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Uttalelser til kunnskapsinnhentingen om virkninger av 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet. 

Bakgrunn: 

Olje- og energidepartementet har gjennomført en kunnskapsinnhenting om virkninger av 
petroleumsvirksomhet. Området for kunnskapsinnhentingen omfatter uåpnede deler av Nordland IV, V 
og VI samt hele Nordland VII og Troms II og tilliggende områder på land. 

 

Kunnskapsinnhentingen har vært en åpen prosess som har pågått siden sommeren 2011. Det er lagt vekt 
på samspill med aktører i nærområdene til det nordøstlige Norskehavet. For å gi en mer fullstendig 
beskrivelse av muligheter og utfordringer for regionen, er også aktivitet i åpnet del av Nordland VI belyst 
i arbeidet. 

 

Åpne innspillmøter om programmet for kunnskapsinnhentingen ble avholdt i Harstad, Stokmarknes, 
Svolvær og Bodø i august 2011 og tilsvarende i Oslo i september 2011. Relevante sektordepartementer 
og deres underliggende direktorater har vært trukket inn i arbeidet. Programmet for 
kunnskapsinnhentingen ble fastsatt i desember 2011. I samsvar med dette er det utarbeidet 20 ulike 
fagstudier. Dette arbeidet er sammenfattet i en sammenstillingsrapport utarbeidet av Olje- og 
energidepartementet. 

 

Resultatene fra Kunnskapsinnhentingen er offentlig tilgjengelige. Olje- og energidepartementet har 
videre bedt om kommentarer til det arbeidet som er gjennomført. 25 ulike instanser har kommet med 
innspill.  
 

Følgende instanser har kommet med uttalelser: 

• Andøy fiskarlag 
• Bayerngas Norge 
• Direktoratet for Naturforvaltning 
• Edison International S.p.A Norway 
• ExxonMobil 
• Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør Troms 
• Fiskeridirektoratet 
• Idemitsu Petroleum Norge 
• Industri Energi 
• Klima og forurensningsdirektoratet 
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• LO (Landsorganisasjonen i Norge) 
• LoVe Petro 
• Maersk Oil Norway 
• Marathon Oil Norway 
• Natur og Ungdom m fl 
• Nordland Fylkes Fiskarlag 
• Norges Fiskarlag 
• Nordland Fylkeskommune 
• NorLense AS 
• Norsk olje og gass 
• Norske Shell 
• RWE Dea 
• Statoil ASA 
• Vesterålens regionråd, Vesterålen Petroleumsutvalg 
• Værøy fiskarlag 

 
 

En oppsummering av de mottatte kommentarene og departementets vurdering av disse er presentert i 
alfabetisk rekkefølge i dette dokumentet. Mottatte kommentarer er tilgjengelig på Olje- og 
energidepartementets internettsider. Her finnes også øvrig informasjon fra Kunnskapsinnhentingen. 
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Andøy fiskarlag 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
KONSEKVENSER AV SEISMIKK  
Leteaktiviteter etter nye forekomster av olje og gass 
trappes kraftig opp i årene som kommer. Det betyr at 
oljeleting kommer til å foregå nærmere land og stadig 
lengre nord. I Norges over 40-årige oljealder har alle 
oljeaktiviteter tidligere foregått langt fra land, men da 
Oljedirektoratet iverksatte seismikkskytinger utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) i årene 2007, 
2008 og 2009 fikk vi for første gang erfare 
oljeaktiviteter i kystnære områder. Da kystfiskerne 
brakte noen av konsekvensene ut i mediene 
medførte dette at mange flere ble oppmerksomme 
på de mange skadevirkningene av seismikk og 
sjokkbølgene nådde helt inn i regjeringskvartalet. 

Ressursene i våre havområder gir grunnlag for 
fiskeri- og petroleumsnæringen som begge 
skaper store verdier for det norske samfunn. 
Petroleumsvirksomhet på norsk sokkel – også 
langt mot nord og kystnært – har pågått i årtier. 
Næringene bidrar til sysselsetting og levedyktige 
lokalsamfunn langs hele norskekysten.  
Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til 
rette for lønnsom produksjon av olje og gass i et 
langsiktig perspektiv. For å nå målet om 
langsiktig forvaltning og verdiskaping fra 
petroleumsressursene, må aktivitetsnivået 
opprettholdes på et jevnt nivå. 
Nye og forbedrede seismiske data har vært 
avgjørende for påvisning av flere av de store 
funnene som er gjort på norsk sokkel i løpet av 
de siste årene. I noen tilfeller har seismiske 
undersøkelser ført til interessemotsetninger 
mellom fiskefartøy og seismikkfartøy. 
Myndighetene har derfor gjennomført 
endringer i regelverket for å bedre 
sameksistensen på havet. Sommeren 2013 
lanserte Fiskeri- og kystdepartementet og Olje- 
og energidepartementet en veileder for 
gjennomføring av seismiske undersøkelser på 
norsk kontinentalsokkel. Hensikten er å sikre 
god sameksistens mellom fiskeriinteresser og 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.  Det 
opplyses for øvrig at det har vært samlet inn 
seismikk i Nordland VII og/eller Troms II i 1986. 
1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1997, 1998, 
2007, 2008 og 2009. 
 

Tidligere har det foreligget lite informasjon om 
seismikk og effekter av seismikk. Med erfaringene fra 
Lo-Ve-Se som ballast er det nærliggende å tro at 
seismikkselskapene lenge har visst om at offentlig 
innsyn i deres aktiviteter vil være skadelig for både 
omdømme, aksept og business. 

Havforskningsinstituttet er myndighetenes 
faginstans knyttet til hvordan livet i havet 
påvirkes av seismikk. Instituttet opplyser at det 
vitenskapelige grunnlaget for rådene de gir om 
seismikk, anses like godt som de øvrige rådene 
instituttet gir. Når det gjelder seismikkens 
skadevirkninger og rekkevidde for påvirkninger, 
er det stort sett internasjonal enighet innen 
havforskningsmiljøene. 
 
Som en del av Oljedirektoratets seismiske 
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undersøkelser utenfor Vesterålen og Senja 
2009, gjennomførte Havforskningsinstituttet et 
følgeforskningsprosjekt på oppdrag fra 
Oljedirektoratet. Formålet med prosjektet var å 
skaffe bedre dokumentasjon for hvordan lyden 
fra seismiske undersøkelser påvirker fisk og 
dermed fiskernes fangstmuligheter. 
Havforskningsinstituttets konklusjon etter 
arbeidet var at seismikkinnsamlingen ikke var til 
skade for det marine liv. Følgeforskningen til 
seismikken påviste ikke særlige negative 
effekter på fiskeriene. Studien ble av 
Havforskningsinstituttet regnet som tilstrekkelig 
til å kunne trekke sikre konklusjoner.  
 

Erfaringer fra seismikkskytingene i Lo-Ve-Se viser at 
konsekvenser av seismikk er sterkt bagatellisert – 
kanskje delvis på grunn av at seismikk i første omgang 
rammer naturmiljøer som ikke er synlige for det 
menneskelige øye. Men de voldsomme trykkbølgene 
rammer liv under havoverflaten hardt og 
konsekvenser kan etter noe tid også merkes for andre 
naturmiljøer tilknyttet havet. 

Havforskningsinstituttet gir følgende 
informasjon om konsekvenser av seismikk: 
 
Når voksen og halvvoksen fisk påvirkes av 
seismikk, vil de forsøke å svømme bort fra 
støykilden. Dermed kan seismikk føre til store 
fangstreduksjoner for fiskere, selv om det ikke 
er skadelig for selve fisken. 
 
For å være føre var, tilrår Havforsknings-
instituttet at det ikke skal foregå seismisk 
aktivitet i områder med gytende fisk eller for 
fisk i konsentrerte gytevandringsruter. Om 
fisken utsettes for kraftig ytre påvirkning på 
gytefeltene, kan den forstyrres eller i verste fall 
stoppe gytingen. Fisk på vei til gytefeltene kan 
bli så mye forstyrret at gytingen forskyves 
geografisk og i tid. Dermed kan larvene gå glipp 
av tidsvinduet med optimale biologiske forhold 
for overlevelse og vekst. 
 
Larver og yngel har ikke samme evne til å stikke 
av fra lydkildene som stor fisk. Lydenergien fra 
seismisk aktivitet kan drepe larver og yngel i 
nærheten av luftkanonene og gjøre skade på 
hørsel, nyrer, hjerte og svømmeblære. Men da 
må yngelen gjerne være mindre enn fem meter 
fra lydkilden. 20 meter unna er det svært liten 
sannsynlighet for at yngel påføres skade, begge 
deler støttes av både instituttets og andres 
forskning. Larver og yngel har så stor naturlig 
dødeligheten at seismikkens negative effekt blir 
liten i sammenligning. 

http://www.imr.no/forskning/prosjekter/seismikk_gav_bade_okte_og_reduserte_fiskefangster/nb-no
http://www.imr.no/temasider/redskap_og_teknologi/seismikk/nb-no
http://www.imr.no/temasider/redskap_og_teknologi/seismikk/nb-no
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Atferdsobservasjoner under noen forsøk viser at 
noen larver og yngel mistet balansen og svømte 
på rygg og på siden straks etter lydpåvirkningen. 
De aller fleste rettet seg opp igjen. Når fisk 
mister balansen eller blir svimeslått, kan de flyte 
opp til overflaten. Fugler som har dykket bak 
seismikkfartøy, har trolig plukket døde eller 
svimeslåtte larver. Ingen forskning har kunnet 
påvise at fisk som er 100 meter unna 
luftkanonene skal få hørselsskader av seismikk. 
 
Heller ikke gjentatte påvirkninger i normalt 
omfang anses som et omfattende problem. Ved 
seismiske undersøkelser smeller det hvert 10. 
sekund mens det taues i fem knops fart. Det 
betyr at seismikkfartøyet beveger seg cirka 25 
meter mellom hver avfyring. Hvis 
luftkanonfeltet er lengre enn 25 meter, kan 
noen larver få to skudd på seg. Følgelig er det 
lite sannsynlig at larver og yngel skal utsettes for 
skadelige påvirkninger flere ganger. 
 
Når det gjelder konsekvenser av 
seismikkinnsamling i Nordland VII vises det til 
Havforskningsinstituttets følgeforskning, jf. 
forrige kommentar. 
 

I denne publikasjonen har Andøy Fiskarlag listet opp 
en del dokumenterte skadevirkninger av 
seismikkskytinger og en del indikatorer på 
uoppdagete skader og effekter av seismikk. 
Grunnlagsmateriale er erfaringer fra kystfiskere og 
oppslag i mediene i årene 2007 – 2010. 

Det vises til resultatene fra 
Havforskningsinstituttets følgeforskning, jf. 
tidligere kommentar. 
 
Herunder nevnes at resultatene i denne 
undersøkelsen gir klare tegn på at fisken 
reagerte på lyden fra luftkanonene ved at 
fangstene forandret seg (økte eller avtok) i 
perioden med seismisk innsamling. Det ble 
funnet at fisken økte svømmeaktiviteten, noe 
som gjorde blåkveite og uer mer utsatt for å bli 
fanget i garn, mens det vurderes som en 
mulighet at seien delvis kan ha vandret ut av 
området. Økt svømmeaktivitet kan være et 
symptom på en stressreaksjon som førte til 
redusert fangsteffektivitet for line. Analysene av 
mageinnhold fra fisk viste ingen klare endringer 
i fødeopptak som kan tilskrives 
seismikkinnsamlingen, og det er således ikke 
hold for å hevde at fisken sluttet å spise. 

http://www.imr.no/forskning/prosjekter/seismikk_gav_bade_okte_og_reduserte_fiskefangster/nb-no
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Resultatene viser videre at fisket var tilbake på 
sammenlignbart før-nivå rimelig snart, men med 
den store naturlige dynamikken som er innen 
fisks bevegelsesmønster ble ikke klare 
tidsgrenser for skremmeeffekter trukket. 
 

Hva er seismikk?  
Typisk er et fartøy som sleper 2 eller flere kabler med 
lengder på 6-8 km etter seg. Luftkanonene avfyres 
10-20 meter under havflaten hvert 10. sekund. 
Trykkbølgene som skapes må være svært kraftige for 
å kunne gå både gjennom vannmassene og 7-9 km 
gjennom havbunnen tur/retur. Trykket brer seg 
gjennom vannmassene i alle retninger fra kanonene. 
 
Erfarne sjøfolk som har seilt offshore bekrefter at når 
to seismikkfartøyer nærmer seg hverandre, så må det 
ene av fartøyene avslutte sin aktivitet idet de oppnår 
kontakt med hverandre på radar fordi trykkbølgene 
skaper forstyrrelser for det andre fartøyet. Erfaring 
tilsier da 60 nautiske mil eller ca. 11 landmil (110 km). 
 
Havforskningsinstituttet (HI) har dokumentert 
skremmeeffekter ut til minst 18n.m. (ca. 34km) fra 
kanonene.  

Komprimert luft (200-250 bar) fra luftkanoner 
slippes normalt med 20-25 meters avstand. 
Seismikkbåtenes hydrofoner, som oppfanger 
lyden, er meget følsomme og fanger opp svake 
trykk-/lyd-endringer fra refleksjon i 
undergrunnen. Signaler fra nærliggende 
undersøkelser er vanskelig å filtrere bort og de 
skaper interferens.  
En undersøkelse på Nordkappbanken fra 1996 
viste en mulig effekt på noen av forsøkene ut til 
18 nm, og er referert av bl.a. 
Havforskningsinstituttet. Mer nylig la 
Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens 
forurensningstilsyn i 2009 frem «Rapport om 
skremmeeffekt og andre skadevirkninger av 
seismiske lydbølger – anbefalinger omkring 
testaktivitet.» Når det gjelder skremmeeffekt på 
fisk konkluderte ikke denne rapporten på hvor 
langt fra lydkilden slik effekt gjør seg gjeldende, 
men rapporten var del av faggrunnlaget for 
Havforskningsinstituttets følgeforskning, som er 
omtalt i tidligere kommentar.   
 

Fiskernes erfaringer fra Lo-Ve-Se.  
Generelt   
Enhver form for fiske og fangst baserer seg på en viss 
forutsigbarhet hos den ressursen det fangstes på. For 
fiske og fangst er disse forutsigbarhetene enten 
gytevandringer eller matvandringer hos ulike fiskeslag 
og sjøpattedyr, eller at lokale fiskestammer rett og 
slett står og beiter i kystnære områder store deler av 
året. Det er disse forutsigbarhetene som danner 
grunnlag for økonomisk lønnsomt fiske og fangst. 

Kommentaren tas til orientering. 

For kystfiskeriene i Nord-Norge er sei og hyse de 
viktigste fiskeartene utenom skreien. Kystfiskerne 
fisker etter sei og hyse det meste av året, og disse 
artene gir tradisjonelt økonomisk grunnlag for helårlig 
drift og aktiviteter i de fleste fiskerisamfunnene. 

Kommentaren tas til orientering. 

Da seismikkskytingene startet opp somrene 2007-
2009 gikk nesten alle av kystfiskernes fangster i 
nærheten ned umiddelbart. Det var bare små fisk 

Det vises til resultatene fra 
Havforskningsinstituttets følgeforskning, jf. 
tidligere kommentar. 

http://www.imr.no/forskning/prosjekter/ferdige_prosjekter_1/seismikk/nordkappforsoket/nb-no
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2009/Mars/Rapport_om_skremmeeffekt_og_andre_skadevirkninger_av_seismiske_lydbolger___anbefalinger_omkring_testeaktivitet/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2009/Mars/Rapport_om_skremmeeffekt_og_andre_skadevirkninger_av_seismiske_lydbolger___anbefalinger_omkring_testeaktivitet/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/Publikasjoner/2009/Mars/Rapport_om_skremmeeffekt_og_andre_skadevirkninger_av_seismiske_lydbolger___anbefalinger_omkring_testeaktivitet/
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som ble fanget, og dette forklares av fiskerne med at 
små fisk har begrensede muligheter og fart for å 
kunne komme seg bort fra trykkbølgene. Den store og 
for fiskerne mest lønnsomme fisken rømte unna. 

 

Mens fisken ble borte for kystfiskerne på yttersia, ble 
det i årene 2008 og 2009 rapportert om større 
mengder storsei inne i fjordene innenfor Lofoten og 
Vesterålen. 
Ca. 6 uker etter at seismikkskytingene var avsluttet i 
årene 2008 og 2009, ble det et kortvarig (2-3 dager) 
godt seifiske utenfor Senja på juksa. I 2009 ble det 
like etterpå et historisk godt seifiske for stortrålerne 
utenfor Finnmarkskysten. 

Kommentaren tas til orientering.  

Vi kan med stor sikkerhet anta at sei som hadde rømt 
langt inn i fjordene for å komme unna trykkbølgene i 
Lo-Ve-Se, var så forskremt at den rømte via 
Finnmarkskysten og langt opp i Barentshavet etter at 
seismikkskytingene var over. 

Det vises til resultatene fra 
Havforskningsinstituttets følgeforskning, jf. 
tidligere kommentar. Departementet har ikke 
funnet vitenskapelig dokumentasjon som 
underbygger en påstand som her fremlagt. 
 

En må kunne anta at fisk som må rømme unna 
trykkbølger mister sin tilgang på føde eller at 
gytevandringer blir forstyrret. Erfarne fiskere mener 
seismikk dreper og steriliserer store mengder 
biomasse hvert år, og at mye av denne massen er mat 
til de viktigste fiskeslagene langs kysten. 
Disse temaene har så langt ikke vært nevnt i 
debatten, men vi kan med stor sikkerhet si at 
konsekvensene av seismikk er mye større enn det 
først kan se ut som. 

Kommentaren tas til orientering. Det vises til 
resultatene fra Havforskningsinstituttets 
følgeforskning, jf. tidligere kommentar. 
Departementet har ikke funnet vitenskapelig 
dokumentasjon som underbygger en påstand 
som her fremlagt. 
 

Trål og snurrevad  
Når seismikkskytinger starter opp vil trålere og 
snurrevadbåter kunne oppleve økte fangster på 
tilgrensende fiskefelter. Dette antas å være på grunn 
av at fisk på rømmen over et større område 
«akkumulerer» slik at tettheten øker på mindre 
arealer. Dette er gunstig for trålere og 
snurrevadbåter over et kortere tidsrom kan få store 
fangster nær seismikkskytinger. 
Over tid vil fangstene minke og det vil ikke være 
grunnlag for å drive videre. Dette stemmer med 
Nordsjøfiskernes erfaringer. 

Konklusjonene fra Havforskningsinstituttets 
følgeforskning i 2009 var at garnfangstene av 
blåkveite og uer økte, mens linefangstene av 
blåkveite og hyse ble redusert, og økte igjen 
etter seismikken var avsluttet. Garnfangstene av 
sei ble redusert (men endringen var ikke 
statistisk signifikant). Mageinnholdet i fisken 
viste ingen klare endringer (stans/endring 
næringsopptak). Fisken reagerte på lyden fra 
luftkanonene ved å øke svømmeaktiviteten 
Fisket var normalisert kort tid etter at 
seismikkundersøkelsen var avsluttet. 
 

Garnfiske  
Samme erfaringer som trålfiske. Like etter at 
seismikkskytingene er startet går gjerne 
garnfangstene kraftig opp i en kort periode. Etter 1-2 
dager begynner fangstene å synke, og fisket blir 

Se foregående kommentarer. 
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etterhvert ikke drivverdig.   
En fisker som driver med garn etter breiflabb fortalte 
at fangstene gikk voldsomt opp de 2 første dagene 
etter at skytingene startet. Den 3. dagen var det helt 
svart og slik forble det til lenge etter at skytingene var 
avsluttet. 
Liner  
Dette fiskeredskapet er sammen med juksa meget 
sårbart for forstyrrende aktiviteter. Drivverdig fiske 
med liner er avhengig av at fisken holder seg rolig og 
beiter. Fisk fanget på liner har alltid angelen i kjeften. 
Under seismikkskytingene i Lo-Ve-Se ble det 
dokumentert kraftige reduksjoner i fangstene fra dag 
èn etter at seismikkskytingene startet opp (40-60 % 
reduksjon). 
Linefiskere opplevde å få fisk hvor krokene var fast i 
bukene på fisken. Dette indikerer panikktilstander 
hos fisk som forsøker å rømme unna trykkbølgene. 

Se tidligere kommentar. 
 

Juksa  
Juksafiske etter sei er viktig for den mindre kystflåten 
utenfor Vesterålen og Senja. Samme fangstbilde som 
liner. Felles for både liner og juksa var at fangstene 
ikke vendte tilbake til det normale før ca. 2 måneder 
etter at seismikkskytingene var avsluttet.   
I 2011 (2 år etter at seismikkskytingene ble avsluttet) 
er fangstene stadig reduserte i forhold til situasjonen 
før 2007. I 2012 er dette fisket ikke drivverdig. 

Se tidligere kommentar. En nedgang i mengde 
sei landet i området er i henhold til statistikken 
som er presentert i fagstudien utarbeidet av 
SALT (Busch m.fl., 2012). Her trekkes også 
bekymring for notfiske av småsei frem som et 
element som menes å kunne svekke 
rekrutteringen. Departementet er ikke kjent 
med vitenskapelig dokumentasjon som viser 
skremmeeffekter på fisk flere år etter avsluttet 
seismikkinnsamling. 
 

Hvalfangst  
«-Utpå natt til søndag 24.05 ankommer "Kato" 
samme fangstfeltet, og fangstingen er bra for begge 
utover formiddagen. Midt på dagen ankommer 
seismikkfartøyet. Vi får da beskjed om å holde oss på 
en viss avstand. Vi registrer nå raskt at kvalen i 
området endrer adferd, den blir mer og mer urolig 
(vill), den renner att og fram, i stor fart, hopper 
sjølaust, den er umulig å komme innpå, og den 
forsvinner helt. Resten av dagen blir det mye køyring i 
området i håp om å finne kvalen igjen, men ingen ting 
å se. Utpå mandag 25.5 flytter vi fangstfelt igjen. I 
området N5701 - E00523 finner vi en del kval. Her 
ankommer seismikkfartøyet igjen. Samme skjer her. 
Kvalen i området blir helt tullete, den renner alle 
veier, hopper sjølaust og forsvinner helt her også. 
Åteforekomstene i alle områdene forsvant også, der 
hvor seismikkfartøyet for fram, og havet virket dødt.» 

Bildet som tegnes samsvarer ikke med 
tilbakemeldinger om liten/ingen påvirkning på 
hval i Lofoten-Vesterålen i 2009, som ble gitt fra 
operatører av hvalsafarier; ei heller tidligere 
erfaringer fra Vesterålen. Internasjonal 
forskning på påvirkning av hval beskriver heller 
ikke noen lignende påvirkning. Kommentaren 
tas for øvrig til orientering. 
 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/03_Kystnare_fiskerier.pdf
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( Skipper på "Kato" Dag Narve Myklebust, 28.05.2009 
til Fiskeribladet.) 
Oppslag i mediene  
Under årene med seismikkskytinger i Lo-Ve-Se var det 
mange oppslag i mediene relatert til 
seismikkskytingene. I tillegg kom det oppslag i ulike 
medier som mange overså, men som kan ha 
sammenhenger med skytingene. Eksempler på dette 
er: 
«Raudåte rak i land på Holmstad», Bladet Vesterålen 
18.06.2008; Avisen skriver at «skolefjæra på 
Holmstad ble farget helt rød tirsdag og onsdag denne 
uka». Fenomenet er så uvanlig at selv en eldre fisker 
ikke skjønte hva som hadde rekt iland på Holmstad. 
 
«Uforklarlig fiskedød i Bø», Bladet Vesterålen 
14.07.2009; Reportasjen forteller om en person som 
på kort tid har plukket et bærenett fullt av småsil 
(tobis) på en strand i Bø i Vesterålen. Dette var bare 
den delen av sil som nådde land og denne spesielle 
stranden. 
 
«Forkastelig handling», Nordlys, 15.07.2009; Avisen 
har bilde av en levende kvitskjeving (springar) som er 
fanget med bare hendene i Kaldfjorden vest for 
Tromsø. Dyret var i en stor flokk og det er 
nærliggende å tro at dyrene enten var utsultet eller 
skadet når de lot seg fange med bare hendene. 
 
«Lundefugl flykter til byene», NRK Nordland, 
15.07.2009; Tycho Anker-Nilsen sier at «alle ungene 
er døde og de utsultede og desperate lundeforeldrene 
trekker inn mot byene for å finne mat» og at «man 
må tilbake til 2006 for å finne det siste året hvor 
lunden fikk fram unger på Røst.» 
 
«Fugledød langs kysten», Klassekampen, 19.01.2010; 
Stein Byrkjeland ved fylkesmannens 
miljøvernavdeling i Hordaland siteres i oppslaget. 
«Totalt sett er sjøfuglbestanden redusert med 70 
prosent siden 1995», sier rådgiver Tore Larsen hos 
fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i 
Sogn og Fjordane har sommeren 2010 utført en stor 
undersøkelse av fuglebestanden i fylket. Ifølge 
rapportens hovedfunn hadde fuglearter som tjeld, 
fiskemåse, alke og lomvi gått tilbake med mellom 25 
og 50 prosent. Svartbak, sildemåse hadde blitt mer 
enn halvert, mens lunden var gått tilbake med hele 

Se tidligere kommentarer. 
Det er ingen vitenskapelige resultater som tilsier 
en sammenheng mellom de påpekte forhold og 
petroleumsvirksomhet. Fenomener som påpekt 
(for eksempel raudåte, tobis og hval) opptrer 
sjelden, men er kjent fra alle deler av landet, 
inkludert i fjorder med betydelig avstand fra 
industriell aktivitet. Som oftest skyldes dette 
naturlige forhold som tidevannsstrømmer, 
skremming av fisk av predatorer (sel, hval, stor 
fisk) eller sykdom (hval).  
 
Havforskningsinstituttets følgeforskning, jf. 
tidligere omtale, viste ingen effekt på plankton, 
og tidligere studier har vist en meget begrenset 
effekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norsk institutt for naturforskning, som 
undersøkte døde fugler i byene (bl.a. alke i 
Oslo ), viste til at de alle var utsultet av lang tids 
matmangel.  
 
 
 
Nedgang i bestandene av enkelte arter av 
sjøfugl vurderes å skyldes kombinasjonen av en 
rekke forhold, både direkte menneskeskapte og 
naturlige. Svikt i næringstilgang og 
klimaendringer er blant antatte påvirkninger. 
Det er betydelig usikkerhet knyttet til 
årsakssammenhengene (jf. Meld. St. 10 (2010-
2011)). 
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90 prosent. Arter som ærfugl og krykkje hadde gått 
tilbake med mer enn 90 prosent. 
 
«Nærgående hval»,  Fiskeribladet Fiskaren, høsten 
2009: Oppslag om en spekkhogger med unormal 
adferd utenfor Andøya. Hans Johan Norvoll forteller: 
«I flere dager har vi matet en hval. Den søker til 
juksabåter og vi mater han med sei. Han er så nært 
båten at jeg kan nå han med med langkrok. Det er 
skummelt når den er 3-2 meter fra Båten. Hvis man 
mister en sei eller hiver en sei, kommer han opp og 
spiser.» Videre forteller fiskeren: «-I går var den ute 
etter sekkene på snurrevaden. Den kom opp og 
plukket den småfisken som går gjennom posen på 
snurrevaden.» 
Like etter at skytingene var over ble denne hvalen ble 
observert av mange fiskere i 2009. Det er 
nærliggende å tro at hvalen hadde en eller annen 
form for skade som gjorde at den ikke var istand til å 
fange mat på egen hånd. 

 
 
 
Se tidligere kommentar om hval. 

Sammendrag  
Naturmiljøene er grunnlaget for bosetning langs 
norskekysten. Myndighetenes ivaretakelse av dette 
er hovedårsaken til Havressurslovens formulering om 
formål (§1). Norge har altså lovfestet et vern for 
naturmiljøene langs kysten og utnyttelsen av disse. 
I medieoppslagene nevnes ikke seismikk én gang som 
mulig årsak til hendelsene. En kan likevel ikke hevde 
at seismikk ikke er årsaken til de mange små 
miljøkatastrofene langs norskekysten de senere 
årene. Reportasjene indikerer at noe er galt i 
havmiljøene og kappløpet etter nye oljereserver med 
seismikk som redskap sannsynliggjør store og 
omfattende negative konsekvenser. Havressursloven 
tuftes på et viktig prinsipp – føre-var-prinsippet – som 
så langt ikke har vært håndhevet av norske 
myndigheter til tross for de mange signalene som er 
kommet gjennom mediene. 

Det vises til tidligere kommentarer.  
 
Det vises også til at Havforskningsinstituttet 
opplyser at det vitenskapelige grunnlaget for 
rådene de gir om seismikk, anses like godt som 
de øvrige rådene instituttet gir. 
 

Fiskernes erfaringer er entydige og vel dokumenterte. 
Seismikk skremmer fisk og sjøpattedyr over lange 
avstander. Mange fiskere mener at nettopp fordi 
trykkbølgene påvirker fisk over så lange avstander, så 
må trykkbølgene være dramatiske for alt liv i havet 
som befinner seg i umiddelbar nærhet til kanonene. 
Man ser ikke bort fra at store mengder fisk og 
biomasse blir drept ned under seismikkskytinger. 

Det vises til tidligere kommentarer. Det er 
positivt å få innspill på fiskernes erfaringer og 
synspunkter. Samtidig gir ikke observasjonene 
grunnlag for konklusjoner i tråd med en 
vitenskapelig tilnærming. Konklusjonene er 
heller ikke i tråd med mer vitenskapelige 
undersøkelser som er utført blant annet i regi av 
Havforskningsinstituttet. 
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Fiskernes konklusjoner er sammenfallende med 
indisier som kommer fram gjennom medieoppslag i 
årene 2007 – 2010. 
Norske fiskere er underlagt et strengt regelverk og 
dette håndheves kontinuerlig av myndighetene. 
Fiskerne er derfor frustrerte over at norsk lov ikke 
håndheves tilsvarende strengt overfor 
seismikkfartøyer. Med erfaringene fra norske fiskere, 
konklusjonene fra Havforskningsinstituttet og norsk 
lov som baktepper kan en altså slå fast at det norske 
rettssystemet aksepterer at kystvakta ikke griper inn 
og viser bort seismikkfartøyer som beviselig og stadig 
oftere «øydeleggjer høvet til hausting med skyting, 
støy eller anna utilbørleg framferd» 
(Havressurslovens § 24) for norske fiske – og 
fangstfartøyer.  

Seismiske undersøkelser er underlagt 
regelverkskrav og oppfølging fra myndighetene. 
En ny veileder for gjennomføring av seismiske 
undersøkelser på norsk kontinentalsokkel ble i 
fellesskap fremlagt av Fiskeri- og 
kystdepartementet og Olje- og 
energidepartementet i juni 2013. 
 

 

Bayerngas Norge 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Bayerngas Norge er tilfreds med at OED har 
nedlagt betydelige ressurser for utarbeidelse av 20 
fagrapporter i forbindelse med en grundig 
kunnskapsinnhenting i det nordøstlige 
Norskehavet. Dette området er også omtalt som 
Troms II, Nordland VII og de uåpnede delene av 
Nordland IV, V og VI hvor det over tid har pågått en 
bred debatt. 

Kommentaren tas til orientering. 

Kunnskapsinnhentingen i dette området medfører 
at det nordøstlige Norskehavet nå er klar for en 
konsekvensutredning i henhold til 
petroleumsloven for å gi en mer fullstendig 
beskrivelse av muligheter, virkninger og 
utfordringer i regionen. Bayerngas Norge ser det 
som avgjørende viktig at det er benyttet sterke 
fagmiljøer og nasjonal spisskompetanse for 
utarbeidelsen av kunnskapsgrunnlaget i de 
framlagte fagrapportene. Det er hevdet at det 
tidligere ikke er gjennomført en så omfattende 
sammenstilling av faglig grunnlag i forkant av en 
eventuell åpningsprosess på norsk sokkel. Vi 
ønsker i denne sammenheng også å fremheve at 
OEDs rapport “Kunnskapsinnhenting om virkninger 
av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Norskehavet” samt sammendragsrapporten er 
presentert på en meget oversiktlig og konstruktiv 
måte. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Basert på resultatene fra kunnskapsinnhentingen 
mener Bayerngas Norge at det nordøstlige 
Norskehavet er klar for en konsekvensutredning så 
snart et nytt Storting er på plass. Dette er viktig for 
å sikre langsiktig verdiskapning, sysselsetting og 
investering både på lokalt og nasjonalt nivå. Vi 
nevner på generelt grunnlag at langsiktige og 
forutsigbare utviklingsmuligheter for 
petroleumsindustri i det nordøstlige Norskehavet 
er viktige forhold som vurderes av våre 
utenlandske investorer. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Direktoratet for Naturforvaltning 

(Hovedkonklusjoner er gjengitt i uthevet skrift) 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
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. 

Departementet er enig i at arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen bekrefter og styrker 
kunnskapen om et uhellsutslipp i analyseområdet. 
 
Sammenstillingsrapporten peker på at 
vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko fordi sannsynlighet for en betydelig eller 
alvorlig miljøskade er lav. Dette på tross av at 
konsekvensvurderingene isolert sett viser et 
betydelig potensial for store miljøkonsekvenser 
(dvs. at utvalgte arter har en restitusjonstid på mer 
enn ti år). 

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. 

De påpekte forholdene er grundig dokumentert i 
departementets sammenstillingsrapport og de 
underliggende fagstudiene. Forholdene er videre 
presentert offentlig i et eget fagseminar der 
utrederne selv la frem sine resultater. 
 
Departementet merker seg at direktoratet mener 
at potensialet for miljøkonsekvenser og 
utfordringer knyttet til oljevernberedskap kunne 
kommet tydeligere frem i departementets 
sammenstillingsrapport. 
 

Det er et høyproduktivt område, og en av våre 
viktigste områder for sjøfugl og fisk som vil 

Kommentaren er i tråd med resultatene fra 
arbeidet med Kunnskapsinnhentingen.  Ved 
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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. 

eventuell petroleumsvirksomhet er regelverket 
utformet slik at det vil bli stilt krav til virksomheten 
som er tilpasset de rådende forhold. 
 

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 departementets sammenstillingsrapport vises det 
til at man i dagligtale i liten grad skiller mellom 
risiko, sannsynlighet og konsekvens. I 
kunnskapsinnhentingen er miljørisiko en funksjon 
av sannsynligheten for et akuttutslipp og den 
miljøkonsekvens som kan oppstå gitt at utslipp 
skjer. Oljevernberedskap er en ekstra sikring som 
ikke er en del av denne risikovurderingen. 
 
Sammenstillingsrapporten peker på at 
vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko fordi sannsynlighet for en betydelig eller 
alvorlig miljøskade er lav. Dette på tross av at 
konsekvensvurderingene isolert sett viser et 
betydelig potensial for store miljøkonsekvenser 
(dvs. at utvalgte arter har en restitusjonstid på mer 
enn ti år). 
 
Det synes å være enighet om at sannsynligheten 
for at et akuttutslipp skal inntreffe er lav. 
Departementet merker seg at direktoratet ikke er 
enig i at miljørisikoen er lav. Det er imidlertid ikke 
riktig at negative konsekvenser av evt. 
petroleumsvirksomhet er bagatellisert. Slike 
konsekvenser er behørig omtalt i 
sammenstillingsrapporten og underliggende 
fagstudier. 
 
Analysene er gjennomført basert på 
oljedriftmodellering med mer detaljerte strømdata 
enn tidligere. Tilsvarende data finnes ikke for hele 
norsk sokkel, men risikonivået som er vist i 
Kunnskapsinnhentingen er sammenlignbart med 
kystnær petroleumsvirksomhet utenfor kysten av 
Vestlandet. Det er enighet om at miljørisiko i 
området for Kunnskapsinnhentingen relativt sett 
vil være blant det høyeste 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 

Mandatet for Kunnskapsinnhentingen leder ikke 
frem mot en bestemt beslutning. Formålet har 
vært å styrke kunnskapen om virkninger av mulig 
petroleumsvirksomhet i området. 
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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. 

Departementet er enig med direktoratet i at 
kunnskap om miljømessige utfordringer er viktig. 
 
De påpekte forhold er forsøkt presentert objektivt 
og på en balansert måte i 
sammenstillingsrapporten og er i tillegg grundig 
gjort rede for i en rekke av de faglige 
underlagsstudiene. 

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. 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
langtidsvirkninger av produsert vann. Det 
gjennomføres derfor kontinuerlig omfattende 
forskning og overvåkning knyttet til evt. 
skadevirkninger. I Norges forskningsråds 
oppsummering av 10 års forskning påpekes at selv 
om det ikke er påvist virkninger på bestandsnivå, 
så kan ikke virkninger på populasjons- og 
økosystemnivå utelukkes.  
 
Det har ikke foregått produksjon av olje og gass i 
områdene Lofoten/Vesterålen. Det foreligger intet 
grunnlag for å konkludere om eventuelle særlige 
virkninger i disse områdene. Lengre nord er det 
ikke påvist særlige virkninger av regulære utslipp. 
 

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

Kommentaren tas til orientering. 
 

 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 også at det er til dels stor 
forskjell i konsekvenspotensial mellom områder og 
varierende over tid (årstider). Dette gir grunnlag 
for tilpasset kravstilling for eventuell aktivitet i 
området, som da kan redusere miljørisiko 
betydelig. 

 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. 

Sjøfugl er isolert sett funnet å være den 
miljøkomponent som er mest utsatt ved et større 
akuttutslipp av olje i området for 
Kunnskapsinnhentingen. Tidsbegrensninger på 
leteaktivitet og andre aktiviteter med forhøyet 
risiko for utslipp, kan gi risikoreduksjon. 
Konsekvenser kan reduseres også gjennom 
beredskapsstrategier. 
 

  



15 
 

 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. 

Resultatene understreker at 
konsekvenspotensialet i enkelte områder og 
enkelte årstider er betydelig, og at risikostyring av 
aktiviteten vil være meget viktig for å redusere 
konsekvenspotensial og miljørisiko ved evt. 
petroleumsvirksomhet i området. 
 

 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. 

Analysene som er gjort vurderes som meget 
robuste når det gjelder effekter for fisk og dekker 
hendelser i tidlige livsstadier for bl.a. torsk og sild. 
Selv da er konsekvensene gjennomgående funnet å 
være begrensede og miljørisikoen vurderes som 
meget lav. Kunnskapen ervervet gjennom 
Kunnskapsinnhentingen på dette området må 
anses som meget viktig og gir svar på en del 
spørsmål stilt til dette i tidligere prosesser. 
 

 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. 

Strandmiljø lokalt i områder kan få betydelige 
skader, men konsekvensene er gjennomgående 
funnet å være restituert i løpet av få år i henhold til 
aksepterte kriterier for restitusjon. 
 

 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. 

Beredskap mot akutt forurensning er utfordrende, 
og deler av relevant influensområde i 
Kunnskapsinnhentingen er spesielt krevende. 
Samtidig viser analysene at beredskapstiltakene vil 
ha betydelig konsekvensreduserende effekt. Ved 
evt. petroleumsvirksomhet i området vil det bli stilt 
krav til beredskap som er tilpasset aktivitetens 
risiko, i tråd med norsk regelverk. 
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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. 

Den påpekte teksten refererer til fysiske forhold og 
er ikke rettet mot miljøressurser. Fysiske forhold 
knyttet til vær, vind, strøm, sikt, bølger, 
temperatur, isforhold mv. er ikke særskilt krevende 
sammenlignet med andre deler av norsk sokkel der 
det pågår petroleumsvirksomhet. 
Begrepet ”særskilt krevende” må derfor ikke 
forveksles med begrepet særlig verdifulle områder. 
Når det gjelder særlig verdifulle områder er det i 
arbeidet med Kunnskapsinnhentingen lagt til grunn 
eksisterende vurderinger fra de helhetlige 
forvaltningsplanene. Kommentaren tas således til 
orientering. 
 

Videre er kystområdene komplekse og krevende i 
en beredskapssituasjon 

Kommentaren er i tråd med beskrivelsene i 
sammenstillingsrapporten og de underliggende 
fagstudiene og gjelder for deler av det studerte 
området. 
 

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. 

Arbeidet med Kunnskapsinnhentingen viser at 
konsekvensene for miljøet som følge av store 
akutte oljeutslipp i området kan bli betydelige. 
Samtidig viser spennet i resultater at det er 
betydelig variasjon i sannsynlighet for ulike 
alvorlighetsgrader av konsekvenser. Hva gjelder 
miljørisiko, viser analysene generelt lav 
sannsynlighet for store og langvarige utslipp. 
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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 kommet 
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 
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. 

For å møte alle typer utfordringer uavhengig av 
naturgitte og operasjonelle forhold, har 
myndighetene i samarbeid med partene i 
arbeidslivet og næringen utviklet et omfattende 
HMS-regelverk som stiller strenge krav til sikkerhet 
og styring. Regelverkets funksjonelle karakter 
innebærer at kravene til forsvarlighet blir strengere 
når virksomheten foregår i sårbare og krevende 
områder. I tråd med dette har myndighetene i 
områder og perioder med særlige utfordringer, 
innført begrensninger på aktivitet, for eksempel 
gjennom tidsbegrensninger for leteboring. Slike 
tiltak kan redusere miljørisikoen betraktelig. I tråd 
med praksis fra andre deler av norsk sokkel vil det 
bli stilt denne typen betingelser til evt. 
petroleumsvirksomhet i området for 
Kunnskapsinnhentingen. Kommentaren tas for 
øvrig til orientering. 
 

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 

Kommentaren tas til orientering. 
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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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

En rekke av forutsetningene som er brukt i 
analysene er konservative i forhold til hva som 
normalt vil kunne forventes for konkret aktivitet. 
Blant annet benyttes historiske data for 
sannsynlighet for utslipp, det tas ikke hensyn til 
beredskapstiltak og den mest utsatte 
miljøkomponenten i den mest utsatte perioden 
legges til grunn for miljørisikoanalysene. I tillegg er 
det ikke tatt hensyn til risikoreduserende tiltak 
som for eksempel tidsbegrensninger for leteboring, 
som praktiseres på andre deler av norsk sokkel. 
Departementet mener derfor det er grunnlag for å 
hevde at forventede konsekvenser og miljørisiko vil 
være lavere enn det som fremkommer av arbeidet 
med Kunnskapsinnhentingen. 
 

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 

Oljedirektoratet har i arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen etablert aktivitetsbilder 
for petroleumsvirksomhet basert på geologisk 
kunnskap om området. Utslippspunktene er 
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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. 

plassert i henhold til dette. Aktivitetsbildene 
dekker ikke alle identifiserte eller mulige 
prospekter i området. Dette var blant annet 
bakgrunnen for at Direktoratet for 
Naturforvaltning i Kunnskapsinnhentingen ble 
konsultert i valg av lokasjoner for modellering av 
utslipp. 
 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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 

En rekke av forutsetningene som er benyttet er 
konservative i forhold til hva som normalt vil kunne 
forventes for konkret aktivitet. Blant annet 
benyttes historiske data for sannsynlighet for 
utslipp, det tas ikke hensyn til beredskapstiltak og 
den mest utsatte miljøkomponenten i den mest 
utsatte perioden legges til grunn for 
miljørisikoanalysene. I tillegg er det ikke tatt 
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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. 

hensyn til risikoreduserende tiltak som for 
eksempel tidsbegrensninger for leteboring, som 
praktiseres på andre deler av norsk sokkel. DN 
påpeker at geologisk kunnskap bør legges til grunn 
ved valg av rater. Det er gjort i arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. Det er tatt hensyn til 
usikkerhet ved å modellere ulike utslippsrater. Når 
det gjelder lokasjonene til prospekter i Nordland IV 
og V og tolkning av innsamlet seismikk i området 
vises det til egne publikasjoner fra Oljedirektoratet 
som har vært offentlig tilgjengelig siden april 2010 
og mai 2010.  
 

Vi registerer 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. 

Det vises igjen til at valg av rater er basert på 
geologisk kunnskap, i tråd med det DN mener er 
fornuftig i tidligere kommentar. 
 

OLJEDRIFTSMOLELLERINGER  
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. 

De påpekte forhold er forsøkt redegjort for på en 
balansert måte i departementets 
sammenstillingsrapport. Departementet merker 
seg imidlertid DNs synspunkt. 
 

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 

I arbeidet med Kunnskapsinnhentingen er det lagt 
til grunn høyere oppløsning for strøm enn tidligere. 
Dette er gjort for å gi en bedre beskrivelse av 
oljedrift i et område med spesielle strømforhold. 
Det er brukt representative statistiske data. For 
vind er det brukt en tidsserie for 30 år. For de 
høyoppløselige strømdataene foreligger det en 
tidsserie for sju år. Resultatene som er utarbeidet 
Basert på tilgjengelig data og eksisterende 

http://npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/Petroleumsressursene-i-havomradene-utenfor-Lofoten-Vesteralen-og-Senja/
http://npd.no/no/Publikasjoner/Rapporter/Petroleumsressurser-i-havomradene-utenfor-Lofoten-Vesteralen-og-Senja---Geofaglig-vurdering/
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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. 

modeller er resultatene for 
oljedriftsmodelleringene beste praksis og en 
forbedring fra tidligere arbeider. 
 

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. 

Departementet merker seg innspillet og vil 
forbedre presentasjonen av treffsannsynligheter 
for ulike punktere ved fremtidige anledninger. 
 

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 

Resultatene som er referert er hentet fra arbeidet 
med Kunnskapsinnhentingen.  Dette er et svært 
omfattende materiale bestående av blant annet 20 
ulike fagstudier. Departementet tar til orientering 
at DN mener de nevnte resultatene burde ha vært 
mer vektlagt i departementets 
sammenstillingsrapport. 
 



22 
 

oljen når land for utslipp fra punktene i Nordland 
IV, samt punkt N-O9 i Nordland VI. Dette er svært 
høye treffsannsynligheter. 
 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 NO9 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 kunnskaps-
innhentingen 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 

Det henvises til vurdering gitt av de oppsummerte 
kommentarene fra DN innledningsvis. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
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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. 

Kommentaren tas til orientering.  

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 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). 

Miljøkonsekvenser av evt. akuttutslipp er 
behandlet i en egen fagstudie (Kruuse-Meyer m.fl., 
2012) utarbeidet av Det norske Veritas, DNV. I 
metoden brukt av DNV er miljøkonsekvenser 
uttrykt ved restitusjonstider. Metoden tar hensyn 
til usikkerhet og angir sannsynlighet for utfall i 
ulike kategorier for restitusjonstid. Dette er 
benyttet gjennomgående for ulike miljøverdier 
som sjøfugl, fisk, marine pattedyr, bunndyr samt 
strandmiljø.  
 
NINA benytter en annen metodikk i studier av 
sjøfugl. NINA kategoriserer konsekvenser av 
bestandstap. Metoden tar ikke høyde for at et gitt 
bestandstap kan gi ulike konsekvenser. I arbeidet 
med Kunnskapsinnhentingen er det ikke gjort en 
sammenligning av de to nevnte metodene. Alvorlig 
miljøkonsekvens er i arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen definert som en 
restitusjonstid på mer enn ti år. NINAs metode 
opererer ikke med restitusjonstider og metodene 
er derfor ikke direkte sammenlignbare. 

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

Skadenøklene som er benyttet i arbeidet med 
miljøkonsekvenser for sjøfugl er begrunnet i 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/kampanjer/kunnskapsinnhenting.html?id=696281
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
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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. 

fagstudien utarbeidet av Det norske Veritas. 
 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 
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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 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. 
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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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 

Kommentaren tas til orientering. 
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det året det inntreffer. 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. 
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 det beregnet fra 20 % bestandstap og opp, og 
100 % sannsynlighet for betydelig og alvorlig 
miljøkonsekvens. Kondensatutslipp i Nordland VI 

Kommentaren tas til orientering. DN vises her til 
resultater fra arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. 
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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). 

Kommentaren tas til orientering. DN vises her til 
resultater fra arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. 
 

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 

Kommentaren tas til orientering. DN vises her til 
resultater fra arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. 
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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 NL2). Dette skyldes at det 
periodevis kan forekomme store forekomster av 
disse artene i utredningsområdene, spesielt i 
Vestfjorden. For spekkhogger er eksempelvis 
konsekvensene vurdert som moderate til 
betydelige ved utslippsvarighet på 2 døgn, og som 
alvorlige ved utslippsvarlighet på 50 døgn. 

Kommentaren tas til orientering. DN vises her til 
resultater fra arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. 

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 

Kommentaren tas til orientering. Departementet 
viser til vår vurdering av dette angitt innledningsvis 
til DNs kommentar. 
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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). 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. Analysene som er 
gjennomført angir at det kan oppstå betydelige 
konsekvenser for strandmiljø lokalt, men at 
restitusjonstiden gjennomgående ventes å være 
kortere. Sannsynligheten for alvorlig miljøskade 
(restitusjonstid over 10 år) kan inntreffe fra enkelte 
posisjoner, og er beregnet til 3%. Betydelig 
miljøskade (restitusjonstid 3-10 år) kan inntreffe 
fra flere posisjoner, og har noe høyere 
sannsynlighet, 7-15%. Gjennomgående viser 
resultatene at det er størst sannsynlighet for 
restitusjon på mindre enn ett år; 50-80%, 
varierende mellom posisjoner. 

Beredskapsanalysen viser betydelige utfordringer 
mhp oljevernberedskapen i kyst- og strandsonen. 
Kysten i det nordøstlige Norskehavet er kompleks, 
spesielt i områdene på Helgelandskysten. Ved 

Kommentaren tas til orientering, og er i henhold til 
dokumentasjonen i KI-materialet. Deler av 
området er, som påpekt, utfordrende ift. kyst- og 
strandsoneberedskap. Nevnte område inngår som 
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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. 

influensområde for en rekke lokaliteter med 
petroleumsvirksomhet i dag, og aktivitet her må 
dokumentere akseptabelt beredskapsnivå. 

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. 

Beredskapen på norsk sokkel skal tilpasses 
miljørisikoen av virksomheten. I fagstudien om 
oljevern (Tvedt m.fl., 2012) er det utført analyser 
med et beredskapsnivå som er vurdert tilpasset for 
den studerte aktiviteten. Oljevernberedskap, 
spesielt til havs, viser en betydelig reduksjon i 
oljemengder strandet, og redusert miljørisiko. 
 
Siden fagstudien ble gjennomført er ”cap and 
containment-beredskap” implementert på norsk 
sokkel. En slik beredskapsstrategi er ikke tatt 
hensyn til i de gjennomførte analyser. 
 

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. 

Oljevernberedskap kan ikke eliminere negative 
konsekvenser, men kan bidra til å redusere 
omfanget av konsekvenser. 
 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/19_oljevernberedskap_ny.pdf
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 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. 
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. 

Det henvises til tilsvarende kommentar fra DN 
innledningsvis i deres uttalelse og departementets 
svar. 

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.“ 

Det vises til tidligere kommentarer. 
 

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 

I fagstudien som omhandler miljørisiko knyttet til 
akuttutslipp (Kruuse-Meyer m.fl., 2012) benyttes 
begrepet returperioder. Returperioder uttrykker 
hvor ofte en hendelse med ulikt 
konsekvenspotensial vil inntreffe når det tas 
hensyn til sannsynligheten for at et uhell vil skje og 
den aktiviteten en ser for seg i ulike delområder. 
 
Per i dag finnes det ingen etablert metode for å 
vurdere helhetlig miljørisiko for større områder. 
Det pågår imidlertid et arbeid, under ledelse av 
Petroleumstilsynet med bidrag fra 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
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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. 

Oljedirektoratet, som vil styrke 
dokumentasjonsgrunnlaget for å kunne vurdere 
sannsynlighet for en hendelse for aktivitet i et gitt 
område. 
 

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 
sannsynlighet for betydelig eller alvorlig miljøskade 
innenfor en hendelsesfrekvens på 3,0 x 10-4 
(returperiode ca 3500 år) i Nordland VI. 

Kommentaren tas til orientering.  

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, 

I departementets sammenstillingsrapport vises det 
til at man i dagligtale i liten grad skiller mellom 
risiko, sannsynlighet og konsekvens. I 
kunnskapsinnhentingen er miljørisiko en funksjon 
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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. 

av sannsynligheten for et akuttutslipp og den 
miljøkonsekvens som kan oppstå gitt at utslipp 
skjer. Oljevernberedskap er en ekstra sikring som 
ikke er en del av denne risikovurderingen. 
 
Sammenstillingsrapporten peker på at 
vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko fordi sannsynlighet for en betydelig eller 
alvorlig miljøskade er lav. Dette på tross av at 
konsekvensvurderingene isolert sett viser et 
betydelig potensial for store miljøkonsekvenser 
(dvs. at utvalgte arter har en restitusjonstid på mer 
enn ti år). 
 
Det synes å være enighet om at sannsynligheten 
for at et akuttutslipp skal inntreffe er lav.  

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. 

Det henvises til tilsvarende kommentar fra DN 
innledningsvis i deres uttalelse, og departementets 
svar. 

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 

I arbeidet med Kunnskapsinnhentingen er det 
vurdert en rekke utblåsningsscenarioer, med ulike 
rate- og varighetsfordelinger. Det er videre lagt til 
grunn at dette vil gi en dekkende beskrivelse av 
konsekvensbildet også for andre typer hendelser 
(slik det også er vurdert i grunnlaget for den 
helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten-
Barentshavet, PTIL 20101). Fremgangsmåten følger 
det som har vært normal praksis. Det vises til 
tidligere kommentarer når det gjelder pågående 
arbeid knyttet til områdebaserte 
miljørisikoanalyser. 

                                                           
1 Proactima rapport for PTIL: Frekvenser for akutte utslipp fra petroleumsvirksomheten, datert 12. januar 2010. 
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«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. 

Ved oppstarten av arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen ønsket flere å synliggjøre 
dagens risikobilde i området og å se dette i forhold 
til risikonivået ved evt. petroleumsvirksomhet.  
 
I en av fagstudiene (Kruuse-Meyer m.fl., 2012) er 
det derfor gjort en sammenligning av risikobildet 
for skipstrafikk og evt. petroleumsvirksomhet. Selv 
om resultater for de to aktivitetene ikke er direkte 
sammenlignbare gir de en klar indikasjon på relativ 
risiko. 

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”.  
 
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. 

Sammenligningen av miljørisiko fra skipsfart og 
petroleumsvirksomhet er basert på ulike studier 
som er utarbeidet med ulike metoder. I den 
relevante fagstudien (Kruuse-Meyer m.fl., 2012) er 
det trukket ut informasjon fra analysene for å gjøre 
informasjonsgrunnlaget mest mulig likt for 
sammenligning. Det er følgelig ikke gjennomført en 
detaljert komparativ miljørisikoanalyse basert på 
samme metode. Arbeidet gir en overordnet 
vurdering av relativ risiko for utslipp av olje av ulike 
mengder. 
 

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 

Det er det samme fagmiljøet i Det norske Veritas 
(DNV) som har analysert miljørisiko for 
petroleumsvirksomhet i Kunnskapsinnhentingen 
og miljørisiko for skipstrafikk på oppdrag fra 
Kystverket. Forskjellene i de to studiene er derfor 
godt kjent. DNV har trukket ut resultater for å 
gjøre materialet mest mulig sammenlignbart, men 
er klar over at dette ikke er dirkete 
sammenlignbart. Dette muliggjør likevel en relativ 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
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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. 

sammenligning, og det er dette som er 
kommunisert i fagstudien og departementets 
sammenstillingsrapport.  
 
Departementet merker seg DNs innspill og er enig i 
at denne typen sammenligninger kan forbedres. 

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. Dette sett i sammenheng med at 
analyser av effekt av 8 havgående oljevernfartøy 

Beredskap mot akutt forurensning er utfordrende 
og deler av det relevante influensområdet i 
Kunnskapsinnhentingen er spesielt krevende. 
Samtidig viser analysene at beredskapstiltakene vil 
ha betydelig konsekvensreduserende effekt. Ved 
evt. petroleumsvirksomhet i området vil det bli stilt 
krav til beredskap som er tilpasset aktivitetens 
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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. 

risiko, i tråd med norsk regelverk. 
 

Vår bekymring er spesielt rettet mot kyst- og 
strandsoneberedskapen. I faggrunnlaget er en 
beredskap i kyst- og strandsonen tilsvarende den 
som planlegges for Goliatfeltet 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.“ 

Kyst- og strandsonen er beredskapsmessig 
utfordrende, spesielt i deler av analyseområdet. I 
den aktuelle fagstudien (Tvedt m.fl., 2012) er det 
valgt å legge til grunn beredskapsstrategier som 
bygger på prinsippene planlagt for Goliat, da disse 
er antatt å være blant det beste på dette området. 
Resultatene viser imidlertid at andre strategier kan 
tenkes å være mer gunstig i deler av 
analyseområdet, eventuelt at mer kapasitet enn 
hva som planlegges for Goliat kan være nødvendig. 
 

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”. 

Kommentaren tas til orientering. 

Ressurser, logistikk og infrastruktur: “Det kan 
likevel slås fast at emulsjonsmengdene og 
geografisk utbredelse av strandingsområder 
overstiger nivåer man tidligere har erfaring med i 

Kommentaren tas til orientering.  

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/19_oljevernberedskap_ny.pdf
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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.“ 
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”. 

Kommentaren tas til orientering.  

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. 

Som det fremkommer av DNs kommentarer over 
viser arbeidet med Kunnskapsinnhentingen at 
oljevernberedskap i dette området representerer 
store utfordringer.  Hvert av de påpekte 
forholdene er hver for seg er utfordrende, og i sum 
enda mer utfordrende. Utfordringene er allikevel 
ikke vesentlig forskjellig fra områder på sokkelen 
hvor det drives petroleumsvirksomhet, 
eksempelvis pågår det aktivitet i Norskehavet med 
overlappende influensområder til det som er 
analysert i Kunnskapsinnhentingen. 
 

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. 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
langtidsvirkninger av produsert vann. Det 
gjennomføres kontinuerlig omfattende forskning 
og overvåkning for å påvise skadevirkninger 
dersom dette skulle være tilfellet. I Norges 
forskningsråds oppsummering av 10 års forskning 
påpekes at selv om det ikke er påvist virkninger på 
bestandsnivå, så kan ikke virkninger på 
populasjons- og økosystemnivå utelukkes.  
 
Det har ikke foregått produksjon av olje og gass i 
områdene Lofoten/Vesterålen. Det foreligger intet 
grunnlag for å konkludere om eventuelle særlige 
virkninger i disse områdene. Lengre nord er det 
ikke påvist særlige virkninger av regulære utslipp. 
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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. 

I den aktuelle fagstudien (Larsen m.fl., 2012) er de 
modellerte lokasjonene lagt til punkter som er 
angitt i aktivitetsbildene for 
petroleumsvirksomhet. I fagstudien har utreder 
valgt lokaliteter som er angitt som aktuelle for 
letevirksomhet. De har videre vurdert mulige 
akkumulerte effekter ved boring av flere brønner 
(som ved feltutbygging). Resultatene angir meget 
begrensede influensområder. 
 
Ved evt. petroleumsvirksomhet vil eksisterende 
kunnskap og nye forundersøkelser avdekke 
eventuell lokal sårbar bunnfauna, og nødvendige 
tiltak kan gjøres for å unngå skade, på lik linje med 
dagens praksis i andre deler av norsk sokkel for 
eksempel Norskehavet.  

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. 

Vurderingene som er gjort er basert på dagens 
kunnskap. Dagens kunnskap tilsier ikke 
langtidseffekter av utslipp av produsert vann og 
restitusjon etter få år ved utslipp av borekaks med 
bruk av vannbasert borevæske.  
 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/15_Regulare_utslipp_til_sjo.pdf
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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 trålaktivitet 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. 
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 

Det påpekte forbeholdet er basert på at forskning 
ikke er gjort spesifikt for slike områder og ikke ut 
fra en forventning om at det her vil være 
avvikende resultater i forhold til det 
kunnskapsgrunnlaget som foreligger fra andre 
områder. 
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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 

Dagens kunnskap er ikke fullstendig, hverken for 
det aktuelle område eller generelt. I tråd med 
departementets oppdragsbeskrivelse angir den 
aktuelle fagstudien usikkerhet eller mangler i 
dagens kunnskap. Dette er også omtalt i 
departementets sammenstillingsrapport. 
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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 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. 
 

Edison International S.p.A Norway Branch 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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

Kommentaren tas til orientering. 
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om petroleumsvirksomhet er belyst. 
Kunnskapsinnhentingen dokumenterer at det 
nordøstlige Norskehavet ikke skiller seg 
nevneverdig fra andre området på norsk sokkel 
hvor det i dag er petroleumsvirksomhet. Dette var 
også konklusjonen til olje- og energiministeren ved 
fremleggelse av kunnskapsinnhentingsrapportene i 
Svolvær 23. november 2012. 

Kommentaren tas til orientering. 

For øvrig viser vi til Høringskommentarer fra Norsk 
Olje & Gass og støtter disse fullt ut. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

ExxonMobil 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
ExxonMobil støtter Norsk Olje og Gass sine 
kommentarer til denne rapporten. Vi er 
imponert over det faglige arbeidet som er lagt 
til grunn for utarbeidelse av dette dokumentet. 
En slik grundig kartlegging gir industrien de 
beste forutsetninger for sikkert og forsvarlig å 
igangsette aktiviteter i dette området.   

Kommentaren tas til orientering. 

Det er viktig å poengtere at det nordøstlige 
Norskehavet ikke skiller seg nevneverdig fra 
andre områder på norsk sokkel hvor det i dag er 
petroleumsvirksomhet. Videre er en 
kontinuerlig tilgang til nye områder viktig for å 
opprettholde produksjonen på norsk sokkel 
samt en kontinuerlig aktiv og utviklende næring. 

Kommentaren tas til orientering. Tilgang til nytt 
areal er i Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 
(2011-2012)) et viktig tiltak for å opprettholde 
aktivitet og produksjon på lengre sikt. 

ExxonMobil ser frem til videre arbeid med dette 
Iovende området, og vil bruke vår globale og 
norske erfaring fra lignende områder til sikkert 
og forsvarlig ta del i eventuelle aktiviteter her. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør Troms 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Kunnskapsinnhentingen som nå er framlagt gir 
etter vårt syn et godt grunnlag for å gå videre med 
en konsekvensutredning av Nordland VII og Troms 
II. Fellesforbundet Nordre -Nordland og Sør - 
Troms krever derfor at regjeringen går i gang med 
en konsekvensutredning av disse områdene 
allerede i løpet av 2014. I tillegg har et 
ordførerkollegium samlet i Harstad 27. nov 2012, 
med representanter fra store deler av Nord-Norge 
reist krav om konsekvensutredning. Dette kravet 
støtter vi. 

Kommentaren tas til orientering. 

Vi er godt fornøyd at det nå åpnes for aktivitet i 
Nordland VI. Dette er i tråd med vårt landsmøte 
sitt vedtak og forbundets krav til LO kongressen i 
2013. Rapporten viser også at det er forsvarlig å 
igangsette aktivitet i Nordland VII og Troms II, og vi 
er derfor ikke enig at Nordland VII og Troms II skal 
vernes ut neste Stortingsperiode. 

Kommentaren tas til orientering. 

Etter vår oppfatning er det veldig viktig at 
Stortinget har solid kunnskap om den betydningen 
petroleumsvirksomheten i nordområdene vil ha for 
andre næringer, miljøet, økonomi, sysselsetting og 
velferd før endelig beslutning om åpning eller ikke 
skal tas. Derfor må det gjennomføres en 
konsekvensutredning nå. 

Kommentaren tas til orientering. 

Årsmøtet i Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør 
– Troms er fornøyd med at Arbeiderpartiets 
programkomite nå går inn for 
konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i 
de uåpnede deler av Nordland VI samt Nordland 
VII og Troms II. En konsekvensutredning vil kunne 
gi et godt faglig grunnlag for å ta stilling til 
petroleumsaktivitet i disse områdene. 

Kommentaren tas til orientering. 

Kunnskapsinnhentingen som regjeringen har 
gjennomført har ikke avdekket utfordringer i dette 
området som vi ikke møter og håndterer på en god 
og sikker måte ellers på norsk sokkel. Miljørisikoen 
som følge av petroleumsvirksomheten generelt 
sett er lavere enn tilsvarende risikonivå for 
skipstrafikk i området. En eventuell 
petroleumsvirksomhet i disse områdene må 
underlegges strenge miljø og sikkerhetskrav. 

Kommentaren tas til orientering. 

Fiskeri, Havbruk og turisme er viktige næringer i 
regionen i dag. Fellesforbundet Nordre Nordland 
og Sør – Troms legger stor vekt på at eventuell 

De faglige arbeidene i Kunnskapsinnhentingen har 
analysert behovene for oljevernberedskap ved 
petroleumsvirksomhet. For 
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petroleumsvirksomhet i området kan 
gjennomføres i sameksistens med disse 
næringene. Oljevernberedskapen langs kysten må 
styrkes både teknisk og materielt. Fellesforbundet 
Nordre Nordland og Sør - Troms vil ikke kunne 
akseptere virksomhet som utgjør en risiko for 
utsletting av grunnlaget for fiskeriene. 

petroleumsvirksomheten følger beredskap med 
aktivitet. Kommentaren tas for øvrig til orientering. 

Fellesforbundet Nordre Nordland og Sør – Troms 
krever at det gjennomføres en 
konsekvensutredning av petroleumsaktivitet i 
uåpnede deler av Nordland VI, Nordland VII og 
Troms II. Årsmøtet ønsker at det åpnes for aktivitet 
der det er forsvarlig med hensyn til sameksistens 
med andre næringer, miljø og beredskap. Lokal og 
regional ilandføring må være en forutsetning for en 
eventuell åpningsprosess av disse områdene. 

En åpningsprosess gjennomføres i en svært tidlig 
fase, før evt. aktivitet påbegynnes. En 
åpningsprosess er ikke egnet prosess eller 
tidspunkt for å fastsette vilkår for utbygging og 
drift av ressurser som ennå ikke er påvist. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 

 

Fiskeridirektoratet 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Bakgrunn   
Regjeringen tok stilling til spørsmålet om 
petroleumsaktivitet i det nordøstlige Norskehavet 
ved framleggelsen av den oppdaterte 
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten 
våren 2011. Det ble da besluttet at det ikke skulle 
gjennomføres en konsekvensutredning i områdene 
Nordland VII og Troms II, samt i uåpnede deler av 
Nordland IV, V og VI i den inneværende 
stortingsperioden. Det ble videre besluttet at Olje- 
og energidepartementet (OED) skulle gjennomføre 
en kunnskapsinnhenting om virkninger av 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Norskehavet. Denne kunnskapen skulle kunne 
brukes i en eventuell konsekvens-utredning om 
petroleumsvirksomhet. Temaene for 
kunnskapsinnhentingen skulle blant annet 
inkludere samfunns- og næringsmessige virkninger 
og ringvirkninger av en eventuell 
petroleumsvirksomhet i området, herunder 
virkninger for reiselivs- og fiskerinæringen. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Det foreligger nå 20 fagstudier der ulike sider ved 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Norskehavet er belyst, og arbeidet er oppsummert 
i en sammenfatningsrapport. Når det gjelder 
temaer som går spesifikt på fiskeri har 
Fiskeridirektoratet skrevet en rapport om 
fiskeriaktiviteten for fartøy over 15 meter i 
området, og SALT har skrevet en rapport om de 
kystnære fiskeriene i Lofoten. Akvaplan – niva og 
Proactima har produsert en rapport om virkninger 
av petroleumsvirksomhet for fiskeri og havbruk 
ved normal drift, og NORUT Tromsø, i samarbeid 
med Akvaplan – niva og Proactima har skrevet en 
rapport om konsekvenser av akuttutslipp for 
samfunn og næringsliv, inkludert fiskeri og 
havbruk. 

Kommentaren tas til orientering. 

En avveiing mellom ulike hensyn og vurdering av 
akseptabelt risikonivå i forbindelse med 
petroleumsvirksomheten er et politisk ansvar. 
Imidlertid har dette sakskomplekset også mange 
faglige sider, herunder hensynet til de levende 
marine ressurser og fiskerinæringen. 

En avveiing av ulike hensyn krever at de ulike 
hensynene er godt faglig belyst. Arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen bidrar til økt faglig 
kunnskap om virkninger av petroleumsvirksomhet. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 

Fiskeridirektørens uttalelse til det faglige 
grunnlaget for revisjonen av forvaltningsplanen i 
2010  

 

Fiskeridirektørens tilrådning til det faglige 
grunnlaget for revisjonen av forvaltningsplanen 
høsten 2010 var at det inntil videre ikke burde 
åpnes for petroleumsvirksomhet i de stengte 
områdene i Barentshavet og havområdene utenfor 
Lofoten. Denne tilrådningen var basert på en 
totalvurdering der samspillet mellom alle 
faktorene var viktigere enn en enkeltfaktor. 
Faktorer som ble vektlagt i denne 
høringsuttalelsen var blant annet følgende:  
 
• de spesielle naturgitte forholdene i området, 
herunder klassifiseringen av områdene som ”særlig 
verdifulle og sårbare”, både i den første 
forvaltningsplanen i 2005-2006, og i revisjonen av 
planen i 2010-2011.  

• utfordringer når det gjelder sameksistens mellom 
fiskeri- og petroleumsnæringen, herunder 
seismikkproblematikk i et område hvor det er et 
stort innslag av mindre fartøy, og hvor sokkelen er 
svært smal, dvs hvor det er et begrenset område til 
disposisjon for både petroleums- og fiskeriaktivitet.  

Kunnskapen og vurderingene fra 
forvaltningsplanen er del av det faglige grunnlaget 
for arbeidene i Kunnskapsinnhentingen. 
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• risikoen for akutte utslipp med potensielt 
alvorlige konsekvenser for naturmiljøet og fiskeri- 
og havbruksnæringen, herunder kompliserte 
naturgitte forhold i området, noe som gjør at 
effekten av ulike beredskapstiltak er høyst usikker.  

• problemstillinger for fiskeri- og 
havbruksnæringen når det gjelder omdømme i 
markedet, både ved et eventuelt akuttutslipp og 
ved normal drift.  
Eventuelle nye momenter fremkommet i 
Kunnskapsinnhentingen i 2012  

 

1 Særlig verdifulle områder (SVO)   
I forvaltningsplanen fra 2005-2006 ble det 
identifisert særlig verdifulle og sårbare områder i 
havområdet Barentshavet – Lofoten. Dette er 
områder som ut fra naturfaglige vurderinger har 
vesentlig betydning for det biologiske mangfoldet 
og den biologiske produksjonen, også utenfor 
områdene selv. I disse områdene må det tas 
spesielle hensyn, basert på økt aktsomhet. Høy 
miljøverdi i de særlig verdifulle og sårbare 
områdene ble ytterligere bekreftet og styrket 
gjennom ny kunnskap frem mot revisjonen av 
forvaltningsplanen i 2010-2011. Dette omfatter 
blant annet områdene utenfor Lofoten, Vesterålen, 
kysten av Troms og Eggakanten. I følge revisjonen 
av forvaltningsplanen var det ikke kommet ny 
kunnskap som tilsa en endring i status for de 
områdene som ble identifisert som særlig 
verdifulle og sårbare i 2006.  

Kommentaren tas til orientering. 

Man får stadig mer kunnskap om de rike 
naturressursene i dette området, blant annet 
gjennom MAREANO-programmet, som kartlegger 
bunnsamfunnene. Det er imidlertid ikke 
fremkommet ny vesentlig kunnskap etter 2010 
som skulle tilsi en endring av statusen til de 
berørte SVO-områdene.  

Kommentaren tas til orientering. 

I forvaltningsplanen fra 2005-2006 er det 
beskrevet hvordan kyststrømmen i havområdene 
utenfor Lofoten til Tromsøflaket er spesielt smal og 
sterk, og hvordan dette medfører en konsentrasjon 
av alle trinn i de marine næringskjedene innenfor 
et begrenset område i forhold til i andre områder 
langs kysten. Dette fører blant annet til at de mest 
sårbare stadier (egg og larver fra mange arter, 
inkludert Nordøst-Atlanterens viktigste fiskeslag) 
konsentreres i tid og rom. De er dermed mer utsatt 

Kommentaren tas til orientering. 
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for ytre påvirkninger enn i områder der den 
biologiske produksjonen er spredd over et større 
område. Rikdommen av lett tilgjengelig mat gjør 
også at området er viktig for sjøfugl, og strømmene 
gjør at det er et svært egnet leveområde for 
svamp, koralldyr og større korallrev. Som følge av 
blant annet disse særtrekkene er havområdene 
utenfor Lofoten til Tromsøflaket sårbare i forhold 
til variasjoner i næringsgrunnlag, akutt 
oljeforurensning og fysisk skade. 
Stortingsmeldingen i 2005-2006 konkluderer med 
at området i miljø- og ressurssammenheng anses 
som et av de aller viktigste områdene langs 
norskekysten, og at området er særlig verdifullt og 
sårbart for ulike arter gjennom hele året. 
Det fremkommer av sammenfatningsrapporten fra 
2012 at kunnskapen omkring eventuelle virkninger 
av regulære boreutslipp på spesielle habitater og 
fauna, som korallrev og svamp er mangelfull. 
Videre påpekes det at det er usikkerhet knyttet til 
mulige langtidsvirkninger av produsert vann på det 
marine miljøet. Norges forskningsråd 
oppsummerer i følge rapporten kunnskapen om 
mulige langtidsvirkninger av utslipp av produsert 
vann på følgende måte: ”Ti års forskning på 
langtidseffekter av utslipp til sjø fra 
petroleumsvirksomheten viser at komponenter i 
produsert vann kan ha en rekke negative effekter 
for helsetilstanden, funksjonene og reproduksjonen 
hos fisk og virvelløse dyr. Hovedinntrykket er likevel 
at risikoen for langsiktig miljøskade av utslippene 
er moderate”. 

Det stilles for petroleumsvirksomhet på norsk 
sokkel krav om at utslipp av borekaks ikke skal 
skade koraller, svamper eller andre verdifulle 
bunnsamfunn. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
langtidsvirkninger av produsert vann. Det 
gjennomføres kontinuerlig omfattende forskning 
og overvåkning for å påvise skadevirkninger 
dersom dette skulle være tilfellet. I Norges 
forskningsråds oppsummering av 10 års forskning 
påpekes at selv om det ikke er påvist virkninger på 
bestandsnivå, så kan ikke virkninger på 
populasjons- og økosystemnivå utelukkes. 
 
Det har ikke foregått produksjon av olje og gass i 
områdene Lofoten/Vesterålen. Det foreligger intet 
grunnlag for å konkludere om eventuelle særlige 
virkninger i disse områdene. Lengre nord er det 
ikke påvist særlige virkninger av regulære utslipp. 

2 Utfordringer når det gjelder sameksistens   
Det fremkommer av kunnskapsinnhentingen at 
områdene som i henhold til scenariene utarbeidet 
av Oljedirektoratet vil bli berørt av 
petroleumsvirksomhet i stor grad vil overlappe 
med områder som er klassifisert som ”viktige” 
(”Berørt område er viktig for både lokale og 
tilreisende fiskefartøy i aktuell tidsperiode”) 
og ”meget viktige” (”Berørt område er av stor 
viktighet for flere fartøygrupper i aktuell 
tidsperiode”) for fiskeriene. Det fremkommer også 
av kunnskapsinnhentingen at seismisk aktivitet i 
området i perioder vil ha stor påvirkning på 
kystfiskefartøyer som fisker med konvensjonelle 
redskaper.  

Petroleumsvirksomhet i utredningsområdet vil 
kunne overlappe med fiskerivirksomhet i 
delområder/deler av året. En seismikkbåt har 
under innsamling begrenset manøvrerbarhet, og 
vil i perioder kunne påvirke fiskeriaktiviteten. Dette 
tilsier behov for operasjonelle tilpasninger for å 
kunne redusere potensialet for konflikter. 
 
På andre deler av norsk sokkel er det innført 
tidsbegrensninger for innsamling av seismikk i 
perioder med særlig viktige gyte- og 
gytevandringsperioder. Ved evt. 
petroleumsvirksomhet i utredningsområdet vil 
tilsvarende tiltak være aktuelle. Dette vil sikre at 
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gyting ikke påvirkes negativt av seismikk, men 
heller ikke fisket vil bli påvirket. I analyseområdet 
pågår de viktigste sesongfiskeriene i gyteperioden. 
 

Utbygging og drift av petroleumsnæringen på 
norsk sokkel de siste 40 årene har medført 
begrensninger for den tradisjonelle 
fiskerinæringen. Dette gjelder både arealbeslag og 
fare for fastkjøring av redskaper i blant annet 
rørledninger og undervannsinstallasjoner. Det 
forhold ved petroleumsnæringen som likevel har 
skapt de største problemene for fiskerinæringen, 
er skyting av seismikk. Fiskerne opplever at fisken i 
betydelig grad skremmes av seismikkskytingen, og 
at fangstratene for fartøy i aktivt fiske reduseres i 
lang tid etter at seismikkskytingen har funnet sted. 
I tillegg til at dette betyr økte kostnader på grunn 
av flytting til andre felt, kan konsekvensen for de 
mindre og minst mobile fartøyene være redusert 
lønnsomhet som en følge av vanskeligheter med å 
fiske tildelte kvoter. Det er ingenting som tyder på 
at problemstillingene omkring seismikkaktiviteten 
og fiskeriene er i ferd med å finne en 
tilfredsstillende løsning. 

Petroleumsnæringen og fiskerinæringen er to 
viktige næringer for Norge. Begge næringene 
skaper store økonomiske verdier og mange 
arbeidsplasser. Helt fra petroleumsvirksomheten i 
Norge startet på slutten av 1960-tallet, har det 
vært et viktig mål for myndighetene å sikre god 
sameksistens, der begge næringer kan utøve sin 
virksomhet. Stortinget har ved mange anledninger 
gitt uttrykk for at vi skal ha og trenger begge 
næringene. 
 
Sikkerhetssoner rundt installasjoner gjør at olje- og 
gassinstallasjonene på norsk sokkel beslaglegger i 
størrelsesorden 100 km2 av en økonomisk sone 
rundt hovedlandet på 878 000 km2 (fiskerisonen 
ved Jan Mayen og fiskevernsonen rundt Svalbard 
ikke medregnet). Rørledninger og 
undervannsinstallasjoner er overtrålbare. 
 
For å bidra til sameksistens utga Fiskeri- og 
kystdepartementet og Olje- og 
energidepartementet sommeren 2013 en veileder 
som beskriver regelverket som gjelder for 
seismiske undersøkelser. Det forventes at 
petroleumsnæringen og fiskerinæringen gjør sitt 
beste for å følge opp intensjonene om å legge til 
rette for god sameksistens. Respekt for hverandres 
arbeid og retten til å arbeide på norsk sokkel er en 
forutsetning for godt samarbeid. En bedre 
samordning av enkeltaktørenes planlegging av 
aktiviteter i de enkelte havområdene vil skape 
ytterligere grunnlag for sameksistens. 
 
Det er etablert erstatningsordninger som gjør at 
fiskere kan få erstatning dersom 
petroleumsvirksomhet skulle medfører tap. 

Kystnære fiskerier og fiskeindustri er viktige for 
næringslivet i mange av kystsamfunnene i Lofoten, 
Vesterålen og Senja, og omtrent halvparten av 
fiskerne i regionen arbeider på fartøy som er under 
15 meter. Garn, line, juksa og snurrevad er de 
viktigste redskapene for denne flåten, og både 
fartøystørrelsen og redskapene medfører at 
kystfiskeflåten har en begrenset mobilitet 

Kommentaren tas til orientering. 
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sammenlignet med andre fartøygrupper. 
Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja kan i store deler av året betegnes som ett 
sammenhengende fiskefelt, hvor hele havområdet 
er i bruk. I 2012 ble det landet 368 000 tonn fisk på 
mottak i regionen, og av disse var 216 000 tonn 
høstet i kystnære områder. De svært rike 
forekomstene av torsk gjennom vintersesongen 
gjør at også mange fiskere fra andre områder 
velger å fiske fra fiskeværene i dette området. 
Vinterfisket etter torsk utgjør mer enn halvparten 
av det landede volumet fra kystflåten, i tillegg 
fiskes blant annet sei, hyse, blåkveite, rognkjeks, 
breiflabb, lange og brosme.  
Nærheten til noen av verdens mest verdifulle og 
produktive fiskefelt gjør at kystfiskeriene er av stor 
betydning for samfunnene i denne regionen. 
Dersom deler av arealene i disse havområdene blir 
tatt i bruk til annen næringsvirksomhet vil arealet 
som er tilgjengelig for fiskeriaktivitet begrenses. 
Særlig i områdene Nordland VII og Troms II er 
sokkelen som kjent svært smal, og det vil være et 
svært begrenset område til disposisjon der både 
fiskeri- og petroleumsaktivitet, herunder seismikk, 
skal foregå. Sameksistens under slike forhold vil bli 
svært krevende. 

De påpekte forhold er belyst i arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. Det er videre vist at 
sesongfisket på vinteren og våren er av spesiell 
viktighet. Av hensyn til gyting og gytevandring er 
det innført tidsbegrensninger for innsamling av 
seismikk i åpnet del av Nordland V. Ved evt. 
petroleumsvirksomhet i området for 
Kunnskapsinnhentingen vil tilsvarende 
restriksjoner være aktuelle. Dette vil være et viktig 
bidrag til sameksistens i perioder av året som også 
er svært viktig for fiskeriaktivitet. Kommentaren 
tas for øvrig til orientering. 

3 Risiko for akutte utslipp   
Konsekvensene i miljørisikoanalysen fra 2012 er 
vurdert basert på modellering av mulige 
utslippsscenarioer fra ti ulike lokasjoner i det 
aktuelle området. I forbindelse med oppdateringen 
av det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen i 
2010 ble tre av de samme lokasjonene modellert, 
men det er innført flere endringer i inngangsdata 
som påvirker resultatene siden 2010. 
Konsekvenspotensialet beregnet i foreliggende 
analyse gir et mer alvorlig konsekvenspotensiale 
for berørte ressurser enn hva tilfellet var i 2010. 
Dette gjelder for strandhabitat og for sjøfugl. For 
sjøfugl foreligger det nye bestandsdatasett som 
analysen er basert på, og resultatene er dermed 
ikke direkte sammenliknbare, mens det for 
strandhabitat benyttes samme inngangsdata som i 
2010. Forskjellene henger derfor i stor grad 
sammen med at oljedriften nå er modellert med 
mer høyoppløselige strømdata. Dette er av særlig 
betydning for oljens skjebne i kystsonen, og 
påvirker derfor både sjøfugl i kystnære områder 

Kommentaren tas til orientering. 
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(hekkebestander) og strandhabitat. Risikonivået er 
oppsummert på følgende måte i 
sammenfatningsrapporten:  
”Vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko, særlig fordi sannsynlighet for betydelig 
eller alvorlig miljøskade er lav. Dette på tross av at 
konsekvensvurderingene isolert sett angir et 
betydelig potensial for store konsekvenser på 
miljø”. 
De foreliggende risikoanalysene bygger på en 
rekke forutsetninger. Det hersker imidlertid stor 
usikkerhet og uenighet omkring hvilke 
forutsetninger som bør ligge til grunn for denne 
type analyser, for eksempel hvilke størrelser på 
utslippene som skal modelleres. Selv om rapporten 
konkluderer med at det er lave sannsynligheter for 
uhellshendelser, vil altså konsekvensene kunne 
være betydelige gitt at det skjer et uhell, selv om 
de modellerte utslippene er betydelig mindre enn 
store internasjonale utblåsninger som for 
eksempel ”Deepwater Horizon”-ulykken i 
Mexicogulfen.  

Forutsetningene for analysene er etablert av 
Oljedirektoratet og er basert på omfattende 
kunnskap om geologien i området. Oljedirektoratet 
har konkludert med at det er svært lite sannsynlig 
med en potensiell oljeutblåsning i området vil ha 
tilsvarende utblåsningsrate som oljeutblåsningen i 
Mexicogolfen.  
 
I deler av området er det forventet gassressurser. 
Et evt. akuttutslipp av gass vil ha begrensede 
negative virkninger på naturmiljøet i området. 
 

Det er utarbeidet en rapport som presenterer 
oljevernberedskapsanalyse for de ti ulike 
lokasjonene. Rapporten påpeker at noen av felt- og 
borelokasjoner er svært kystnære, og setter nye 
krav til kystnær beredskap. Beregninger viser at 
det kan strande olje i alle de syv 
utblåsningsscenariene som inngår i analysen, og 
den korteste drivtiden til land er på ca. 17 timer. 
Effekten av modellert havgående beredskap 
varierer mellom 20 og 56 %, med størst effekt i 
sommersesongen. Det gjennomgående mønsteret 
er at de fleste scenarioene krever en svært stor 
opptakskapasitet når det gjelder kyst- og 
strandberedskap, noe som i følge DNV kan være 
teoretisk mulig, men vurderes som svært 
ressurskrevende. Det slås fast at de forventede 
emulsjonsmengdene og geografisk utbredelse av 
strandingsområder ved en større oljevernaksjon i 
det nordøstlige Norskehavet overstiger nivåer man 
tidligere har erfaring med fra kyst- og 
strandaksjoner i Norge. De store utfordringene 
knyttet til klima, mørke og fare for nedising av 
oljevernressurser ved aksjoner vinterstid påpekes 
også i rapporten.  

Krevende forhold for oljevernberedskapen er 
fremhevet i Kunnskapsinnhentingen. Innenfor 
enkelte deler av utredningsområdet er det 
identifisert spesielle utfordringer, både knyttet til 
logistikk og ”ureine farvann”, for eksempel langs 
Helgelandskysten. Dette er ingen ny situasjon for 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. 
Petroleumsvirksomhet krever en beredskap 
tilpasset risikonivået for den enkelte operasjon. 
Risikonivået kan styres, for eksempel gjennom 
styring av aktivitet til de minst risikofylte perioder. 
 

  

http://www.npd.no/no/Nyheter/Nyheter/2010/Petroleumsrelaterte-forhold-i-Mexicogulfen-sammenliknet-med-Barentshavet-og-havomradene-utenfor-Lofoten/
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Sammenfatningsrapporten påpeker at 
erfaringsmessig blir miljøkonsekvensene større 
dersom olje når land enn om oljen brytes ned på 
havet. Et grunnprinsipp for å redusere 
konsekvensene av akutt forurensning er derfor å 
bekjempe oljeutslippet så nær kilden som mulig og 
hindre stranding. 

Dette er et generelt prinsipp som gjelder for hele 
sokkelen. 

I oppdateringen av forvaltningsplanen i 2010-2011 
ble begrensningene på petroleumsvirksomhet i 
kystsonen langs Troms og Finnmark til grensen mot 
Russland opprettholdt. Dette innebærer blant 
annet at det ikke skal igangsettes 
petroleumsvirksomhet i et belte på 35 km fra 
grunnlinjen langs kysten fra Troms II til grensen 
mot Russland. Kontinentalsokkelen utenfor 
Nordland VI, VII og Troms II er under 20 km flere 
steder, altså betydelig smalere enn den 
petroleumsfrie sonen som er opprettet lenger nord 
i Barentshavet. Deler av Nordland VII ligger på den 
smaleste delen av sokkelen, hvor avstanden målt 
fra grunnlinja vest av Andenes til eggakanten på 
400 meters dybde er mellom 6 og 7 km. 
De fleste store oljefeltene i Nordsjøen ligger over 
100 km fra land. Ved et eventuelt akuttutslipp vil 
man da ha mye lengre tid til å bekjempe utslippet 
før det når land, og mye av oljen vil også blandes 
ned i vannmassene ved hjelp av naturlige 
prosesser. Utenfor Lofoten/Vesterålen vil et 
eventuelt akuttutslipp med stor sannsynlighet nå 
land, med de store konsekvensene det vil medføre. 

Nærhet til land og korteste drivtid til land er 
sentrale parametere for planlegging av beredskap 
mot akutt forurensning. Normalt stilles det krav 
om en responstid for beredskapen som etableres. 
 

4 Omdømmeproblematikk   
Omdømmeproblematikk er nevnt i 
underlagsrapporten ”konsekvenser av akuttutslipp 
for samfunn og næringsliv”. Rapporten peker på at 
i et utfordrende fiskemarked er den generelle 
oppfatningen at kvalitet og førsteklasses produkter 
og råvarer fra et rent hav er den viktigste 
grunnforutsetningen for å beholde 
markedsandeler. 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 
nordnorske fiskeriene, markedet stiller strenge 
krav om ”ren” fisk. Den samme problemstillingen 
vil være aktuell for havbruksnæringen. Næringen 

Omdømmeproblematikk er behandlet i 
Kunnskapsinnhentingen. Kommentaren tas for 
øvrig til orientering. 
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har et sårbart image, og et oljeutslipp som berører 
områder med oppdrettsvirksomhet kan få 
konsekvenser i markedet. Dette er konsekvenser 
som kan inntreffe uavhengig av om fisk eller 
skalldyr har forringet kvalitet eller ikke. 
Vi mener at omdømmeproblematikk også vil kunne 
være en relevant problemstilling selv om 
omfattende uhellshendelser ikke har funnet sted. 
Dersom det etableres petroleumsaktivitet i de 
sårbare områdene i Lofoten/Vesterålen vil det 
kunne hevdes at Norge bedriver en 
miljømessig ”risikosport” ved å tillate 
petroleumsvirksomhet midt i ”fødestua” til 
verdens eneste gjenværende store torskebestand. 
På samme måte vil geografisk nærhet til store 
petroleumsinstallasjoner kunne bli et 
omdømmeproblem for havbruksnæringen. 

Kommentaren tas til orientering. 

Oppsummering og konklusjon   
En av mange store forskjeller mellom 
petroleumsnæringen og fiskeri- og 
havbruksnæringen er tidsperspektivet. 
Petroleumsvirksomheten beskatter en begrenset 
ikke-fornybar ressurs, mens fiskeri- og 
havbruksnæringen er næringer som kan drives i 
overskuelig framtid, gitt en bærekraftig forvaltning. 
Selv om petroleumsnæringen har svært høy 
økonomisk avkastning vil denne aktiviteten bare 
vare i en kort periode i et historisk perspektiv. De 
økonomiske verdiene som genereres fra fiskeri- og 
havbruksaktiviteter kan derimot vare i all fremtid 
dersom disse næringene forvaltes bærekraftig.  

Aktiviteten i norske havområder er tilrettelagt slik 
at både fiskeri, havbruk og petroleumsvirksomhet 
kan utøves uten urimelige negative konsekvenser 
for hverandre. Fiskeri- og petroleumsvirksomheten 
lever i dag side om side som to av Norges største 
eksportnæringer. 
 

Petroleumsnæringen har skapt store økonomiske 
verdier for Norge. Imidlertid skjer det ulykker i 
denne næringen, og tidvis har det vært konflikter 
med fiskerinæringen. Petroleumsnæringen har 
gjort store fremskritt i å utvikle miljøteknologi og 
sikkerhetssystemer. Oljeboring til havs i arktiske 
områder er likevel med dagens teknologi en 
krevende øvelse. Særlig utfordrende er det å 
utarbeide en tilfredsstillende beredskapsløsning 
for felt som ligger kystnært.  

All industriell virksomhet medfører risiko. Innen 
petroleumsvirksomheten arbeides det målrettet 
for å opprettholde et godt sikkerhetsnivå. På norsk 
sokkel har det vært få større ulykker, og ingen 
ulykker med dokumentert miljøkonsekvens eller 
konsekvens for fiskeriene. Det stilles krav til 
beredskap, og beredskapen skal være tilpasset 
risikonivået.  
 

Områdene som er omfattet av 
kunnskapsinnhentingen er etter objektive kriterier 
klassifisert som sårbare og verdifulle. For 
områdene Nordland VII og Troms II er sokkelen så 
smal at sameksistens mellom petroleum og fiskeri 
vil være vanskelig. Dette kompliseres ytterligere av 
at områdene i stor grad benyttes av mindre 

For ordens skyld påpekes det at områdene som er 
definert som SVO omfatter ulike deler av 
utredningsområdet, og områdenes sårbarhet er 
satt ut fra ulike kriterier. Det er ikke nødvendigvis 
noen konflikt mellom et SVO og 
petroleumsvirksomhet. 
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fiskefartøy som fisker med faststående redskaper. 
For fiskeri- og havbruksnæringen vil en åpning av 
disse områdene i tillegg kunne skape 
omdømmeproblemer i markedene. 
De aktuelle områdene nær Lofoten-Vesterålen-
Senja (LoVeSe) kan av mange årsaker 
karakteriseres som unike. Dette er viktige områder 
for våre største og viktigste fiskebestander som 
torsk, hyse, sei og sild. I tillegg er områdene viktige 
for sjøfugl og marine organismer som koraller og 
svamp. Områdene er også sårbare ved eventuelle 
akutte uhellshendelser, samt at sameksistensen 
med eksisterende næringer som fiskeri og turisme 
vil kunne være vanskelig. Det er ikke korrekt som 
det ofte hevdes at den 40-årige sameksistensen 
mellom petroleums- og fiskerinæringen har vært 
tilnærmet problemfri, men det synes sannsynlig at 
sameksistensproblemene i LoVeSe vil kunne bli 
mye større enn det som hittil er erfart i noen andre 
områder.  

Fiskeri og petroleumsvirksomhet er to av landets 
eksportnæringer i dag. Kommentaren tas for øvrig 
til orientering. 
 

Dersom disse områdene åpnes for 
petroleumsvirksomhet skal det i første omgang 
utarbeides en konsekvensutredning. Resultatene 
fra den foreliggende kunnskapsinnhentingen skal 
kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning. 
Erfaring hittil tilsier at en 
konsekvensutredningsprosess i de fleste tilfeller 
fører til åpning av området for petroleumsaktivitet.  

Før et område evt. åpnes for 
petroleumsvirksomhet skal det gjennomføres en 
konsekvensutredning etter petroleumsloven. 
Resultatene fra en konsekvensutredning er en 
viktig del av beslutningsgrunnlaget når Stortinget 
skal ta stilling til om et område skal åpnes for 
petroleumsvirksomhet. Det er ingen automatikk i 
at en konsekvensutredning fører til åpning av nye 
områder. 

På bakgrunn av dette, og etter en totalvurdering vil 
Fiskeridirektoratet tilrå at det ikke åpnes for en 
konsekvensutredningsprosess i de områdene i det 
nordøstlige Norskehavet som omfattes av 
kunnskapsinnhentingen (uåpnede deler av 
Nordland IV, V og VI samt hele Nordland VII og 
Troms II). 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Idemitsu Petroleum Norge 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
The north-eastern Norwegian Sea is presently 
ready for an impact assessment pursuant to the 
Petroleum Act. This will allow the Storting to 
balance the various interests and decide 
whether to open the area for petroleum activity. 

Kommentaren tas til orientering. 

The completion of the Knowledge Acquisition 
represents an important milestone. Never before 

Kommentaren tas til orientering. 
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has such an extensive amount of technical 
documentation been available prior to a potential 
opening process for a sub-province on the 
Norwegian Continental Shelf.  The thoroughness 
of the work is significant and commendable, and 
most areas of importance related to the matter 
of petroleum activity have been considered. 
The Knowledge Acquisition documents that the 
north-eastern Norwegian Sea does not exhibit 
notable differences from other areas on the 
Norwegian Continental Shelf where petroleum 
activity is conducted today. This was also the 
conclusion of the Minister of Petroleum and 
Energy when the Knowledge Acquisition reports 
were presented in Svolvær on the 23'd of 
November 2012.  

Kommentaren tas til orientering. 

Without questioning the intentions of the 
proponents of the concept of a "petroleum-free" 
north- east Norwegian Sea, it should be 
mentioned that this is indeed a misnomer, as it 
has been for years. Several times weekly, tankers 
transporting crude oil cargoes of Russian origin 
sail along the Norwegian coast. In addition to the 
implemented ship traffic separation systems and 
move of ship lanes for such "risk traffic ", 
Idemitsu opines that potential synergies offered 
by responsible and safe petroleum activity will 
also be important for a further improved and 
effective oil spill protection and preparedness in 
the north-east Norwegian Sea. 

Risikovurderinger knyttet til skipstrafikken har vært 
del av Kunnskapsinnhentingen, men 
synergieffekter for beredskapen har ikke vært 
vurdert. Kommentaren tas for øvrig til orientering.  
 

 

Industri Energi 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Kunnskapsinnhentingen har nå løftet kunnskapen 
om dette havområdet og konsekvensene og 
mulighetene av de forskjellige næringene opp på 
et særskilt høyt nivå. 

Kommentaren tas til orientering. 

Industri Energi registrerer at det ikke fremkommer 
ny kunnskap som tilsier at ikke feltene Nordland VI, 
VII og Troms II kan konsekvensutredes. 

Kommentaren tas til orientering. 

Industri Energi mener en slik konsekvensutredning 
bør omfatte forebyggende tiltak knyttet til risiko 
for konsekvenser av akutte utslipp, slik som 
boretidsbegrensninger. I tillegg bør effektene av 
den utviklede tekniske løsningen etter Macondo 
ulykken, for stans av ukontrollerte utslipp, samt 

Kommentaren tas til orientering. 
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effektene av en relevant oljevernberedskap legges 
inn. 
Industri Energi har tidligere støttet LOs høringssvar 
til det faglige grunnlaget for Forvaltningsplan for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og 
Vesterålen hvor det blir argumentert for en 
konsekvensutredning av de aktuelle havområdene. 

Kommentaren tas til orientering. 

Industri Energi mener at kunnskapsinnhentingen 
nå må følges opp med en konsekvensutredning av 
Nordland VII, Troms II og den delen av Nordland VI 
som ikke er konsekvensutredet.  

Kommentaren tas til orientering. 

Industri Energi ønsker spesielt å understreke at vi 
glad for at kunnskapsinnhentingen slå fast at det er 
mulig med god sameksistens og positive 
spillovereffekter mellom petroleumsvirksomhet, 
og eksempelvis reiseliv og fiskeri. Avslutningsvis 
mener vi det er positivt at kunnskapsinnhentingen 
i alle scenarioer av funn indikerer at 
petroleumsvirksomheten vil generere direkte og 
indirekte arbeidsplasser både lokalt og nasjonalt. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Klima og forurensningsdirektoratet 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Området som er vurdert i kunnskapsinnhentingen 
strekker seg fra Namsos i syd til Tromsø i nord og 
omfatter de uåpnede og svært kystnære delene av 
Nordland IV, V og VI samt hele Nordland VII og 
Troms II.  
Sannsynligheten for at en uønsket hendelse i 
petroleumsvirksomheten skal inntreffe, er ikke 
vesentlig annerledes her enn for resten av 
sokkelen. Klif mener derimot at 
miljøkonsekvensene av et akutt utslipp vil være 
betydelig større i dette området. 
Miljøkonsekvensene blir alvorlige fordi det er store 
forekomster av sårbare miljøressurser og det vil 
være vanskelig å bekjempe akutt oljeforurensning. 

Det faglige grunnlaget for arbeidet har belyst 
konsekvenspotensial fra store uhellsutslipp av olje 
for relevante miljøressurser i området. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 

Miljøkonsekvensene som er funnet nå, er også 
større enn det som lå til grunn for oppdateringen 
av forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet i 
2011.  Grunnen til at en finner større effekter, er 
blant annet at det nå foreligger nye data for 
sjøfugl-bestander. Det finnes også bedre data for 
vannstrømmer. Det sistnevnte betyr at vi nå vet 
mer om hvor oljen driver inn i kystsonen og 
dermed også mer om konsekvensene for sjøfugl i 

Kommentaren tas til orientering.  
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kystnære områder og på strand.  
I sammendragsrapporten står det at en 
oljevernaksjon i analyseområdet kan sammen-
lignes med en tilsvarende aksjon andre steder på 
norsk sokkel. Vi kan ikke se at DNVs fagrapport om 
oljevern gir grunnlag for et slikt utsagn. Klif er enig 
i at de krevende operasjonelle forholdene (vær og 
lysforhold, grunne og urene farvann osv.), ikke er 
unike for analyseområdet. Men, i kombinasjon 
med den korte avstanden til land, som resulterer i 
store oljemengder langs kysten, og mindre 
infrastruktur (for eksempel veier og kaier), blir 
utfordringene vesentlig større enn andre steder. 

Som påpekt av Klif innledningsvis er det et stort 
område som er utredet, med betydelig variasjon 
innenfor området. Noen utfordringer er derfor 
relevante for deler av området, mens andre 
utfordringer er relevante for andre områder. 
Departementet ønsker ikke å bagatellisere de 
utfordringene en kan stå ovenfor, men ønsker 
samtidig å presisere at tilsvarende forhold er 
relevante også for områder som er åpnet for 
petroleumsvirksomhet. 
 

Mangel på beredskapskapasitet i området og 
vanskelighetene med å bygge tilstrekkelig 
beredskapskapasitet, er underkommunisert i 
sammendragsrapporten. Også når det gjelder 
miljøkonsekvenser ved akutte utslipp, er ikke all 
oppdatert kunnskap i fagrapportene reflektert i 
sammendragsrapporten.  

Beredskapskapasitet vil etableres i området basert 
på den virksomhet som eventuelt vil foregå. Per i 
dag er området ikke åpnet og dermed er det heller 
ingen aktivitet der. 
 
I sammenstillingsrapporten er bredden i 
utfallsrommene angitt, men det er samtidig 
begrensinger for hvor mye som kan tas med i en 
sammenstilling. Departementet merker seg at Klif 
ikke finner dette tilfredsstillende. 

Sammendragsrapporten er viktig for 
beslutningstakerne og andre som ikke har 
inngående fagkompetanse, og det er derfor svært 
viktig at den er tydelig, forståelig og reflekterer 
vesentlig informasjon fra fagrapportene. 

Se foregående kommentar. 
 

Klif mener at det ikke kan utelukkes at 
miljøkonsekvensene ved både regulære og akutte 
utslipp kan være større enn det som det tas høyde 
for og beskrives i kunnskapsinnhentingen. Vi er 
ikke enig med OED i at alle forutsetninger som er 
tatt er konservative og dermed dekkende for å 
beskrive mulige miljøkonsekvenser. 

Analysene er basert på faglige forutsetninger ut fra 
dagens kunnskap. En rekke av forutsetningene som 
er benyttet er konservative i forhold til hva som 
normalt vil kunne forventes for konkret aktivitet. 
Det er modellert oljeutslipp selv om det mest 
sannsynlig å finne gass, det er benyttet historiske 
data for sannsynlighet for utslipp, det tas ikke 
hensyn til beredskapstiltak og den mest utsatte 
miljøkomponenten i den mest utsatte perioden 
legges til grunn for miljørisikoanalysene. I tillegg er 
det ikke tatt hensyn til risikoreduserende tiltak 
som for eksempel tidsbegrensninger for leteboring, 
som praktiseres på andre deler av norsk sokkel. 
Valg av utslippsrater er basert på geologisk 
kunnskap. Det er tatt hensyn til usikkerhet ved å 
modellere ulike utslippsrater. 
 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
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Bakgrunn  
Det er gjennomført 20 ulike fagstudier som 
omfatter sannsynlig aktivitetsomfang av 
petroleumsvirksomheten, konsekvenser for 
miljøet, andre næringer og samfunnet for øvrig. 
For de fagstudiene som er gjennomført på 
miljøkonsekvenser av regulære og akutte utslipp 
og beredskap mot akutt forurensning, har OED 
bedt Klif om innspill også underveis i prosessen. 
Dette har vi vært positive til, basert på ønsket om å 
få best mulig faglig grunnlag. De aktuelle 
fagstudiene ble startet opp sommeren 2012, med 
sluttrapport 2012. På grunn av det tette løpet med 
veldig korte frister for alle parter, har vi hatt 
begrensede muligheter til å gi gjennomarbeidede 
innspill underveis. 

Flere av fagstudiene i Kunnskapsinnhentingen ble 
igangsatt tidligere enn det Klif opplyser. 
 
Departementet har satt stor pris på Klifs løpende 
bidrag til arbeidet med Kunnskapsinnhentingen.  
 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 

Klifs rolle  
Klifs er høringsinstans ved konsekvensutredninger 
før åpning av nye områder og før tildeling av nye 
lisenser gjennom ordinære konsesjonsrunder og 
TFO. Vi bidrar også med vår faglige kompetanse 
inn i forvaltningsplanarbeidet. 
Kunnskapsinnhentingen er en prosess som faller 
utenfor de vanlige utredningsprosessene regulert 
gjennom Petroleumsloven. Men 
Miljøverndepartementet har bedt Klif om å 
vurdere det faglige innholdet innenfor vårt 
forvaltningsområde og gi våre innspill til OED. 

Kommentaren tas til orientering. 
 

Vår myndighet overfor petroleumsvirksomheten 
starter først når operatøren planlegger 
leteboringer eller feltutbygginger og søker om 
tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. 
Klif har da ansvaret for å stille krav til beredskap 
for å beskytte miljøet så langt det er mulig ved 
akutte hendelser, samt å stille krav til planlagte 
utslipp av olje og kjemikalier til sjø og utslipp til 
luft.  

Kommentaren tas til orientering. 

Ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved 
fastsettelse av vilkår legger vi vekt på ”de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket 
sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket for øvrig vil medføre”, jf. 
forurensningsloven § 11. Ved fastsettelse av vilkår 
er vi begrenset av hva som finnes av best 
tilgjengelig teknikker. Klif vil påse at alle rimelige 
tiltak for å redusere mengden planlagte utslipp er 
iverksatt, og vurdere mulighetene for miljøskade 
av de omsøkte utslippstypene og -mengdene.  

Kommentaren tas til orientering. 
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Krav til beredskap mot akutt forurensning 
innebærer krav om å etablere og drifte beredskap, 
med bruk av best tilgjengelig teknikker og 
dimensjonert med utgangspunkt i en miljørisiko- 
og beredskapsanalyse.  Uansett hvor strenge krav 
Klif stiller til beredskapen, er det ingen garanti for 
at den vil fungere tilfredsstillende under de 
rådende forhold ved et reelt akuttutslipp. Det vil 
alltid være en risiko for at olje likevel vil kunne 
forurense sårbare områder. 

Beredskap mot akutt forurensning er et 
konsekvensreduserende tiltak som ikke gir garanti 
mot miljøskade. Primærfokus for risikoreduksjon er 
derfor å hindre at hendelser som kan medføre 
utslipp forårsakes. 
 

Forutsetninger for kunnskapsinnhenting  
OED skriver i sammendragsrapporten at 
konservative forutsetninger generelt er lagt til 
grunn for arbeidet med kunnskapsinnhentingen, 
blant annet i arbeidet med etablering av 
utslippsscenarioer for planlagte og akutte utslipp 
til sjø. De viser til at de i analysene har lagt stor 
vekt på å belyse effekter av utslipp som er 
høyere/varer lenger enn hva som forventes ut fra 
erfaringsdata. 
Klif ser at det må settes noen rammer og 
forutsetninger for å kunne gjennomføre en slik 
innhenting og sammenstilling av kunnskap. Vi er 
imidlertid ikke enige med OED i at alle valg i 
kunnskapsinnhentingen er like konservative. Det er 
derfor viktig for oss å påpeke at det ikke kan 
utelukkes at miljøkonsekvensene kan være større 
enn det som det tas høyde for og beskrives i 
kunnskapsinnhentingen. Dette gjelder både 
regulære og akutte utslipp. 

Det vises til departementets kommentar til 
tidligere likelydende kommentar fra Klif. 
 

For å vurdere miljøkonsekvenser av akutt 
forurensning, brukes det et utvalg utblåsningsrater 
og -varigheter. Vi har registrert at de valgte ratene 
er lavere enn hva som ofte legges til grunn for 
miljørisikovurderinger i norsk 
petroleumsvirksomhet. Tolkning av seismiske data 
og kunnskap om geologiske formasjoner er ikke 
Klifs fagområde. Vi vil likevel stille spørsmål ved om 
den geologiske kunnskapen om dette området er 
så god at det er tilstrekkelig konservativt å velge 
såpass lave rater. 

Oljedirektoratet er myndighetenes fagorgan for 
petroleumsgeologi og tolkning av seismiske data. 
Forutsetningene for analysene er etablert av 
Oljedirektoratet og er basert på omfattende 
kunnskap om geologien i området. For å ta hensyn 
til usikkerhet er ulike rater og varigheter modellert. 
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Ved vurdering av de samfunnsøkonomiske 
konsekvenser, er det lagt størst vekt på de største 
forventede produksjonsscenariene, selv om det 
oppgis at det er mindre enn 5 % sannsynlighet for 
at dette vil bli resultatet.  
Valgene som er gjort i kunnskapsinnhentingen kan 
derfor bidra til å trekke negative effekter på 
miljøet ned og positive effekter av verdiskaping og 
sysselsetting ved petroleumsaktiviteten opp. Det 
er viktig å understreke at det ikke er noen fasitsvar 
på verken negative miljøkonsekvenser eller 
positive ringvirkninger av petroleumsvirksomhet i 
området. Klif mener det er riktig å fremstille et 
mulig spenn av aktivitetsnivåer, hendelser og 
tilhørende konsekvenser, men at sannsynlighets-
fordelingen også må beskrives. 

Vurderingene av samfunnsmessige konsekvenser 
er bl.a. basert på to ulike aktivitetsbilder. Det ene 
forutsetter at det utvinnes lite olje og gass – i alt 50 
mill. Sm3 o.e.  I det andre aktivitetsbildet er det 
lagt til grunn at det utvinnes 370 mill. Sm3 o.e. De 
nevnte ressurstallene ligger begge innenfor 
usikkerhetsområdet til ressursestimatet for 
utredningsområdet. Departementet mener dette 
er en balansert tilnærming som er egnet til å 
illustrere spennet i de samfunnsmessige virkninger 
petroleumsvirksomhet kan føre til. Departementet 
kan ikke se at det er noe holdepunkt for å hevde at 
de positive effekter på verdiskaping og 
sysselsetting er overvurdert i 
kunnskapsinnhentingen. 
 

Miljørisiko og beredskap mot akutt forurensning  
Sannsynligheten for at en uønsket hendelse i 
petroleumsvirksomheten skal inntreffe, er ikke 
vesentlig annerledes her enn for resten av 
sokkelen. Klif mener derimot at 
miljøkonsekvensene av et akutt utslipp vil kunne 
bli betydelig større i dette området.  
Artsmangfoldet i området er rikt, både på land og i 
vann. Viktige fiskebestander gyter her og 
Norskehavet er et viktig område for noen av de 
viktigste forekomstene av sjøfugl i Nordøst-
Atlanteren. Flere marine pattedyr nyttiggjør seg av 
området til beiting og overvintring. Store deler av 
dette området karakteriseres som særlig verdifullt. 

Kommentaren tas til orientering. 
 

Miljøkonsekvensene blir alvorlige fordi det er store 
forekomster av sårbare miljøressurser, og fordi det 
vil være vanskelig å bekjempe akutt 
oljeforurensning (blant annet på grunn av 
nærheten til land, lavere infrastruktur, uren 
kystlinje og mørke). Det er altså ikke én 
enkeltårsak, men en kombinasjon av flere faktorer, 
som gjør området unikt med hensyn på 
miljøskader ved akutte utslipp. 

Det finnes virkemidler og tiltak for å avbøte slike 
utfordringer. Kommentaren tas for øvrig til 
orientering. 
 

Klif mener det er gjort en god jobb med å velge ut 
antall og plassering av aktuelle utslippssteder. 
Dette gir et godt grunnlag for å vurdere 
miljøkonsekvenser av aktivitet i forskjellige deler 
av området. Omfanget av miljøkonsekvenser vil 
imidlertid variere med utslippets størrelse, jf. våre 
kommentarer til de valgte utslippsratene. 

Departementet takker for Klifs bidrag til valg av 
utslippspunkter. Kommentaren tas for øvrig til 
orientering. 
 

Det er krevende å sette seg inn i resultatene av 
slike analyser. I tillegg har metodikken og valg av 

Kommentaren tas til orientering. 
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inngangsdata mye å si for resultatene. Det er 
derfor svært viktig å beskrive tydelig de valgene 
som er gjort i forkant av og underveis i analysene, 
og å beskrive tydelig usikkerheter og 
begrensninger i metodikk. 
Det er også sentralt at variasjonen i resultatene 
kommer frem. Fagrapporten om miljørisiko 
beskriver dette på en god måte. Men vi mener at 
det ikke er gjort et representativt utvalg av 
informasjon i sammendragsrapporten, noe som 
bidrar til å underkommunisere mulige 
miljøkonsekvenser. Sammendragsrapporten er 
viktig for beslutningstagerne og andre som ikke har 
inngående fagkompetanse, og det er derfor svært 
viktig at den er tydelig, forståelig og reflekterer 
vesentlig informasjon fra fagrapportene. I det 
følgende har vi derfor trukket frem en del 
eksempler på resultater fra fagrapportene om 
miljørisiko og oljevern for å belyse og konkretisere 
miljøkonsekvensene og utfordringene. 

Departementet har forsøkt å få frem bredden i 
resultater, men har samtidig måttet begrense 
omfanget som kunne presenteres i en 
sammenfatningsrapport. Det er da vektlagt å 
presentere forventede resultater. Kommentaren 
tas for øvrig til orientering. 
 

Miljøkonsekvenser av store akuttutslipp  
Klif finner at de beskrevne miljøskadene ved 
uhellsutslipp er svært store. 
Kunnskapsinnhentingen viser at det, gitt et utslipp, 
er stor sannsynlighet for å få oljeforurensning inn i 
sårbare områder: på strand, i viktige 
sjøfuglområder og i områder med store og tette 
fiskeressurser. 

Kommentaren tas til orientering. 

Miljøkonsekvensene av store akuttutslipp ble også 
analysert i forbindelse med oppdateringen av faglig 
grunnlag for Helhetlig forvaltningsplan for Lofoten 
og Barentshavet i 2011. De potensielle miljø-
konsekvensene som er funnet nå, er betydelig 
større enn den gang, jf. DNVs fagrapport om miljø-
risiko. Klif mener dette er viktig informasjon. I 
sammendragsrapporten står det derimot at 
konsekvenspotensialet er det samme som tidligere 
funnet. Dette synes Klif er uheldig. Grunnen til at 
en finner større effekter nå, er blant annet at det 
nå foreligger nye data for sjøfuglbestander. Det 
finnes også bedre data for vannstrømmer. Det 
sistnevnte betyr at vi nå vet mer om hvor oljen 
driver inn i kystsonen og dermed også mer om 
konsekvensene for sjøfugl i kystnære områder 
(hekkebestander) og på strand. 

I tidligere utredninger, herunder ULB og det faglige 
grunnlaget for forvaltningsplan for Barentshavet-
Lofoten, er det konkludert med potensial for store 
miljøkonsekvenser, under gitte betingelser, og 
hvor særlig sjøfugl er funnet mest utsatt. Dette 
bildet er Bekreftet gjennom 
Kunnskapsinnhentingen. Samtidig er det her, som 
påpekt, benyttet enda bedre strømdata enn 
tidligere, noe som generelt har bidratt til økte 
influensområder. Kommentaren tas for øvrig til 
orientering. 
 

Analysene viser at det er svært store mengder 
oljeforurensning som kan forventes å nå land, noe 
som gir store miljøkonsekvenser. Fagrapporten 

De store mengdene oljeemulsjon som er modellert 
å kunne strande har bl.a. sammenheng med at det 
er lagt til grunn oljetyper som gir store mengder 
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viser at 1 500–43 000 tonn (oljeemulsjon) er 
sannsynlig, og mengder opp mot 82 000 tonn er 
sannsynlige nok til at man må ta hensyn til dem. 
Dette overstiger langt det vi har av erfaring fra 
uhell langs Norskekysten, fra for eksempel Full 
City-, Server- eller Godafoss-uhellene. (Det finnes 
ikke nøyaktige tall, men man må kunne anta at det 
har dreid seg om maksimalt noen hundre tonn 
strandet oljeemulsjon.) 

emulsjon. Dette er et eksempel på konservative 
valg som er gjort i arbeidet. Kommentaren tas for 
øvrig til orientering. 

Klif ønsker å påpeke at det i fagrapporten om 
miljørisiko, er presentert tall for oljemengder som 
når strand. Oljen tar imidlertid opp vann, og blir 
det man kaller en oljeemulsjon. 
Emulsjonsmengdene som strander er derfor 2-3 
ganger større, enn oljemengdene som er 
presentert. 

Det påpekte forholdet er riktig, og angitt i 
rapportene. For ikke å skape forvirring er det i 
miljørisikosammenheng ofte vanlig å presentere 
olje og ikke oljeemulsjon, da det er oljemengden 
som vurderes i analysen, mens beredskapsanalyser 
benytter oljeemulsjon – som faglig mest riktig for 
denne type analyser.  

Tiden det tar for olje å nå land er også svært kort, 
2-6 dager er sannsynlig, og noen scenarier gir så 
lite som 16 timer drivtid til land. Selv om 
sannsynligheten for dette er mindre, er den stor 
nok til at den må vurderes. Dette betyr at man har 
relativt liten mulighet til å bekjempe oljen før den 
når land. Til sammenlikning er de korteste 
drivtidene fra Goliat og Gjøa to døgn. Disse to er 
de mest kystnære feltene vi har i dag. 

Det vises til resultatene fra 
Kunnskapsinnhentingen. 
 

Sjøfugl  
Norskehavet er et viktig område for noen av de 
største forekomstene av sjøfugl i nordøst 
Atlanteren. Skadepotensialet man har funnet for 
sjøfugl er svært alvorlig. Dette inkluderer fare for 
skade på arter som er kritisk truet og sterkt truet 
(for eksempel lomvi og krykkje), og arter som er 
ansvarsarter for Norge (for eksempel 
storskarv).  Ved et akutt utslipp, er det, i følge 
fagrapporten, svært sannsynlig å få "alvorlig skade" 
på sjøfugl; skader med en restitusjonstid på mer 
enn 10 år. "Alvorlig skade" omfatter også 
muligheten for uopprettelig skade; at bestanden 
aldri kommer seg tilbake til samme nivå som før 
uhellet. Dette gjelder særlig for arter som i 
utgangspunktet er i tilbakegang, slik som lomvi, 
som i tillegg har liten evne til gjenvekst. 

Kommentaren tas til orientering. 

Hvilke sjøfuglbestander som rammes hardest, vil 
naturlig nok være avhengig av hvor utslippet skjer. 
Det er imidlertid gjennomgående i fagrapporten at 
man kan forvente store skader på noen av de 
største sjøfuglkoloniene i Norge, og at en rekke 
ulike arter rammes hardt. Hekkekoloniene på Sør-

Kommentaren tas til orientering. 
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Fugløy og Nord-Fugløya, koloniene på Røst, Værøy 
og Fugløy og beiteområder i Lofoten og Vesterålen 
(inkludert Vestfjorden) er blant dem man kan 
forvente store skader på. 
Marine pattedyr  
Også for marine pattedyr er det stort potensiale 
for alvorlig skade. Dette inkluderer steinkobbe som 
er en sårbar art. Grønlandshvalen er kritisk truet 
(antakelig mindre enn 50 reproduserende 
individer), og skade på ett enkelt individ er vurdert 
til å kunne gi betydelig skade på den gjenværende 
populasjonen. Også spekkhogger og vågehval kan 
rammes hardt ved uhellsutslipp. Klifs vurdering er 
at skadene kan være uopprettelige. Når det gjelder 
hval, synes vi ikke sammendragsrapporten 
reflekterer funnene i fagrapporten på en god måte. 
Konsekvensene framstår som mer alvorlige i 
fagrapporten enn i sammendragsrapporten. 

I henhold til Havforskningsinstituttet er det ikke 
vanlig med Grønlandshval i dette området (jf. 
Lydersen m.fl. 20122). Forskningslitteraturen angir 
for hval i åpne områder meget lav sannsynlighet 
for bestandsskade. Spesielt vågehval har en stor 
geografisk utstrekning, og bestandsmessige 
konsekvenser kan ikke forventes basert på de 
gjennomførte analysene. 
 

Fisk  
Konsekvenser for torsk, lodde og sild er modellert i 
kunnskapsinnhentingen. Sei og hyse er omtalt i 
fagrapporten om miljørisiko, men kun som en del 
av miljøbeskrivelsen, konsekvenser på disse artene 
ved utslipp er ikke vurdert. Andre arter, som 
kolmule, makrell, uer, blåkveite, vassild, lange, 
blålange, brosme og laks er ikke omtalt, det 
henvises til arealrapporten fra 2007. Av disse er 
uer og blålange sterkt truete eller sårbare arter, og 
bør vurderes. 

Det er vanlig praksis i miljørisikoanalyser at en 
velger ut indikator-arter som grunnlag for analyse. 
Departementet merker seg kommentaren og evt. 
fremtidige arbeider bør vurdere 
hensiktsmessigheten av å inkludere andre arter. 
 

Kunnskapsinnhentingen viser at det er en betydelig 
sannsynlighet for å miste mer enn 10 % av 
årsklasserekrutteringen for sild og torsk ved et 
utslipp. Selv om restitusjonstiden er mindre enn 10 
år, vil tapene sannsynligvis merkes godt i årene 
fram til restitusjon. Tapene kan påvirke 
fiskerinæringa og de kan også virke negativt på 
arter som lever av fisken. Det er ikke overraskende 
at man ikke finner "alvorlige miljøskader", som er 
skader med mer enn 10 års restitusjonstid. 
Generelt har fisk så stort reproduksjonspotensiale 
at det skal svært mye til for at 
bestandsreduksjonen varer så lenge. 

Departementet er ikke enig i de slutningene som 
Klif her trekker. Departementet mener at 
faganalysene viser at potensialet for store 
konsekvenser er meget begrenset, at de er 
avgrenset til en meget kort periode og har svært 
lav sannsynlighet. 
 

Strand   

                                                           
2 CHRISTIAN LYDERSEN, CARLA FREITAS, ØYSTEIN WIIG, LUTZ BACHMANN, MADS PETER HEIDE-
JØRGENSEN, RENÉ SWIFT and KIT M. KOVACS. Lost Highway Not Forgotten: Satellite Tracking of a Bowhead 
Whale (Balaena mysticetus) from the Critically Endangered Spitsbergen Stock. ARCTIC VOL. 65, NO. 1 (MARCH 
2012) P. 76 – 86 



63 
 

Det er funnet stort potensiale for skade på 
strandområder, særlig ved større utblåsningsrater 
og -varigheter. Hvilke strandområder som rammes 
av et akuttutslipp, vil naturligvis være avhengig av 
hvor utslippet skjer. Analysene viser imidlertid, at 
Røst, Moskenesøya, Vestvågøy, Austvågøy, 
Andøya, Senja, Auvær, Rebbenes og Grøtøya, 
Skogsøya, Risøya, Måsvær og Bø i Vesterålen vil 
kunne forvente de største skadene på strand. 
Innenfor disse områdene finner vi en rekke natur-
reservater, nasjonalparker, fuglefredningsområder 
og landskapsvernområder. (Dette omfatter ikke 
skader på sjøfugl og sel, de er beskrevet i et eget 
kapittel.) 
De aller største skadene fant man på Langøya og 
Andøya. Her ble det funnet inntil 25 % 
sannsynlighet for å få alvorlige skader (mer enn 10 
års restitusjonstid) og inntil 60 % sannsynlighet for 
å få skader med mer enn 3 års restitusjonstid. 

Det vises til tidligere kommentar. De refererte 
prosenttallene er i henhold til hva som er 
presentert i sammenstillingsrapporten, og 
understreker at alvorlige konsekvenser kan oppstå, 
men at dette ikke er det generelle bildet som angir 
50-80 pst. sannsynlighet for restitusjon innen 1 år. 

Bunnsamfunn   
Konsekvensene for korallrev og svampsamfunn, er 
ikke entydig beskrevet. På den ene siden forventer 
man at eksponering vil skje i kun i et lite område 
rundt utslippet. På den andre siden forventer man 
sedimentering av olje på korallskog, korallrev og 
svampsamfunn nær kysten. Ved et langvarig 
utslipp (50 døgn), er det gjort en kvalitativ 
vurdering av at miljøskadene på koraller og svamp 
kan bli alvorlige. 

Korall inngår ikke blant indikatorene valgt til 
kvantitativ analyse, og disse er derfor som påpekt 
vurdert kvalitativt. 
 

Effekten av beredskap på miljøskade  
Klifs vurdering er at de simulerte 
beredskapstiltakene mot akutt forurensning, til 
tross for at beregnet opptak på havoverflaten var 
stort, i liten grad reduserte den potensielle 
miljøskaden. Om høsten og vinteren er effekten av 
opptak helt ubetydelig. Om våren og sommeren er 
den simulerte effekten av beredskap noe større, 
men fortsatt er skadepotensialet stort. Dette viser 
at det er et stort behov for beredskapskapasitet 
også på åpent hav i dette området. Se også våre 
kommentarer om effekten på mengde strandet 
olje under. 

Beredskapstiltak vil kunne bidra til 
skadebegrensning, hvor effekten vil avhenge av en 
rekke faktorer og værforhold.  
 
Beredskap mot akutt forurensning er utfordrende, 
og deler av relevant influensområde i 
Kunnskapsinnhentingen er spesielt krevende. 
Samtidig viser analysene at beredskapstiltakene vil 
ha betydelig konsekvensreduserende effekt. Ved 
evt. petroleumsvirksomhet i området vil det bli stilt 
krav til beredskap som er tilpasset aktivitetens 
risiko, i tråd med norsk regelverk. 
 

I sammendragsrapporten presenteres resultatene 
fra analysearbeidet i 2010 først. Siden den gang 
har det, som nevnt, kommet nye bestandsdata for 
sjøfugl, og mer høyoppløselige strømdata. Klif 
mener derfor at analysene fra 2010 er mindre 

Hensikten er å vise hvordan nyere data og 
videreutviklet metodikk har bidratt til økt 
kunnskap. Departementet merker seg Klifs 
kommentar. 
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relevante, og forstår ikke hvorfor de får så stor 
omtale i sammendragsrapporten. 
Beredskap mot akutt forurensning  
I sammendragsrapporten står det at en 
oljevernaksjon i analyseområdet for store deler av 
området og i perioder av året, kan sammenlignes 
med en tilsvarende aksjon i åpnede deler av 
Norskehavet, og også andre steder på norsk sokkel 
hvor det drives oljevirksomhet. Vi kan ikke se at 
DNVs fagrapport om oljevern gir grunnlag for et 
slikt utsagn. Klif er enig i at de krevende 
operasjonelle forholdene (med hensyn på vær og 
lysforhold, grunne og urene farvann, 
strandtopografi mv.), ikke er unike for analyse-
området. Men, i kombinasjon med den korte 
avstanden til land, som resulterer i store 
oljemengder i kystsonen og på strand, og mindre 
infrastruktur (for eksempel veier og kaier) i dette 
området, blir imidlertid utfordringene for en aksjon 
vesentlig større enn andre steder. 

Fysiske forhold knyttet til vær, vind, strøm, sikt, 
bølger, temperatur, isforhold mv. er ikke særskilt 
krevende sammenlignet med andre deler av norsk 
sokkel der det pågår petroleumsvirksomhet. 
 
Ved evt. petroleumsvirksomhet i området vil det 
bli stilt krav til beredskap som er tilpasset 
aktivitetens risiko, i tråd med norsk regelverk. 

I analysene er det antatt et svært høyt nivå av 
beredskap i området, langt høyre enn dagens nivå. 
Selv med dette høye antatte beredskapsnivået 
viste fagrapporten at det fortsatt vil være for lite 
utstyr og personell i kystsonen og på strand. 
Årsaken er først og fremst de store mengdene 
oljeforurensning som forventes å nå land ved et 
utslipp. Samtidig forventes det at oljen spres over 
store kystområder.  

Analysene som er gjennomført er eksempelstudier 
hvor èn bestemt beredskapsstrategi er lagt til 
grunn. For enkelte tilfeller viser resultatene et 
betydelig behov for beredskapsressurser, og hvor 
effekten likevel er begrenset. I slike tilfeller kan 
andre beredskapsstrategier være mer 
hensiktsmessige, og vil måtte studeres, aksepteres 
og implementeres for konkret virksomhet. 

Fagrapporten på oljevern viser altså at 
beredskapskapasiteten som kreves, er svært høy. 
Det vil også, ifølge DNV, være vanskelig å bygge ut 
tilstrekkelig beredskapskapasitet i dette området 
fordi tilgang på ressurser, logistikk og infrastruktur 
vil sette begrensninger. Eksempelvis vil håndtering 
av farlig avfall (oppsamlet olje, oljeforurenset 
vegetasjon, vrakgods, brukt utstyr osv.), alene 
kreve en svært stor innsats. I fagrapporten trekkes 
det frem et eksempel med et stort utslipp vest av 
Kvaløya. Dette scenarioet vil gi 65 884 tonn 
oljeforurenset avfall, noe det vil ta 1 060 personer 
180 dager å få samlet opp. Til sammenligning er 
avfallsvolumet etter hendelser med grunnstøtte 
skip de senere år, ca. 1 000–1 500 tonn. 
Personellet som er involvert i aksjonen skal ha fått 
opplæring, de må ha tilgang på mat, mulighet for å 
varme seg og vaske seg. Personell og utstyr må 
kunne fraktes ut og inn av de ulike 

Det vises til foregående kommentar. Oljemengden 
fra en stor og langvarig oljeutblåsing kan ikke 
sammenlignes med de nevnte grunnstøtingene av 
skip med dertil tilhørende bunkers- eller annet 
drivstoffutslipp. Dette gjelder generelt og er ikke 
spesielt for analyseområdet. 
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strandområdene, det må altså være vei, kai eller 
mulighet for å legge til større båter i nærheten. 
Mengden strandet oljeforurensning kan reduseres 
ved hjelp av f.eks. mekanisk opptak på åpent hav. 
Likevel vil det kunne bli svært store mengder som 
må håndteres av kyst- og strandberedskapen: Selv 
om man har et effektivt opptak på havet, viser 
fagrapportene at man fortsatt må forvente 
mengder fra 500 til 28 500 tonn på strand. 
Mengder opp mot 47 000 tonn er så sannsynlige at 
man må ta hensyn til det. Videre forventes det, at 
man ikke kan redusere spredningen av 
oljeforurensningen, selv etter effektivt opptak på 
hav: I noen tilfeller blir over 40 000 km strand 
forurenset. Se også våre kommentarer over om 
virkningen av opptak på potensielle miljøskader. 

Konkret virksomhet må vurdere alternative 
beredskapsstrategier for å få en situasjon som 
imøtekommer kravene til beredskap. Store 
områder kan likevel berøres på tross av 
beredskapstiltak. 
 
Siden fagutredningene ble gjennomført er ”cap 
and containment-beredskap” implementert på 
norsk sokkel. En slik beredskapsstrategi er ikke tatt 
hensyn til i de gjennomførte analyser. 

Sammendragsrapporten nevner også at det er en 
stor mangel på kapasitet, men Klif mener dette, og 
vanskelighetene med å bygge tilstrekkelig 
kapasitet, er underkommunisert her. 

Kommentaren tas til orientering. 

Både i sammendragsrapporten og i fagrapporten 
vises det til dispergering under vann som et 
beredskapstiltak. Påføring av dispergeringsmidler 
under vann ble gjennomført i stort omfang under 
utblåsningen i Mexicogolfen i 2010. Klif vil påpeke 
at dette primært var gjort ut fra sikkerhets-
perspektiv, ikke ut i fra miljøhensyn. Det finnes 
ikke annen erfaring med undervannsdispergering, 
og Klif mener at kunnskapen per i dag ikke er 
tilstrekkelig til å planlegge for et slikt tiltak ut fra 
miljøhensyn. 

Nevnte beredskapsstrategi er relativt ny og det 
finnes derfor begrenset med erfaringer og 
kunnskap. At dette er en strategi som kan ha 
positiv effekt i forhold til spredning av olje over 
større områder, og stranding av olje, er likevel 
klart. Denne strategien, og andre relevante 
strategier, må vurderes for konkret virksomhet, for 
eksempel i form av såkalte NEBA («Net 
Environmental Benefit Analysis»). Dersom en slik 
strategi finnes gunstig for en planlagt aktivitet, kan 
den tenkes å begrense spredning av olje betydelig, 
begrense olje som strander og oljeavfall som må 
håndteres. Dette vil således kunne imøtekomme 
også mange av de logistikkmessige utfordringene 
som er påpekt knyttet til tradisjonelle strategier 
med mekaniske metoder. 
 

Miljørisiko   
I sammendragsrapporten slår OED fast at 
miljørisiko er lav. Miljørisiko er en funksjon av 
sannsynlighet for at et akutt utslipp skal inntreffe 
og de påfølgende miljøkonsekvensene. Analyser av 
miljørisiko, slik det er gjort i 
kunnskapsinnhentingen, gir ikke absolutte 
størrelser, som høy, lav eller middels miljørisiko. 
Derimot kan OED vurdere at miljørisikoen, slik den 
er beskrevet i rapporten, er lav. Klifs vurdering er 
at miljørisikoen er større enn hva vi vi har sett 

I departementets sammenstillingsrapport vises det 
til at man i dagligtale i liten grad skiller mellom 
risiko, sannsynlighet og konsekvens. I 
kunnskapsinnhentingen er miljørisiko en funksjon 
av sannsynligheten for et akuttutslipp og den 
miljøkonsekvens som kan oppstå gitt at utslipp 
skjer.  
 
Sammenstillingsrapporten peker på at 
vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
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tidligere (i arbeidet med oppdatering av 
forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten), 
og større enn hva vi ser av resultater ellers på 
norsk sokkel. 

analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko fordi sannsynlighet for en betydelig eller 
alvorlig miljøskade er lav. Dette på tross av at 
konsekvensvurderingene isolert sett viser et 
betydelig potensial for store miljøkonsekvenser 
(dvs. at utvalgte arter har en restitusjonstid på mer 
enn ti år). 
 
I konsekvensvurderingene er det ikke tatt hensyn 
til tiltak som kan redusere miljørisikoen 
betraktelig. På øvrige deler av norsk sokkel er det 
eksempelvis introdusert tidsbegrensninger for 
leteboring i oljeførende lag i perioder med et høyt 
konsekvenspotensial. Ved evt. 
petroleumsvirksomhet i utredningsområdet er det 
naturlig at tilsvarende tiltak vil bli innført. 
 
Det synes å være enighet om at sannsynligheten 
for at et akuttutslipp skal inntreffe er lav. 
Departementet merker seg Klifs synspunkter 
knyttet til miljørisiko. 

For å beskrive miljørisiko ved akutte utslipp, brukes 
typisk utblåsningshendelser med ulike rater og 
varigheter med tilhørende sannsynligheter som 
utgangspunkt. Det er svært lav sannsynlighet for at 
alle barrierer skal svikte og det oppstår en 
ukontrollert utblåsning fra en brønn. Det betyr at 
sannsynlighetsleddet i disse analysene alltid blir 
veldig lite, med påfølgende lav miljørisikoverdi. Jo 
lavere sannsynligheten er, desto mindre betydning 
får miljøkonsekvensene i slike vurderinger. 
Analysene gjort her viser at selv de minste 
utblåsningshendelsene, med lave rater og 
varigheter, også gir store skader. Oljemengden i 
disse hendelsene kan sammenlignes med andre 
typer hendelser som skjer oftere (f.eks. 
rørledningsbrudd). Dette betyr at sannsynligheten 
for slike skader kan være større enn det som 
beskrives i sammendragsrapporten. 

Analysene som er gjennomført representerer 
definerte scenarioer, og favner ikke alle typer 
hendelser og volumer. Metoden som er valgt 
følger prinsippene som er benyttet i 
forvaltningsplanene, hvor det er definert ulike type 
hendelser og volumer. I praksis har dette resultert i 
at oljeutblåsninger med ulike rater og varigheter 
representerer andre relevante hendelser. Dette er 
en forenkling, men likevel vurdert som å gi et faglig 
representativt bilde. 
 

OED har fått gjennomført en sammenlikning av 
miljørisiko forbundet med petroleumsvirksomhet 
og miljørisiko forbundet med skipstrafikk. 
Resultatene viser at miljørisiko generelt sett er 
høyere for skipstrafikk. Men de viser også at det er 
geografiske forskjeller. I noen områder ligger 
risikoen på samme nivå, og områdene mellom 
Sandnessjøen og Bodø (sør for Røst) er risikoen for 
alvorlige skader høyest for 

Det er riktig at sammenligningen er relativ og ikke 
absolutt. Resultatene gir likevel en klar indikasjon 
omkring relativ risiko.  
 
Eksisterende risiko, i form av skipstrafikk, er et 
forhold som anses som viktig kunnskap å formidle, 
og som var etterspurt da KI-prosessen ble 
igangsatt. 
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petroleumsvirksomheten. Det er brukt forskjellig 
metodikk i de to analysene som sammenliknes. 
Videre er det, for alle miljørisikoanalyser, 
usikkerheter i resultatene. Når man tar hensyn til 
dette, antar Klif at det ikke er grunnlag for å 
konkludere sikkert om forskjeller i risikonivå. 
Beskrivelsen av sammenlikningsstudien er 
imidlertid kort og disse problemstillingene omtales 
ikke. 
Regulære utslipp til luft  
OED har ikke omtalt regulære utslipp til luft i 
sammendragsrapporten og dette har ikke vært 
tema i noen av fagrapportene. Klif mener dette er 
uheldig. 

Departementet merker seg Klifs innspill. Ved evt. 
fremtidige vurderinger av konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet i dette området bør en 
vurdere å analysere utslipp fra luft. 

Det er mangelfull kunnskap om virkninger av 
regulære utslipp til luft. Dette gjelder både utslipp 
av CO2, NOx, metan, flyktige organiske forbindelser 
(nmVOC) og partikler. Det er fortsatt behov for 
kunnskap om forholdet mellom utslipp av 
klimagasser og betydningen av det for forsurende 
effekter på havet og i økosystemene. For å vurdere 
ulike klimareduserende tiltak, er det også behov 
for kunnskap om effektene av partikler og 
kortlevde klimadrivere. Særlig de siste årene har 
man hatt fokus på disse utslippene. Effektene 
antas å være større jo lenger nord utslippene skjer, 
i det klimapådrivet fra sot avsatt på snø og is er vist 
å være betydelig. 

Kommentaren tas til orientering. 
 
 

Siden flere av de planlagte installasjonene er på 
land, eller svært nær land, er det viktig at også 
forsurende og andre lokale effekter som 
helseskadelige effekter av de samlede utslippene 
vurderes. Dette gjelder også i hvilken grad 
utslippene kan ha betydning for overholdelse av 
internasjonale avtaler som Gøteborgprotokollen. 
Det synes usikkert om hvorvidt det er muligheter 
for elektrifisering for de forskjellige scenariene. Det 
er desto viktigere at effekten av mulige regulære 
utslipp til luft vurderes. 

Det henvises til foregående kommentar. 
 
Eventuelle helseeffekter av utslipp til luft kan 
vanskelig studeres på et generelt grunnlag, da 
dette vil være avhengig av lokalisering og lokale 
forhold. Normalt vil slike spørsmål vurderes 
knyttet til konkrete planprosesser. 
 
I arbeidet med Kunnskapsinnhentingen er et evt. 
behov for kraft fra land vurdert. Det er videre 
vurdert hvordan økt behov for kraft vil påvirke 
kraftnettet i området. 

Miljøkonsekvenser av regulære utslipp til sjø  
Det er gitt gode beskrivelser av hvilke typer utslipp 
til sjø som normalt følger av virksomheten. Klif har 
også, som en av flere etater, gitt innspill underveis 
i prosessen og utslippene som er vurdert, er basert 
på eksempler fra dagens virksomhet. Det er 
vanskelig å forutsi hvilke teknologiske forbedringer 
som kan komme, og også hvilke tekniske og 

Kommentaren tas til orientering. 
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miljømessige utfordringer som kan dukke opp for 
eventuelle framtidige aktiviteter i dette området. 
Det er for eksempel flere faktorer som påvirker 
kjemikaliebehov og muligheter for injeksjon. 
Nullutslipp og måloppnåelse  
Sammendragsrapporten viser til at 
nullutslippsmålet for farlige kjemikalier anses som 
nådd. Klif vil presisere at dette gjelder tilsatte 
kjemikalier og ikke naturlig forekommende 
miljøfarlige stoffer i produsert vann. Det at målet 
anses som nådd for de tilsatte kjemikaliene er 
knyttet til at utslippet av svarte og røde kjemikalier 
er redusert med godt over 90 % siden 
nullutslippsarbeidet startet opp. Dette er et flott 
resultat som skyldes målrettet innsats fra 
operatører og kjemikalieleverandører for å finne 
bedre alternativer for miljø, både gjennom mindre 
og bedre kontrollert bruk og utskifting av de verste 
produktene. Det er imidlertid fortsatt miljøfarlige 
produkter i bruk på norsk sokkel og utslippene er 
ikke lik null. Både boring og produksjon er 
krevende prosesser, som fortsatt vil kreve utstrakt 
bruk av kjemikalier. Det er også klart at det fortsatt 
vil være behov for typer kjemikalier som for 
eksempel ikke skal brytes for fort ned for å fungere 
og som dermed kommer i rød eller svart kategori. 

Kommentaren tas til orientering. 

For mange tilsatte kjemikalier vil alternativene til 
utslipp være å injisere kjemikaliene tilbake i 
berggrunnen, eller å frakte kjemikalieholdig vann 
eller kaks til land for destruksjon. Injeksjon er 
sjelden et reelt alternativ ved leteboring og det 
viser seg dessverre også ofte å være for vanskelig 
og/eller for dyrt å injisere også under 
produksjonsboring og produksjon. Både for 
injeksjon og landhåndtering argumenterer 
bransjen med at det medfører økt energibehov 
knyttet til pumper og fartøystransport.  Videre er 
det ikke gode nok behandlingsløsninger for alle 
avfallsfraksjoner som sendes til land, med 
påfølgende problematikk knyttet til kystnære 
utslipp og deponering.  
I sum tilsier dette at tross intensjoner om null 
utslipp til sjø av miljøfarlige stoffer er det viktig å 
utrede effekter av slike utslipp. 

Kommentaren tas til orientering. 

Boring   
Rapporten viser til at de modellerte utslippene av 
borekaks påvirker svært begrensede områder og at 
kunnskapen om utslippene er generelt god basert 

Kommentaren tas til orientering. 
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på gode overvåkingsdata. Det er imidlertid viktig å 
påpeke at det er stor usikkerhet knyttet til 
tålegrenser og mulige effekter på sårbar 
bunnfauna som svamper og koraller. Dette er 
saktevoksende organismer som vil bruke lang tid 
på å restitueres etter skadelig påvirkning. I 
utredningsområdet er dette en aktuell 
problemstilling med stedvis rike forekomster av 
slik fauna. 
Sammendragsrapporten og fagutredningen viser til 
at områder fra 150 til 3000 m2 vil kunne påvirkes 
av boreutslipp avhengig av utslippsmengde, 
varighet og utslippspunkt. Det står videre i 
rapporten at det kan forventes skadevirkninger på 
de organismene som finnes innenfor selve 
influensområdet, men at dette arealmessig utgjør 
en ubetydelig risiko for økologiske effekter på 
bunnfaunaen. 
Klif mener at man ikke kan trekke en slik 
konklusjon i områder med sårbar bunnfauna. 
Koraller og svamper har stor betydning for 
økosystemene der de finnes. Det er usikkert hvor 
viktige og verdifulle de enkelte områdene er og i 
hvilken grad begrensede influensområder fra 
boreutslipp utgjør en risiko for økologiske effekter. 

Usikkerhet i konklusjoner fremkommer av arbeidet 
med Kunnskapsinnhentingen. Det er likevel viktig å 
understreke de meget begrensede områdene som 
analysene konkluderer med at kan bli berørt 
(innenfor en radius på 50 m). For evt. konkret 
aktivitet skal det gjennomføres 
havbunnsundersøkelser for identifisering av sårbar 
bunnfauna. Regelverket stiller krav om at 
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel ikke skal 
skade koraller, svamp eller andre verdifulle 
bunnsamfunn. 
 

Klif har i en rapport til MD i november 2012, om 
håndtering av borekaks i områder med sårbar 
bunnfauna, konkludert med at det er tilgjengelig 
teknologi for å unngå utslipp av borekaks, men at 
noen av disse løsningene er forbundet med en 
rekke andre ulemper, både for ytre miljø, 
arbeidsmiljø og sikkerhet. Åpning for aktiviteter i 
områder med verdifull og sårbar bunnfauna 
medfører ofte at miljømyndighetene blir stilt 
overfor svært vanskelige avgjørelser hvor ulike og 
motstridende hensyn blir satt på spissen. Etter vår 
mening bør rammer for virksomhet i slike områder 
settes i forvaltningsplanene. Slike rammer bør 
primært omfatte hvor aktivitet kan foregå og i 
hvilket omfang. Det er etter vårt syn ikke 
tilfredsstillende med generelle formuleringer om at 
virksomheten skal ta tilstrekkelig hensyn slik at 
sårbar bunnfauna ikke skades. Slike hensyn må 
komme klart frem av den gjeldende 
forvaltningsplanen for havområdet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Vi mener at kunnskapsgrunnlaget per i dag er for 
dårlig til å konkludere om effekter av boreutslipp i 
utredningsområdet. For å gi en fullverdig vurdering 

Kommentaren tas til orientering. 
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om eventuelle effekter av boreutslipp knyttet til 
boring er det nødvendig med mer detaljert 
utredning av utbredelse, økologisk betydning og 
verneverdi av sårbar bunnfauna knyttet til mer 
avgrensete geografiske delområder innen 
utredningsområdet. 
Produsert vann  
I aktivitetsbildene er det lagt til grunn at tre 
produserende felt i Nordland IV, V og VI vil ha 
100 % utslipp av produsert vann. Videre er det lagt 
til grunn at 8 felter i Nordland VII og Troms II vil 
bygges ut med bunnrammer til havs og 
prosessering på land, med rensing og utslipp av 
produsert vann derfra. 
Vannmengder og konsentrasjoner er basert på 
gjennomsnittlige utslipp ellers på sokkelen. Det er 
viktig og riktig etter Klifs vurdering at utslipp av alt 
produsert vann er utredet. Vår erfaring tilsier at 
det ikke er noen selvfølge at det planlegges for 
injeksjon av vann. Det er mange faktorer som 
avgjør om injeksjon velges i den enkelte utbygging. 
Dette gjelder både tekniske muligheter, 
reservoarmessige forhold, energibehov og 
kostnader. 

Injeksjon vil ikke være mulig i alle tilfeller og 
rensing og utslipp kan da være et alternativ, som 
for virksomhet på sokkelen for øvrig. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 

Kunnskapen om effekter hentet fra 
overvåkingsundersøkelser og forskningsresultater. 
Det er lagt vekt på forskningsrådets oppsummering 
fra 2012 av flere års forskning gjennom 
delprogrammet PROOFNY under programmet 
Havet og Kysten. Konklusjonene er at en finner 
biologiske responser i fisk og blåskjell som er 
eksponert for produsert vann, men at det per i dag 
ikke er mulig å si noe om hvorvidt disse 
responsene gir uønskede effekter på individnivå, 
bestandsnivå eller økosystemnivå. For boreutslipp 
er bildet litt klarere. 

Kommentaren tas til orientering. 

OED skriver i rapporten at kunnskapen om effekter 
av produsert vann i høyproduktive områder er 
begrenset. Det er derfor større usikkerhet i 
utredningsområdet knyttet til konklusjonen om at 
regulære utslipp ikke vil kunne ha skadelige 
effekter på økosystemene. Klif mener derfor at det 
ikke er grunnlag for å konkludere, slik det er gjort i 
rapporten, med at det ikke vil være effekter av 
betydning av regulære utslipp fra en eventuell 
petroleumsaktivitet i utredningsområdet. 

Det er fortsatt usikkerhet knyttet til 
langtidsvirkninger av produsert vann. Det 
gjennomføres kontinuerlig omfattende forskning 
og overvåkning for å påvise skadevirkninger 
dersom dette skulle være tilfellet. I Norges 
forskningsråds oppsummering av 10 års forskning 
påpekes at selv om det ikke er påvist virkninger på 
bestandsnivå, så kan ikke virkninger på 
populasjons- og økosystemnivå utelukkes. 
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LoVe Petro 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
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. 
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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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.  

Kommentaren tas til orientering. 

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.  

Kommentaren tas til orientering. 

En konsekvensutredning vil etter vår vurdering gi 
viktige svar på helt sentrale spørsmål om 

Kommentaren tas til orientering. 
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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.  

Kommentaren tas til orientering. 

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.  

Kommentaren tas til orientering. 

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

Kommentaren tas til orientering. 

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.  

Kommentaren tas til orientering. 

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.  

Kommentaren tas til orientering. 

Uavhengig av petroleumsaktivitet i Det nordøstlige 
Norskehavet må oljevern- beredskapen styrkes 
betydelig.  

Kommentaren tas til orientering. 

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.  

En åpningsprosess gjennomføres i en svært tidlig 
fase, før evt. aktivitet påbegynnes. En 
åpningsprosess er ikke egnet prosess eller 
tidspunkt for å fastsette vilkår for utbygging og 
drift av ressurser som ennå ikke er påvist. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 
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LO (Landsorganisasjonen i Norge) 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Kunnskapsinnhentingen har nå løftet kunnskapen 
om dette havområdet og konsekvensene og 
mulighetene av de forskjellige næringene opp på 
et særskilt høyt nivå. 

Kommentaren tas til orientering. 

LO registrerer at det ikke er fremkommet ny 
kunnskap som tilsier at ikke feltene Nordland VI, 
VII og Troms II kan konsekvensutredes. 

Kommentaren tas til orientering. 

LO mener en slik konsekvensutredning bør omfatte 
forebyggende tiltak knyttet til risiko for 
konsekvenser av akutte utslipp slik som 
boretidsbegrensninger. I tillegg bør effektene av 
den utviklede tekniske løsningen etter Macondo 
ulykken for stans av ukontrollerte utslipp, samt 
effektene av en relevant oljevernberedskap legges 
inn. 

Kommentaren tas til orientering.  

I LOs høringssvar til det faglige grunnlaget for 
Forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen, 
fremførte LO at de nevnte feltene burde 
konsekvensutredes og at det først etter en 
gjennomført konsekvensutredning ble tatt stilling 
til om de skulle åpnes eller ikke. 

Kommentaren tas til orientering. 

LO mener kunnskapsinnhentingen nå må følges 
opp med en konsekvensutredning av Nordland VII, 
Troms II og den delen av Nordland VI som ikke er 
konsekvensutredet 

Det påpekes for ordens skyld at hele Nordland VI 
var omfattet av den tidligere konsekvensutredning 
hvor det i etterkant ble besluttet å åpne blant 
annet deler av Nordland VI. Kommentaren tas for 
øvrig til orientering. 
 

 

Maersk Oil Norway AS 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Maersk Oil Norway vil gjerne bruke anledningen til 
å utrykke stor tilfredshet med det initiativ OED har 
tatt i forbindelse med den omfattende 
kunnskapsinnhenting og ser frem til en påfølgende 
åpningsprosess som vi håper vil resultere i at 
området nordøstlige Norskehavet tilbys industrien. 
Vi oppfatter Kunnskapsinnhentingen som et solid 
kunnskapsgrunnlag for en konsekvensutredning. 
Maersk Oil vil på generell basis oppfordre til åpning 
av nye områder på norsk sokkel, for å sikre 
langsiktighet i lete- og produksjonsindustrien. 

Kommentaren tas til orientering. Tilgang til nytt 
areal er i Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 
(2011-2012)) et viktig tiltak for å opprettholde 
aktivitet og produksjon på lengre sikt. 
 

For øvrig ønsker Maersk Oil også å uttrykke vår Kommentaren tas til orientering. 
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tilslutning til høringsuttalelsen som er utarbeidet 
av Norsk olje & gass. 
 

Marathon Oil Norge 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Det er i kunnskapsinnhentingen gjort et 
omfattende arbeid for å danne et helhetlig bilde av 
petroleumsaktivitet i analyseområdet, og 
rapporten legger vekt på sannsynlighet og 
konsekvenser av regulære og akutte oljeutslipp. 
Dette er en viktig del av kunnskapsinnhentingen og 
er grundig behandlet. Som rapporten slår fast, er 
sannsynligheten for en alvorlig hendelse meget lav 
og konsekvenspotensialet begrenset – også i et 
verst tenkelig utslippsscenario. 
Petroleumsindustrien er ledende innen HMS-
arbeid, og har gjennom mange år med aktivitet på 
norsk sokkel opparbeidet høy kompetanse for å 
øke sikkerheten for mennesker, miljø og materiell. 
En tilstedeværelse i analyseområdet vil forbedre 
responstiden ved utslipp og styrke 
oljevernberedskapen betydelig. I tillegg vil en 
tilstedeværelse styrke den generelle beredskapen, 
spesielt for den omfattende skipstrafikken i de 
aktuelle havområdene. 

Kommentaren tas til orientering. 

Kunnskapsinnhenting med underliggende 
fagstudier viser at ved å eventuelt innføre tiltak og 
tilpasse aktiviteten vil dette ytterligere redusere 
miljørisiko og potensiell konflikt med andre 
interessegrupper, spesielt gjelder dette fiskeri og 
havbruk. Sameksistens og et godt samspill mellom 
petroleumsindustrien og de ulike næringer i 
regionen er avgjørende for å oppnå målsettingen 
om økt verdiskaping, positive ringvirkninger og 
samtidig beskytte miljøet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Som operatør på norsk sokkel samarbeider 
Maraton Oil med myndigheter og 
industriorganisasjoner for å kontinuerlig forbedre 
sikkerhetsregelverket og redusere risiko for 
miljøpåvirkning. Marathon Oil Corporation har 
virksomhet i en rekke land og deler kunnskap og 
arbeidsprosesser til kontinuerlig forbedring 
gjennom teknologiutvikling og bruk av beste 
praksis. Kompetanse som konsernet opparbeider 
gjennom virksomhet på norsk sokkel, gir et viktig 
bidrag til operasjoner i resten av verden. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Ifølge kunnskapsinnhentingen er miljørisikoen 
svært lav ved petroleumsaktivitet, og Marathon Oil 
mener derfor det er samfunnsmessig ansvarlig å 
drive leting og produksjon av olje og gass i 
analyseområdet. Resultatet av 
kunnskapsinnhentingen tyder på at de positive 
ringvirkninger for regionen er store, og at 
sammenstillingsrapporten danner et godt grunnlag 
for å påbegynne konsekvensutredning i det 
nordøstlige Norskehavet og av de hittil uåpnede 
havområdene i Nordland VI, Nordland VII og Troms 
II. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Natur og Ungdom, Greenpeace, Bellona, Naturvernforbundet, Framtiden i Våre Hender, WWF-Norge, 
SABIMA og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Høringspartene vil særlig peke på følgende 
punkter fra kunnskapsinnhentingen: 

 

Kunnskapsinnhentingen viser at det bare vil skapes 
mellom 400 og 1100 arbeidsplasser ved 
oljevirksomhet i hele utredningsområdet. Dette 
står i kontrast til de eksisterende 6500 
arbeidsplassene i fiskeriene og reiselivsnæringen 
som risikeres ved en åpning for 
petroleumsvirksomhet. 

I arbeidet med Kunnskapsinnhentingen er det ikke 
fremkommet forhold som tilsier at økt 
sysselsetting som følge av petroleumsvirksomhet 
vil fortrenge øvrig sysselsetting. 
Petroleumsvirksomhet vil øke den samlede 
sysselsettingen. 
 

Kunnskapshentingen viser at drivtid for de mest 
kystnære lokasjonene vil være under 24 timer, noe 
som vil stille et nærmest uoverkommelig krav til 
responstid uten en beredskap med svært høy 
kostnad. 

For konkret virksomhet må beredskapen tilpasses 
miljørisikoen. Håndtering av kort drivtid til land vil 
da være en sentral parameter i 
beredskapsstrategien. 
 

Kunnskapsinnhentingen viser at det er stor konflikt 
mellom petroleumsvirksomhet og 
fiskerivirksomheten i området. Det er særlig stor 
konflikt med kystfiskeflåten. 
Petroleumsaktivitet vil føre til reduserte inntekter, 
bortvisning fra fiskefelter, tapte arbeidsplasser og 
tapt fangst for fiskerinæringen. 

Basert på det gjennomførte arbeidet kan ikke 
departementet se grunnlag for de konklusjoner 
som høringspartene her trekker. 
Kunnskapsinnhentingen påpeker potensial for 
konflikt i deler av året i deler av analyseområdet 
for ulike typer petroleumsvirksomhet. I disse 
analysene er det ikke tatt hensyn til avbøtende 
tiltak. I åpnet del av Nordland V er det eksempelvis 
innført restriksjoner for innsamling av seismikk i 
gyte- og gytevandringsperioden. Dette er samme 
periode som de store sesongfiskeriene i 
analyseområdet. 
 
Dialog med fiskeriinteresser, sesongmessig styring 
av aktivitet, samt valg av hensiktsmessige 
utbyggingsløsninger vil bidra til å redusere 
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konfliktpotensialet betydelig. 
 

Konsekvensene for reiselivsnæringen anslås særlig 
i Lofoten å være store. 
Petroleumsvirksomhet vil ha stor negativ effekt på 
fritidsturisme i området. 

Konsekvensbildet for reiselivsnæringen ved 
eventuell petroleumsvirksomhet er sammensatt. 
Normal petroleumsvirksomhet vil medføre økt 
helårig etterspørsel etter denne næringens tilbud, 
mens den mer sesongbaserte fritidsturismen kan 
tenkes noe berørt i negativ retning.  
Et eventuelt stort oljeutslipp kan ramme deler av 
næringen i betydelig grad, men erfaringer tyder på 
at effektene av dette normalt er kortvarige. 
Konsekvensene kan like fullt være alvorlige for de 
bedrifter som rammes. 

Kunnskapsinnhentingen presenterer ikke et 
balansert bilde av konsekvensene av regulære 
utslipp. Usikkerheten i kunnskapen om skadene fra 
utslipp av produsert vann og borekaks taler mot å 
åpne områdene for petroleumsvirksomhet. 

En har i dag god kunnskap om effektene av evt. 
utslipp av produsert vann og borekaks. Den 
usikkerheten som er påpekt i arbeidet peker på 
områder hvor det er behov for mer kunnskap. 
Dette gjelder spesifikt for effekter i 
et ”høyproduktivt område”. Det henvises for øvrig 
til kommentar fra Klif om tilsvarende. 
 

Kunnskapshentingens oljedriftsmodeller mangler 
et reelt verst-tenkelig-scenario, og undervurderer 
derfor konsekvensene et akutt oljeutslipp vil ha for 
vandrende fiskelarver og -yngel, sjøpattedyr og 
særlig sjøfugl i området. 

I arbeidet med Kunnskapsinnhentingen er det 
gjennomført omfattende oljedriftsmodelleringer. 
Det er modellert 1656 ulike oljeutblåsninger for ti 
ulike lokasjoner. Lokasjonene er fastsatt i samråd 
med miljømyndighetene. Øvrige forutsetninger er 
forankret i best tilgjengelige fagkunnskap fra de 
relevante fagetater og organisasjoner. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 

Effekten av oljevernberedskap er kraftig 
overdrevet og anslagene for opptak av olje fra sjø 
er mer optimistiske enn erfaring tilsier. Rapporten 
tar ikke inn over seg utfordringene knyttet til 
oljevernskap ved de temperaturer, bølgehøyde og 
mørketid som er i området. 

Fagstudien om oljevern (Tvedt m.fl., 2012) er 
basert på anerkjente metoder og forutsetninger, 
og lokale data og forhold ligger til grunn for 
vurderingene. Kommentaren tas for øvrig til 
orientering. 
 

Kunnskapsinnhentingen viser til skipstrafikk som 
en stor risikofaktor for oljesøl. Denne risikoen vil 
øke ved petroleumsvirksomhet og økt skipstrafikk 
gjennom området. 

En slik konklusjon underbygges ikke av KI-arbeidets 
utredninger. Petroleumsvirksomhet i området vil 
medføre økt fartøyaktivitet i området. Samtidig vil 
virksomheten etablere en beredskap som er 
tilpasset næringens miljørisiko.  
 

Høringspartene krever:  
1. Det gjennomføres ikke konsekvensutredning for 
havområdene som omfattes av 
Nordland VI, Nordland VII og Troms II 
 
2. Det opprettes varig petroleumsfrie områder i 

Kommentarene tas til orientering.  

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/19_oljevernberedskap_ny.pdf
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havområdene som omfattes av Nordland VI, 
Nordland VII og Troms II 
 
3. Kunnskapsinnhentingen anses som ufullstendig 
inntil feil og mangler, som er påpekt av oss og 
andre høringsinstanser, gjenspeiles i rapportens 
konklusjoner. 
1. INNLEDNING  
Da Regjeringen 11. mars 2011 sa nei til å starte en 
åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i 
havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 
(Nordland VI, Nordland VII og Troms II), var dette 
et vedtak høringspartene støttet og som vi 
fremdeles støtter opp om. Beslutningen var en 
anerkjennelse av de store fornybare ressursene og 
naturverdiene som finnes i havområdene. 
 
Denne høringsuttalelsen omtaler i hovedsak det 
kunnskapsinnhentingen sier om havområdene som 
omfattes av Nordland VI, Nordland VII og Troms II. 
Det er også her kunnskapsinnhentingens to 
aktivitetsbilder anslår at det vil være grunnlag for 
funn av petroleumsressurser. 
 
For Nordland IV og Nordland V vil høringspartene 
vise til de ulike organisasjonenes kommentarer til 
Forvaltningsplanen for Norskehavet. 
Høringspartene forventer at tilrådningene fra de 
miljø- og fiskerifaglige etatene blir lagt til grunn 
også for disse områdene, og at de ikke blir åpnet 
for petroleumsvirksomhet. 
 
Høringspartene mener det faglige grunnlaget fra 
kunnskapsinnhentingen ikke inneholder ny og 
vesentlig informasjon som tillater en videre 
prosess med konsekvensutredning og påfølgende 
petroleumsaktivitet i området Nordland VI, 
Nordland VII og Troms II. Høringspartene mener 
tvert imot at kunnskapsinnhentingen understreker 
viktigheten av å opprette varige petroleumsfrie 
områder i hele Nordland VI, Nordland VII og Troms 
II. 
 
Høringspartene vil vise til naturmangfoldlovens §§ 
3, 4-5 og 7-10, samt havressurslovens §§ 3 (tredje 
avsnitt) og 24: 
 
Naturmangfoldsloven § 9: “Når det treffes en 

For forhold kommentert til Forvaltningsplanene 
henvises det til tilsvar til disse. 
 
Petroleumsvirksomheten på norsk 
kontinentalsokkel foregår etter gjeldende 
lovbestemmelser. Når det gjelder henvisning til 
Naturmangfoldloven og Havressursloven gjelder 
disse i henhold til de virkeområder og forhold 
lovene omfatter. Det følger av 
Naturmangfoldloven § 2 at loven får anvendelse på 
norsk landterritorium, herunder innsjøer og 
vassdrag, og i Norges territorialfarvann. På 
kontinentalsokkelen og i Norges økonomiske sone 
gjelder prinsippene i §§ 1, 3 til 5, 7 til 10, 14 til 16, 
57 og 58 så langt de passer. I forarbeidene til loven 
understrekes det imidlertid at bestemmelsene ikke 
vil innebære noen overføring av myndighet fra 
sektorlover til naturmangfoldloven på 
kontinentalsokkelen og i den økonomiske sonen. 
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beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig 
kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 
naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig 
vesentlig skade på naturmangfoldet (…)” 
 
Naturmangfoldsloven § 10: “En påvirkning av et 
økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt 
for.” 
 
Havressursloven § 24: ”Det er forbode å hindre 
eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, 
støy eller anna utilbørleg framferd.” 
 
Høringspartene legger til grunn at disse 
prinsippene er gjeldende også for norsk 
oljeforvaltning, og mener dette ikke i tilstrekkelig 
grad fremkommer i kunnskapsinnhentingens 
omtale av risikostyring, konsekvensvurdering og 
føre-var-tilnærming. 
 
Regimet med forvaltningsplaner er opprettet for å 
kunne drive en økosystembasert forvaltning av 
norske havområder. Dette medfører at all aktivitet 
må sees i sammenheng, og at de marine 
ressursene må forvaltes på en måte som er 
bærekraftig og uten risiko for uopprettelig skade 
på økosystemene. Høringspartene mener at 
kunnskapsinnhentingen ikke tar tilstrekkelig 
hensyn til dette, at vurderinger som er gjort strider 
mot gjeldende forvaltningslovverk og at 
eksisterende forvaltningsplaner undergraves. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnskapsinnhentingen er gjennomført i tråd med 
mandatet fra den oppdaterte forvaltningsplanen 
for Barentshavet-Lofoten. Resultater fra 
Kunnskapshentingen skal kunne brukes i en 
eventuell konsekvensutredning om 
petroleumsvirksomhet. Kunnskapen som samles 
inn, skal også kunne brukes som grunnlag for neste 
oppdatering av forvaltningsplanen. 
 

Kommentarer til prosessen  
I underlagsrapporten «Turisme og 
reiselivsnæringen» (Midtgard m.fl., 2012-a) 
kommenteres det i innledningen at ”Undersøkelsen 
er gjennomført (…) i en kort og hektisk periode i juli 
– september 2012”. Høringspartene er av den 
oppfatning av at arbeidet med 
kunnskapsinnhentingen er gjennomført over 
kortere tid enn det som ville vært tilstrekkelig for å 
innhente den informasjonen man ønsker. 
Høringspartene frykter at dette kan ha påvirket 
innholdet i kunnskapsinnhentingen. 

En rekke av Norges fremste fagmiljøer har vært 
involvert i arbeidet med Kunnskapsinnhentingen. 
Arbeidet har vært gjennomført innenfor 
tidsrammer som var klarlagt da ulike fagmiljøer 
konkurrerte om oppdrag og siden gjennomførte 
disse. Usikkerhet i resultatene er påpekt i de 
tilfeller dette er vurdert som relevant. 
 
Kunnskapsinnhentingen har vært en åpen prosess 
med dialog med berørte parter. Alle resultatene fra 
Kunnskapsinnhentingen er offentlig tilgjengelig. 
Departementet har videre bedt om kommentarer 
til arbeidet som er gjennomført. Et viktig formål 
med dette er å avdekke evt. mangler i arbeidet 
som er gjennomført. 
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De korte høringsfristene er en utfordring for 
miljøorganisasjonene, særlig når det skjer parallelt 
med andre store prosesser som 
konsekvensutredningene for Barentshavet sørøst 
og Jan Mayen. Hastverket som preger arbeidet fra 
Olje- og Energidepartementet svekker kvaliteten 
på utredningsarbeidet og er en utfordring for 
organisasjoner med begrensede ressurser. 

Kunnskapsinnhentingen har fulgt programmet for 
arbeidet. 
 
Offentlige høringer har ofte en frist på tre 
måneder. Departementet satt en lengre frist for 
kommentarer til sammenstillingsrapporten fra 
Kunnskapsinnhentingen. Departementet har videre 
åpnet for å motta innspill etter fristen og siste 
innspill ble mottatt så sent som i september 2013. 
 

Høringspartene vil understreke at denne rapporten 
utgjør halvparten av den kunnskapsinnhentingen 
som Stortinget i 2011 ba om å få gjennomført. Det 
fulle kunnskapsgrunnlaget får man når 
rapporten ”Kunnskapsinnhenting – Økt satsning på 
verdiskapning i nord” legges frem av Nærings- og 
handelsdepartementet i løpet av 2013. 

Kunnskapsinnhentingen om virkninger av 
petroleumsvirksomhet har vurdert virkninger av 
petroleumsvirksomhet, herunder virkninger på 
andre næringer. Kunnskapsinnhentingen om 
virkninger av petroleumsvirksomhet gir et fullt og 
selvstendig kunnskapsgrunnlag. 
 
Kunnskapsinnhentingen om økt satsing på andre 
næringer, under ledelse av Nærings- og 
handelsdepartementet, er et arbeid som vurderer 
virkninger av økt satsing på andre næringer. Dette 
arbeidet dekker et større geografisk område og 
vurderer virkninger for Nordland, Troms og 
Finnmark. Resultatene fra de to prosessene er 
derfor ikke direkte sammenlignbare.  

Høringspartene vil påpeke at 
kunnskapsinnhentingens beregninger knyttet til 
sysselsetting særlig må sees i lys av dette og at det 
er uaktuelt å vurdere videre åpningsprosess for 
Nordland VI, Nordland VII og Troms II før disse 
resultatene foreligger. 
Høringspartene vil påpeke at 
kunnskapsinnhentingen ikke omhandler tidligere 
åpnede deler av havområdet Nordland VI. Deler av 
Nordland VI ble i 1994 konsekvensutredet og åpnet 
for petroleumsvirksomhet, men siden stengt igjen. 
Kunnskapsinnhentingen fremskaffer ingen ny 
informasjon om de politisk stengte delene av 
Nordland VI. 

Kunnskapsinnhentingen gjennomført av Olje- og 
energidepartementet belyser 
sysselsettingsvirkninger som følge av 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Norskehavet. 
 
Studier av sysselsettingsvirkninger for andre 
næringer for tre fylker sett under ett gir ikke 
resultater som er direkte sammenlignbare. 
 
Som det fremkommer av 
sammenstillingsrapporten og ulike fagstudier er 
også åpnet del av Nordland VI belyst i arbeidet for 
å gi en mer fullstendig beskrivelse av muligheter og 
utfordringer. 
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2. KOMMENTARER TIL 
KUNNSKAPSINNHENTINGEN 

 

A. OM ANSLAG FOR ARBEIDSPLASSER 
Kap. 4 Status og fremtidsutsikter uten 
petroleumsvirksomhet 
 
Kap. 7 Samfunnsmessige konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet 

 

Kunnskapsinnhentingen beregner at 
petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja vil gi mellom 400 og 
1100 arbeidsplasser, basert på de to 
aktivitetsbildene som er presentert. Beregningene 
viser nye arbeidsplasser i hele den utredede 
regionen fra Nord-Trøndelag til Troms. Samtidig er 
det viktig for høringspartene å presisere at begge 
disse anslagene legger til grunn en ilandføring av 
petroleumsressursene. Det finnes nok av 
eksempler i Norge på at dette ikke blir en realitet. 
Derfor savner vi en utredning som viser antallet 
arbeidsplasser uten ilandføring. 
 
I kunnskapsinnhentingens kapittel 4 beskrives 
status for eksisterende næringer. 
Kunnskapsinnhentingen viser at det totalt er 
sysselsatt 1971 fiskere i kommunene som utgjør 
Lofoten, Vesterålen og Senja. Det er i tillegg 
sysselsatt 2243 på fiskemottak og 2262 i 
reiselivsnæringen. Dette utgjør til sammen 6476 
sysselsatte innen fiskerirelatert virksomhet og 
reiseliv. 
 
Høringspartene vil påpeke at det for de næringene 
som vil være i konflikt med petroleumsvirksomhet i 
området er beregningene gjort bare for 
kommunene i Lofoten, Vesterålen og Senja, mens 
det for sysselsetting innen petroleumsvirksomhet 
er gjort beregninger for hele regionen, innbefattet 
også øvrige deler av Troms, Ofoten, Salten, 
Helgeland og nordlige deler av Nord-Trøndelag. 
Dette gjør tallene mindre egnet for sammenligning 
enn om de beregnet for samme geografiske 
området. Høringspartene vil likevel påpeke at det i 
dag er mellom 5 og 16 ganger så mange 
arbeidsplasser innen fiskeri og reiseliv enn det 
petroleumsvirksomhet vil gi av nye arbeidsplasser, 
gitt de to scenariene. 
 

Nærhet til land gjør at ilandføring antas sannsynlig 
ved petroleumsvirksomhet i analyseområdet. 
Følgelig er ilandføring lagt til grunn i de to 
aktivitetsbildene  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I fagstudien som gir en statusbeskrivelse av 
analyseområdet (Espelien m.fl., 2012) er det angitt 
sysselsetting også fra andre næringer enn fiskeri 
mv. fra andre deler av analyseområdet. 
 
 
 
 
 
 
I arbeidet med Kunnskapsinnhentingen er det ikke 
fremkommet informasjon som tilsier at økt 
sysselsetting som følge av petroleum vil fortrenge 
øvrig sysselsetting. 
 
 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/05_Statusbeskrivelse_og_fremtidsutsikter.pdf
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Høringspartene mener det er svært uheldig at de 
to delene som til sammen utgjør 
kunnskapsinnhentingen ikke legges frem samtidig, 
og at rapporten som undersøker mulighetene for 
verdiskapning i regionen uten 
petroleumsvirksomhet (Kunnskapsinnhenting – Økt 
satsning på verdiskapning i nord) ikke presenteres 
før senere i 2013. Dette gjør at bildet av de 
samfunnsmessige konsekvensene av 
petroleumsvirksomhet, samt status og 
framtidsutsikter uten petroleumsvirksomhet ikke 
er fullstendig, og gir debatten om åpning av 
havområdene en kunnskapsmessig slagside. 

Det vises til tidligere svar vedrørende forholdet 
mellom de to prosessene. Det har vært dialog og 
samarbeid mellom de to prosessene underveis. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering.  

B. MILJØKONSEKVENSER AV REGULÆRE UTSLIPP 
TIL SJØ 

 

Kap. 8 Miljøkonsekvenser av regulære utslipp til sjø 
 
Kunnskapsinnhentingen viser til 
rapporten ”Langtidsvirkninger av utslipp til sjø fra 
petroleumsvirksomheten: Resultater fra ti års 
forskning” (Bakke m.fl. 2012), som konkluderer: ”Ti 
års forskning på langtidseffekter av utslipp til sjø 
fra petroleumsvirksomhet viser at komponenter i 
produsert vann kan ha en rekke negative effekter 
for helsetilstanden, funksjonene og reproduksjonen 
hos fisk og virvelløse dyr. Hovedinntrykket er likevel 
at risikoen for langsiktig miljøskade av utslippene 
er moderate”. 
 
Høringspartene ønsker å legge vekt på at selv om 
rapporten konkluderer med at regulære utslipp til 
sjø gir moderat risiko for langsiktige miljøskader, 
viser samme rapport at regulære utslipp til sjø kan 
ha andre effekter i nordlige områder sammenlignet 
med andre områder på norsk sokkel. Rapporten 
har også betydelige mangler da studiene 
utelukkende er gjort på individnivå og ikke 
omfatter studie av konsekvenser for populasjoner, 
bestander eller økosystemer. Disse kan være 
betydelige. Det produserer hundretalls milliarder 
med fiskeegg utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 
når fisken i dag gyter i disse områdene. 
Dødeligheten blant disse er stor, men dette skyldes 
at eggene blir mat for andre organismer i havet. 
Høringspartene mener kunnskapsinnhentingen 
ikke presenterer noe ny kunnskap om hvordan en 
mulig svekking av larver og yngler vil slå ut, med 
tanke på økt dødelighet for andre organismer og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departementet ønsker å påpeke at vurderinger 
gjort på individnivå, og som ikke har indikert 
målbare konsekvenser, gir en god indikasjon også 
på neglisjerbare konsekvenser på bestander eller 
økosystemer. Eventuelle effekter på fiskeegg/-
larver er funnet å være så marginalt at det ikke er 
sett noen grunn til videre analyse av dette på 
økosystemnivå. Så vidt departementet kjenner til, 
finnes det ikke robuste nok økosystemmodeller for 
dette, og usikkerheten vil langt overstige effektene 
av eventuelle utslipp. Den spesifikke usikkerheten 
som er påpekt i fagstudien gjelder for 
høyproduktive områder, og ikke nordlige 
havområder generelt.   
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dermed videre bestandsutvikling. Rapporten viser 
også at ennå ukjente effekter og 
samvirkningsmekanismer kan komme til å påvirke 
denne risikovurderingen i betydelig grad. 
 
Høringspartene ønsker også å gjøre oppmerksom 
på risikoen som oppstår ved injisering av bore- og 
kjemikalieavfall, samt produsert vann, i 
avfallsbrønner som er svært aktuelt å benytte i 
området. Lekkasjer fra avfallsbrønner på blant 
annet Tordis, Veslefrikk og Ringhorn har ført til 
omfattende utslipp av olje og skadelige kjemikalier 
til naturen. Slike lekkasjer innenfor et 
høyproduktivt område kan potensielt gjøre 
betydelig større skade enn hva utslipp av renset 
produsert vann isolert sett kan føre til. Ved 
Veslefrikk var det også kraftige oppsprekkinger i 
berggrunnen, som resulterte i store krater på 
havbunnen ikke langt fra plattformfoten. 
 
Høringspartene mener det er bekymringsfullt at 
kunnskapsinnhentingen i liten grad legger til grunn 
føre-var-prinsippet i sin vurdering av 
konsekvensene av regulære utslipp til sjø. I 
underkapittel 8.3 og 8.4.2 vises det til at 
kunnskapen knyttet til virkninger ”på spesielle 
habitater og fauna, som korallrev og svamp, er (…) 
mer mangelfull” (s. 79), og at ”Kunnskapen om 
effekter av produsert vann og borekaks i 
høyproduktive områder er begrenset” (s. 82). 
Høringspartene vil peke på de helt spesielle 
forholdene i havområdet, og mener dette taler for 
å ikke tillate petroleumsaktivitet der. 
 
 
 
 
 
 
Programmet for overvåkning av effekter av 
petroleumsaktivitet (PROOFNY) har påvist at også 
fisk som migrerer gjennom aktivitetsområder blir 
påført skadeeffekter fra oljevirksomhet. Norsk 
institutt for vannforskning har også påvist at selv 

 
 
 
 
 
Departementet er kjent med de utslipp som her er 
påpekt og vet at det arbeides med å identifisere 
årsaker og iverksette tiltak mot slike hendelser. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det henvises til naturmangfoldlovens § 9, som sier 
at offentlige beslutninger som fattes uten at det 
foreligger tilstrekkelig kunnskap (jfr. § 8), skal 
baseres på føre-var-prinsippet. § 8 krever at 
kunnskapen skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
Formålet med Kunnskapsinnhentinger er å få frem 
ny og oppdatert kunnskap om virkninger av 
petroleumsvirksomhet. Arbeidet er ikke ment å 
lede frem til en beslutning om å tillate 
petroleumsvirksomhet. Før nye områder åpnes for 
petroleumsvirksomhet er skal det gjennomføres en 
konsekvensutredning etter petroleumsloven. 
Kunnskapsinnhentingen er ikke en 
konsekvensutredning etter petroleumsloven. 
Spesifikk kunnskap om mer lokale forhold må 
innhentes spesifikt ved konkrete planer før evt. 
fremtidig aktivitet. 
 
Departementet er ikke kjent med at PROOFNY har 
frembrakt kunnskap som tilsier den type effekter 
som her hevdes. Forfattere av 
oppsummeringsrapporten fra 2012 henviser til en 
ny publikasjon3 basert på oppsummeringen av 

                                                           
3 Torgeir Bakke, Jarle Klungsøyr, Steinar Sanni, in press. Environmental impacts of produced water and drilling 
waste discharges from the Norwegian offshore petroleum industry. Marine Environmental Research (2013) 1-16. 
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lave nivåer av stoffer i olje gir langtidseffekter på 
fisk, og har et betydelig potensiale for å skade 
modning av egg hos fisk (Holth, T.F 2009). 
 
Det ble i 2011 sluppet ut om lag 129 millioner m3

 

produsert vann på norsk sokkel (OLF 2012) som til 
sammen inneholdt 1478 tonn dispergert olje. 
Produsertvannsutslippene inneholdt også 
betydelige mengder tungmetaller, alkylfenoler og 
polyaromatiske hydrokarboner (PAH), i tillegg til 
ulike kjemikalier med varierende skadepotensial. 
Når egg og yngel eksponeres for høye 
konsentrasjoner produksjonsvann, kan effekten for 
torsk blant annet være økt dødelighet, redusert 
vekt og feminisering. I realistiske konsentrasjoner 
har man, som kunnskapsinnhentingen påpeker, 
ikke funnet effekter av betydning. Det er imidlertid 
viktig å være klar over at påvirkningen fra 
produsert vann kommer i tillegg til 
miljøgifteksponeringen som følger med skipsfart 
og langtransportert forurensning. 
 
Havforskningsinstituttet mener at 
produksjonsvann kan være en kilde til redusert 
reproduksjon. Det er fremdeles betydelige 
kunnskapshull når det gjelder effekter på andre 
fiskeslag enn torsk, og på fiskeyngelens føde, 
plante- og dyreplankton (Havforskningsinstituttet 
2007-a). 
 
Høringspartene noterer at kunnskapsinnhentingen 
ikke har tatt opp i seg utslipp av brannskum fra 
øvelser, tester og uhell. Vi mener disse må regnes 
blant regulære utslipp. Flere av forbindelsene som 
brukes i dagens brannskum er høypersistente og 
med tilnærmet samme skadepotensiale som PFOS.  
 
Vi noterer oss også at utslipp av miljøgifter og 
arealforbruk fra oljerelaterte bedrifter som f.eks. 
skipsverft og oljebaser ikke er omhandlet i 
kunnskapsgrunnlaget, på tross av at arbeidsplasser 
og inntekter i disse bransjene er regnet inn. Vi 
mener dette bør rettes opp. 
 
Sist anbefaler vi at marin støy, blant annet fra 
seismikk, omhandles særskilt som regulære 
utslipp, og at kunnskapsstatus om effekter og 
forvaltningspraksis ulike steder i verden 

PROOFNY. Villfisk i Tampen-området viser 
biomarkørtegn på eksponering, noe som kan 
skyldes opphold rundt plattformene. Årsaken er 
ikke avklart, men kan være eksponering til enten 
produsert vann eller forurensede kakshauger. 
Artikkelen sier ikke noe om hvor lenge fisken må 
stå der for å vise responser. Det er derfor ikke 
grunnlag for å hevde dokumenterte skadeeffekter 
på fisk som migrerer gjennom området. 
 
I regi av miljømyndighetene gjennomføres 
regelmessig miljøovervåking i norske havområder 
for å undersøke status på eventuell kontaminering 
av fisk. Kunnskapen om dette vurderes som god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finnes betydelig med forskning på området og 
rapporter fra ulike årstall foreligger. 
Oppsummeringen basert på PROOFNY (Bakke m.fl. 
2012) vurderes som den mest oppdaterte 
sammenstillingen på temaet og denne er lagt til 
grunn for utredningsarbeidet. 
 
 
Kunnskapsinnhentingen har ikke gått inn på 
forvaltning av enkeltkjemikalier. Departementet er 
kjent med at det har vært byttet ut brannskum fra 
innretninger til havs for å unngå utslipp av de 
påpekte miljøgifter.  
 
 
Arealbruk knyttet til baser osv. er ikke utredet 
særskilt. Miljøpåvirkningene fra denne typen 
utslipp antas å være begrenset. Ved etablering av 
en base på land vil denne være gjenstand for de 
bestemmelser som gjelder under Plan- og 
bygningsloven og lokale reguleringsplaner. 
 
Marin støy er ikke behandlet som eget tema i 
arbeidet med Kunnskapsinnhentingen. Temaet er 
imidlertid omhandlet i andre relevante 
sammenhenger, herunder 
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synliggjøres. 
 
Høringspartene mener den faglige uenigheten på 
dette feltet ikke i tilstrekkelig grad synliggjøres i 
kunnskapsinnhentingen, og mener følgelig den gir 
et ufullstendig bilde av eksisterende kunnskap og 
utslippenes påvirkning. 

konsekvensutredningene for åpning av 
Barentshavet sørøst. Det finnes således kunnskap 
på området, og forskning på pågår, spesielt 
internasjonalt. Effekter av seismikk er omhandlet i 
fagstudien om fiskeri (Larsen og Aaserød, 2012). 

C. KONSEKVENSER AV STORE AKUTTUTSLIPP  
Kap. 9 Virkninger ved store akuttutslipp  
Det er en generell svakhet ved 
kunnskapsinnhentingens miljørisikovurdering at 
den er basert utelukkende på Norsk olje og gass 
(tidl. Oljeindustriens Landsforening) sin metode, 
ikke på mer nøytrale og internasjonalt anerkjente 
miljørisikovurderingsmetoder. Dette svekker 
troverdigheten til resultatene og de fremlagte 
konklusjonene, selv om modelleringer og annet 
kan være grundige og isolert sett være basert på 
best tilgjengelige metoder. 
 
 
Vi ser store mangler i presentasjonen av samlet 
miljørisiko basert på forventede returtider for 
oljeutblåsning i hvert delområde ganget med 
modellert skade. For å få et bedre bilde bør 
returtider for alle nye områder samles, og det bør 
tas med også returtid for andre typer 
oljesølhendelser enn utblåsninger. 
Kunnskapsinnhentingen mangler i tillegg et reelt 
versttenkelig scenario og det må derfor fremstilles 
nye modelleringer for konsekvenser av betydelig 
større akutte utslipp enn beskrevet. 
 
Risikobeskrivelse ved petroleumsaktivitet har 
stadig manglende beskrivelser av størrelser for 
ulykker som kan inntreffe. Ulykken ved Macondo i 
Mexicogulfen i 2010 er et eksempel på dette. Her 
var det verst-tenkelige scenarioet satt til et 
maksimalt utslipp av 26.000 fat olje over en levetid 
på 40 år (Kousky 2011). Ulykken resulterte derimot 
i utslipp av totalt over 4,9 millioner fat olje. 
 
 
 
Akutt forurensing fra petroleumsvirksomhet kan ha 
betydelig konsekvens for hele årsklasser av 
fiskeegg og -yngel for torsk og hyse som gyter i 
området i Nordland VI, Nordland VII og Troms II 

Arbeidet er basert på veletablerte metoder som 
generelt er anerkjent både av fagmyndigheter og 
andre parter. Tilsvarende metoder ligger til grunn 
for det faglige grunnlaget i arbeidet med helhetlige 
forvaltningsplaner. Departementet er ikke kjent 
med internasjonale metoder som behandler de 
aktuelle problemstillingene på en mer grundig 
måte og som er tilpasset de relevante forhold i 
Norge. 
 
Det vises til tilsvar til lignende kommentar fra Klif 
vedrørende andre hendelser enn de som er 
modellert. Modelleringene er gjennomført i 
henhold til den praksis som er etablert gjennom 
det faglige grunnlaget med forvaltningsprosessene, 
og vurderes som en anerkjent tilnærming. 
 
 
 
 
 
 
De forutsetninger som er lagt til grunn for arbeidet 
er basert på faglig kunnskap om geologien i 
området. Hvordan slike forhold praktiseres i 
Mexicogulfen vurderes ikke som relevant for KI-
prosessen. Departementet er kjent med at det er 
svært ulik praksis for dimensjonering av 
risiko/oljevernberedskap i ulike land/regimer, men 
at dette i Norge ligger svært høyt opp mot verste 
tenkelige scenarioer (ofte 95 persentil av maksimal 
forventet rate). 
 
I fagstudien om Miljørisiko (Kruuse-Meyer m.fl., 
2012) er konsekvenser av et akuttutslipp av olje for 
fisk utredet. Resultatene viser at selv under svært 
ugunstige betingelser med stort 
konsekvenspotensial er fiskebestandene robuste 
og restitusjonstiden er forholdsvis kort for de 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/16_Virkninger_fiskeri_og_havbruk.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
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(Havforskningsinstituttet 2013-b). Også sildelarver 
av norsk vårgytende sild (NVG-sild) som gyter 
lenger sør i Norskehavet svømmer nordover 
gjennom havområdene etter gyting på sin vei til 
Barentshavet (Havforskningsinstituttet 2013-c). 
Her danner de sammen med fiskeegg og yngel fra 
andre arter grunnlaget for økosystemet i 
havområdet. Konsekvensene av akutte utslipp i 
gyteområder og/eller områder med vandrende 
fiskeegg og larver i de tidsperioder disse er tilstede, 
vil være svært ødeleggende for produktiviteten i 
området og vil potensielt kunne utradere hele 
årsklasser for viktige fiskebestander med 
tilholdssted i Barentshavet og som vandrer 
gjennom Nordland VI, Nordland VII og Troms II 
(Havforskningsinstituttet 2013-c). 
Høringspartene mener kunnskapsinnhentingen 
undervurderer betydningen av dette. 
 
Kunnskapsinnhentingen påstår at det ikke finnes 
dokumenterte tilfeller av at akutte utslipp påvirker 
hele bestander av marine organismer. 
Høringspartene vil påpeke at en rekke forskere har 
påvist sammenheng mellom forliset av Exxon 
Valdez (1989) og bortfallet av sildebestandene 
utenfor kysten av Alaska de påfølgende årene. 
Sildebestandene i dette området har per dags dato 
ikke returnert (Exxon Valdez Oil Spill Trustee 
Council 2010). 
 
En rekke marine pattedyr har tilhold i 
havområdene i og ved Nordland VI, Nordland VII 
og Troms i hele eller deler av året 
(Havforskningsinstituttet 2013-d). Disse har 
betydelig risiko for å bli berørt direkte av akutt 
forurensing, samt bli indirekte berørt gjennom 
inntak av andre marine organismer som er blitt 
utsatt for forurensing. Lofoten, Vesterålen og Senja 
er i tillegg tilholdssted for fastlands-Europas 
største sjøfuglkoloni og en rekke svært sårbare og 
til dels utrydningstruede arter. Særlig er fuglefjellet 
på Røst et viktig tilholdssted for Lomvi (Uria aalge) 
og Lunde (Fratercula arctica) som har status som 
henholdsvis kritisk truet og sårbar i Norsk rødliste 
for arter (Kålås, J.A. m.fl 2010). Disse vil bli sterkt 
negativt berørt av akutte utslipp i store deler av 
året (DNV, 2010). 
 

studerte artene. Selv i et tenkt tilfelle der en hel 
årsklasse fisk går tapt vil en godt forvaltet 
fiskebestand kunne bli restituert forholdsvis raskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når det gjelder sild og utslippet fra Exxon Valdez 
vises det til egen høringsuttalelse fra WWF og 
departementets kommentar til denne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Både sammenstillingsrapport og fagstudier er 
tydelige på at svært alvorlige konsekvenser kan 
inntreffe for sjøfugl i området ved et større 
oljeutslipp i verst tenkelige periode. Samtidig er 
det gjort miljørisikoanalyse og identifisert tiltak 
som kan bidra til å redusere risiko og 
konsekvenspotensial. 
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Risikoanalysene viser at effektene av et 
akuttutslipp, spesielt for sjøfugl, kan bli svært 
dramatiske og langvarige. Høringspartene mener 
dette ikke i tilstrekkelig grad kommuniseres i 
kunnskapsinnhentingens konklusjoner og 
sammendragsrapporter. Blant annet er øvre 
grense for sjøfuglbestandsskade satt til ”30 % og 
over” noe som maskerer det beregnede 
skadepotensialet som måtte ligge over dette ved 
flere scenarier. På samme måte maskeres beregnet 
sjøfuglskade ved hvert scenario ved kun å 
presentere tall for den antatt mest berørte arten i 
hver måned. Det mangler også som nevnt 
modelleringer for verst-tenkelige scenarier. Vi 
mener at petroleumsvirksomheten skal forvaltes ut 
fra vurderinger av verst tenkelige scenarier, i tråd 
med en føre-var-tilnærming til 
petroleumsvirksomhet. Dette gjelder særlig i 
områder med såpass høy produktivitet og 
sårbarhet, som områdene i Nordland VI, Nordland 
VII og Troms II representerer. Høringspartene vil 
peke på at det er stor usikkerhet knyttet til 
risikoanalysene, og at dette betyr at forvaltningen 
må ha en mer konservativ tilnærming enn det 
kunnskapsinnhentingen legger til grunn. 
 
Høringspartene mener at man i Nordland VI, 
Nordland VII og Troms II må akseptere den store 
usikkerheten knyttet til konsekvensene av et 
akuttutslipp i området og basere forvaltningen på 
verst tenkelige scenario for et oljeutslipp, og 
mener det er en svakhet at kunnskapsinnhentingen 
ikke gjør det i dag. 

Det hevdes at resultatene maskeres ved at en kun 
belyser mest utsatte art i mest utsatt måned. 
Departementet mener dette er en konservativ 
metode, som gir en mulig overestimering av 
konsekvens og anses å være i henhold til føre-var. 
For andre arter og sesonger antas konsekvensene å 
være mindre enn for tilfellene som presenteres, og 
dette er da ikke vektlagt. 
 
 
 
 
 
 
Som eksempelet over viser er det betydelig 
konservatisme som er lagt til grunn i arbeidet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siden det er lagt til grunn konservatisme i 
analysene vurderer departementet at resultatene 
generelt angir verst tenkelig konsekvenser som 
resultater. Selv med usikkerhet i forutsetningene 
vurderes dette da som tilstrekkelig ivaretatt. 

D. OM OLJEVERNBEREDSKAP I DET NORDØSTLIGE 
NORSKEHAVET 

 

Kap. 9 Virkninger ved store akuttutslipp 
 
Kap. 10 Redusert negativ påvirkning fra 
petroleumsvirksomhet 

 

Analysen av oljevernberedskap er utført av Det 
Norske Veritas, i rapporten “Oljevern 
beredskapsanalyse for lokasjoner i det nordøstlige 
Norskehavet” (Tvedt m.fl 2012). Oljevern er et 
verktøy for å redusere konsekvensene av oljesøl på 
sjøen. Utstyr og metoder som brukes til 
oljeoppsamling har en begrenset effektivitet og har 
sjelden evnet å samle opp mer enn 10 - 20 % av 
oljesølet. Metodene for å håndtere oljesøl på sjø 
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kan deles i tre: 
 
Mekanisk oppsamling - Hovedstrategi ved oljesøl. 
Oljelenser og aktive opptaksmidler er sensitive for 
bølger og vind, siktforhold og kulde. 
Utredningsområde er mer dominert av tidevann, 
kyst- og havstrømmer enn andre deler av den 
norske kontinentalsokkelen, spesielt havområdene 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette, 
sammen med bølgeforhold, sikt og kulde 
innebærer en lavere effektivitet ved mekanisk 
oppsamling enn i andre områder av 
kontinentalsokkelen. Det Norske Veritas 
beregninger og konklusjoner har ikke tatt høyde 
for dette i sin rapport. 
 
Dispergeringsmidler - Brukes for å blande oljesøl 
ned i vannmassene for å unngå eksponering for 
sjøfugl og landpåslag. 
 
På stedet brenning - brukes primært på is men kan 
brukes på åpent vann ved stille vær og vindforhold. 
Lite aktuell metode for området. Medfører store 
sot- og andre partikkelutslipp pga. ufullstendig 
forbrenning. 
 
Utgangspunktet for analysen av 
oljevernberedskapen er oljedriftsmodelleringer 
basert på Oljedirektoratets (OD) utslippspunkter. 
Disse punktene ble utvidet av risikogruppen 
(knyttet til forvaltningsplanarbeidet) i august 2010 
på bakgrunn av ODs ressursrapport (april 2010). 
Dette for at utslippspunktene skulle reflektere den 
nye kunnskapen om geologien i området. 
Risikogruppen knyttet til oppdateringen av 
forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten 
bestemte å legge til et utslippspunkt i området 
Nordland VII (N-O8-R) ved sannsynlige prospekter 
nært kysten. Dette er en sentral lokasjon fordi det 
er et sted utenfor Vesterålen hvor sokkelen er 
smal, det foregår høy fiskeriaktivitet i området, og 
det har høy miljøsårbarhet under gyteperiodene 
for de forskjellige fiskebestandene. Utstrekning og 
mengde av et landpåslag har også stor betydning 
for konsekvensene for sjøfugl og kystsone. Punktet 
N-O8-R er med i oljedriftsmodelleringen og viser at 
denne posisjonen har kortest drivtid til land og 
størst forventet oljemengde som treffer land. Disse 

 
 
Fagutredningen av DNV er vurdert konkret i 
forhold til ulike scenarioer og forutsetningene for 
arbeidet tar hensyn til lokale forhold. Det må 
imidlertid understrekes at analysen er gjennomført 
for et stort område og holdt på et noe overordnet 
nivå uten å kunne gå inn i lokalspesifikke detaljer 
for enkelt områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I analysearbeidet er det valgt ut utslippspunkter 
som anses representative. Det ble ikke vurdert som 
hensiktsmessig å belyse samtlige punkter. 
Resultatene fra de punktene som ble analysert er 
vurdert å gi den nødvendige kunnskap for den 
aktuelle prosessen. 
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data er ikke tatt med i 
oljevernberedskapsanalysen. Dermed gir ikke 
analysen et bilde av hvilken effekt 
oljevernberedskap vil ha ved denne posisjonen. 
Høringspartene ser på dette som en stor mangel 
ved kunnskapsinnhentingen, som gir den 
begrenset verdi dersom den er ment å gi et 
fullverdig bilde for verstefalls scenarioer. 
Høringspartene ber følgelig om at det 
gjennomføres en oppdatering av 
oljevernberedskapsanalysen ved et utslipp fra 
punkt N-O8-R. Dette må gjøres før denne 
rapporten kan brukes som grunnlag for 
oppdatering av Forvaltningsplanen for 
Barentshavet - Lofoten eller for andre 
beslutningsprosesser. 
 
Det er en generell svakhet ved vurdering av 
oljevernressurser at de defineres ut fra spesifisert 
utstyr i form av båter, utstyr og mannskaper og 
ikke ut fra opptakskapasitet og begrensninger i 
forhold til f.eks. vind, strøm og temperatur. 
Eksempelvis har en typisk NOFO lense (NO-1200-R) 
en begrensning ved strømforhold på over 0,8 knop. 
I store deler av området er det sterkere strøm enn 
0,8 knop i perioder, avhengig av tidevann og 
vindretning. Også bølgebegrensningene lensene 
har fra 2,5 meters signifikant bølgehøyde vil 
begrense muligheten til å samle opp olje fra 
overflaten i lange perioder, spesielt i 
vinterhalvåret. Nordlige vindretninger vil ofte 
skape bølger som bryter lettere fordi de vil gå mot 
strømretningen. 
 
Fiskeflåtebasert beredskapskonsept er beskrevet 
og analysert. Svakheten ved disse analysene er at 
de ikke har noen faktiske hendelser som kan 
brukes til å “kalibrere” effekten av tiltaket. Det er 
klart at bruk av fiskeflåten til oljeoppsamling vil 
være en styrking av beredskapen. Likevel må dette 
måles opp mot forholdene de skal jobbe under og 
utstyrets begrensninger. Ved et stort oljeutslipp vil 
denne kapasiteten fremstå som svært liten og 
utilstrekkelig til å håndtere mengdene oljesøl. 
Andre utfordringer for denne beredskapen vil være 
personellsikkerhet og arbeidsmiljø for mannskaper 
involvert og kapasitet for levering av oljeholdig 
avfall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De påpekte forholdene ligger utenfor mandatet for 
kunnskapsinnhentingen, som er basert på 
analysemetoder og forutsetninger som normalt 
benyttes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentaren tas til orientering. 
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Ved de mest kystnære scenariene kan drivtiden til 
land være under 24 timer. Dette vil være en 
nærmest uoverkommelig krav til responstid uten 
en beredskap med svært høy kostnad. 
 
For å sannsynliggjøre hvor lenge et utslipp vil pågå 
er det mange forutsetninger som bør defineres. En 
av de viktigste er tilgang på riggkapasitet for å 
kunne gjennomføre avlastningsbrønner, som er 
beskrevet i Arbeidsdepartementets 
høringskommentar til konsekvensutredningene for 
Jan Mayen og Barentshavet sørøst 
(Arbeidsdepartementet 2013). Regelverket stiller 
krav til at en avlastningsboring kan starte innen 12 
dager. I de svært sårbare og kystnære områdene i 
utredningsområde vil det være naturlig å vurdere 
krav om raskere igangsetting av avlastningsboring. 
 
I rapportens kapittel 11, “Tiltak for å styrke 
oljevern” vises det til at ny og bedre teknologi 
fremover vil kunne håndtere utfordringer knyttet 
til værforhold og lys bedre. Dette er en svært vag 
konklusjon uten videre underbygget 
dokumentasjon. Slik framstilling av hva som er 
mulig å håndtere av utfordringene virker 
misvisende og fremstår som en konklusjon, og ikke 
den håpefulle antakelsen som dette i virkeligheten 
er. Opptak av olje på sjø har klare fysiske 
begrensninger. Analysen belyser ikke dette faktum 
på en tilfredsstillende måte. 
 
Det refereres til at effekten av havgående 
beredskap i barriere 1 og 2 vil være mellom 20 og 
56 %. Dette er teoretiske beregninger som ikke har 
noen rot i faktisk gjennomførte aksjoner. Disse 
beregningene viser at verktøyene for å modellere 
effekten av oljevernberedskap ikke er ferdig 
utviklet og er dårlig egnet til å ta beslutninger om 
konsekvenser ved petroleumsaktivitet. 
 
Under presentasjonen av 
oljevernberedskapsanalysen 23.11.2012 (Brude 
2012) ble det hevdet av skipsfart representerer 
den største risikoen for oljeutslipp i området. Det 
ble også fremsatt en påstand om at 
petroleumsvirksomhet vil være gunstig fordi dette 
vil innebære bedre oljevernberedskap. Dette er en 

 
Det vises til svar til kommentar gitt innledningsvis 
fra høringspartene. 
 
 
 
Påpekte forhold vil måtte vurderes og inngå i 
beredskapsplaner for evt. konkret virksomhet i 
området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departementet kan ikke se at DNVs rapport i 
kapittel 11 trekker konklusjoner som her påpekt. I 
fagstudien er det identifisert områder med 
forbedringsbehov, blant annet styrkede fasiliteter 
for uttesting av utstyr under realistiske betingelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forutsetningene for modellering av oljevern er 
basert på DNVs faglige vurderinger og anerkjente 
normer. Kommentaren tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
Det henvises til kommentar innledningsvis fra 
høringspartene om dette, hvor forholdet omkring 
miljørisiko inkludert skipstrafikk er forklart 
nærmere. 
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feilaktig fremstilling av faktum, så lenge 
sannsynligheten for oljeutslipp øker mer enn 
oljevernberedskapen har kapasitet til å ta opp. Når 
petroleumsaktivitet også medfører økt skipstrafikk 
blir dette en misvisende fremstilling av 
risikoutviklingen i området. 
 
Å åpne områdene for olje- og gassvirksomhet vil 
øke risikoen for oljesøl og dermed også 
miljørisikoen for området. Dette blir ikke 
kommunisert på en tilfredsstillende måte i 
rapportens analyse. 

 
 
 
 
 
 
 
Vurderingene i Kunnskapsinnhentingen 
underbygger ikke denne påstanden. Kommentaren 
tas for øvrig til orientering.  
 

E. KONSEKVENSER AV SEISMISK AKTIVITET PÅ 
MARINE ARTER 

 

Kap. 7 Samfunnsmessige konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet 

 

Høringspartene vil vise til at seismisk aktivitet er 
påvist å medføre en betydelig skremmeeffekt på 
fisk i berørte havområder (Havforskningsinstituttet 
2008, 2012-e), i tillegg til økt fiskedødelighet i 
områdene rundt seismikk-fartøyene, særlig knyttet 
til fiskelarver og – yngel (Havforskningsinstituttet 
1996-f). Det er også flere eksempler på vevs- og 
hørselsskader (Popper et al. 2002) og dødelighet 
(Popper et al. 2008) for voksen fisk som utsettes 
for seismikk. Seismikken helt klart bidrar til 
forhøyet stressnivå hos fisk (Smith et al. 2003) med 
reell atferdsendring både for svømmeaktivitet og 
fødeopptak. Hvalarter er også påvist å ha 
forsvunnet fra områder med seismisk aktivitet 
(Vester, H. 2012) da disse er en gruppe arter med 
stort behov for bruk av lyd til kommunikasjon og 
jakt. 
 
Kunnskapsinnhentingen viser i kapittel 7.3 til en 
skremmeeffekt på 33 km fra lydkilden ved 
seismiske undersøkelser (s. 65). Høringspartene 
mener det på er stor usikkerhet knyttet til denne 
avstanden, og at kunnskapen om hvorvidt seismisk 
aktiviteten kan påvirke selv over betydelig lengre 
avstand er lite kartlagt. Det er registrert 
lydforurensing fra seismisk aktivitet på over 200 
km fra lydkilden i Vestfjorden (Vester, H. 2012). 
Potensialet for skremmeeffekt kan derfor antas å 
være til stede også for lengre avstander enn 
kunnskapsinnhentingen beskriver. Denne 
antakelsen støttes også av personlige 
observasjoner fra lokale fiskere i havområdene 

Havforskningsinstituttet er faginstans for hvordan 
seismikk påvirker livet i havet. Instituttet opplyser 
at det vitenskapelige grunnlaget for rådene de gir 
om seismikk, anses like godt som de øvrige rådene 
instituttet gir. Når det gjelder seismikkens 
skadevirkninger og rekkevidde for påvirkninger, er 
det stort sett internasjonal enighet innen 
havforskningsmiljøene. 
 
Havforskningsinstituttet påpeker følgende når det 
gjelder konsekvenser av seismikk: 
 
”Når voksen og halvvoksen fisk påvirkes av 
seismikk, vil de forsøke å svømme bort fra 
støykilden. Dermed kan seismikk føre til store 
fangstreduksjoner for fiskere, selv om det ikke er 
skadelig for selve fisken. 
 
For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet 
at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder 
med gytende fisk eller for fisk i konsentrerte 
gytevandringsruter. Om fisken utsettes for kraftig 
ytre påvirkning på gytefeltene, kan den forstyrres 
eller i verste fall stoppe gytingen. Fisk på vei til 
gytefeltene kan bli så mye forstyrret at gytingen 
forskyves geografisk og i tid. Dermed kan larvene 
gå glipp av tidsvinduet med optimale biologiske 
forhold for overlevelse og vekst. 
 
Larver og yngel har ikke samme evne til å stikke av 
fra lydkildene som stor fisk. Lydenergien fra 
seismisk aktivitet kan drepe larver og yngel i 
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(Andøy Fiskarlag 2010). 
 
Seismikk i viktige gyteområder antas å kunne 
kraftig påvirke gytefeltene, og i verste fall forstyrre 
gytebestander i en slik utstrekning at hele gytinger 
forskyves geografisk og/eller i tid. Hvis dette skulle 
inntreffe kan fiskelarver gå glipp av optimale 
tidsvinduer for biologiske forhold og dermed 
svekke larveoverlevelse og vekst 
(Havforskningsinstituttet 1996). Høringspartene 
mener det ikke kan foregå seismisk aktivitet i 
produktive gyteområder i norske farvann, 
herunder Nordland VI, Nordland VII og Troms II. 
Havressurslovens § 24 sier at “Det er forbode å 
hindre eller øydeleggje høvet til hausting med 
skyting, støy eller anna utilbørleg framferd”. 
Høringspartene mener dette taler for en føre-var 
holdning til seismisk aktivitet i produktive 
havområder, som havområdene ved Nordland VI, 
Nordland VII og Troms II representerer. 
Kunnskapen om langtidseffektene av seismiske 
undersøkelser i høyproduktive havområder er også 
ikke eksisterende. Høringspartene mener også 
kunnskapsinnhentingen underkommuniserer 
konflikten mellom seismisk aktivitet og 
fiskerivirksomhet. 

nærheten av luftkanonene og gjøre skade på 
hørsel, nyrer, hjerte og svømmeblære. Men da må 
yngelen gjerne være mindre enn fem meter fra 
lydkilden. 20 meter unna er det svært liten 
sannsynlighet for at yngel påføres skade, begge 
deler støttes av både instituttets og andres 
forskning. Larver og yngel har så stor naturlig 
dødeligheten at seismikkens negative effekt blir 
liten i sammenligning. 
 
Atferdsobservasjoner under noen forsøk viser at 
noen larver og yngel mistet balansen og svømte på 
rygg og på siden straks etter lydpåvirkningen. De 
aller fleste rettet seg opp igjen. Når fisk mister 
balansen eller blir svimeslått, kan de flyte opp til 
overflaten. Fugler som har dykket bak 
seismikkfartøy, har trolig plukket døde eller 
svimeslåtte larver. Ingen forskning har kunnet 
påvise at fisk som er 100 meter unna luftkanonene 
skal få hørselsskader av seismikk. 
 
Heller ikke gjentatte påvirkninger i normalt omfang 
anses som et omfattende problem. Ved seismiske 
undersøkelser smeller det hvert 10. sekund mens 
det taues i fem knops fart. Det betyr at 
seismikkfartøyet beveger seg cirka 25 meter 
mellom hver avfyring. Hvis luftkanonfeltet er lengre 
enn 25 meter, kan noen larver få to skudd på seg. 
Følgelig er det lite sannsynlig at larver og yngel 
skal utsettes for skadelige påvirkninger flere 
ganger.” 
 
Som en del av Oljedirektoratets seismiske 
undersøkelser utenfor Vesterålen og Senja 2009, 
gjennomførte Havforskningsinstituttet et 
følgeforskningsprosjekt på oppdrag fra 
Oljedirektoratet. Formålet med prosjektet var å 
skaffe bedre dokumentasjon for hvordan lyden fra 
seismiske undersøkelser påvirker fisk og dermed 
fiskernes fangstmuligheter. 
Havforskningsinstituttets konklusjon etter arbeidet 
var at seismikkinnsamlingen ikke var til skade for 
det marine liv. Følgeforskningen til seismikken 
påviste ikke særlige negative effekter på fiskeriene. 
Studien ble av Havforskningsinstituttet regnet som 
tilstrekkelig til å kunne trekke sikre konklusjoner.  
 

  

http://www.imr.no/forskning/prosjekter/seismikk_gav_bade_okte_og_reduserte_fiskefangster/nb-no
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F. KONSEKVENSER FOR FISKERINÆRINGEN  
Kap. 7 Samfunnsmessige konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet 

 

Høringspartene mener resultatene som 
presenteres i kunnskapsinnhentingen viser at det 
er en betydelig konflikt mellom fiskerinæringen og 
petroleumsvirksomhet i havområdene Nordland 
VI, Nordland VII og Troms II. Kunnskapshentingen 
sier at ”en feltutbygging og rørlegging innenfor de 
mest fiskeriintensive områdene vil medføre 
ulemper for alle fiskerier”. Når det vises til 
at ”ulempene vil være midlertidige, med varighet 
(…) til et par år ved feltutbygging”, vil 
høringspartene påpeke at dette utgjør en betydelig 
tidsramme for fiskebåter i alle størrelser. 
Høringspartene mener kunnskapsinnhentingen har 
et urealistisk forhold til i hvor stor grad det vil være 
mulig å drive fiskerivirksomhet ved siden av 
petroleumsvirksomhet i havområdet. 
 
Høringspartene vil påpeke at det både i lavt og 
høyt aktivitetsbilde er anslått petroleumsaktivitet i 
de samme områdene som i dag er og i framtiden 
vil være viktige fiskefelter for fiskerne i regionen, 
noe kunnskapsinnhentingen også viser. 
 
Området ved Nordland VI, Nordland VII og Troms II 
er det smaleste langs hele den norske 
kontinentalsokkelen. Områdekonfliktene vil i dette 
området være større enn andre steder på 
sokkelen. Kunnskapsinnhentingen viser at verdien 
av fiskefeltene som berøres av en 
petroleumsutbygging, både ved lavt og høyt 
aktivitetsbilde, er viktige og meget viktige for 
kystfiskeflåten og den konvensjonelle 
havfiskeflåten store deler av året (s. 62). Dette 
gjelder særlig for områdene som omfattes av 
Nordland VII og Troms II. For Nordland VI er 
verdien for både den konvensjonelle havgående 
flåten, samt fartøyer med bunntrål viktig og meget 
viktig, særlig på vinter og sommer/høst. 
 
Det er utfordrende å beregne forventet 
konsekvens for fiskerinæringen av 
petroleumsaktivitet basert på fiktive 
aktivitetsbilder. Dette da disse representerer et 
tenkt scenario, og ikke utbyggingsløsningene slik 
de faktisk vil se ut. Følgelig vil høringspartene 

Kunnskapsinnhentingen påpeker potensial for 
konflikt i deler av året for ulike typer 
petroleumsvirksomhet. I disse analysene er det 
ikke tatt hensyn til avbøtende tiltak. I åpnet del av 
Nordland V er det eksempelvis innført restriksjoner 
på innsamling av seismikk i gyte- og 
gytevandringsperioden. Dette er samme periode 
som de store sesongfiskeriene i analyseområdet. 
God dialog med fiskeriinteressene, sesongmessig 
styring av aktivitet, samt fokus på fiskeri i valg av 
utbyggingsløsninger vil bidra til å redusere 
konfliktpotensialet betydelig 
 
 
 
 
 
Kommentaren tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Kommentaren tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetsbildene belyser ulike aktiviteter og 
utbyggingsløsninger og gir derfor et uttrykk for 
potensielle konsekvenser. For konkret aktivitet skal 
spesifikke konsekvensutredninger gjennomføres 
for å påse at en velger løsninger og rørtraseer som 
imøtekommer krav som vil stilles. 
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påpeke at anslagene som blir presentert i 
kunnskapsinnhentingen ikke er en endelig fasit, og 
at det knytter seg usikkerhet til disse. 
 
Kunnskapsinnhentingen viser at innhenting av 
seismikkdata vil medføre fangsttap for 
kystfiskeflåten og havgående fiskeflåte med 
konvensjonelle redskaper året rundt i Nordland VII 
og Troms II, særlig knyttet til sommer/høst og 
vinter. Dette gjelder også for Nordland VI på 
vinteren. Tilsvarende vil leteboringsaktivitet få 
virkninger for fisket med bunntrål året rundt i 
Nordland VI, Nordland VII og Troms II. Utbygging 
med både høyt og lavt aktivitetsbilde ventes å gi 
fangsttap for kystfiskeflåten og havgående 
fiskeflåte med konvensjonelle redskaper. Dette er 
særlig knyttet til Nordland VII og Troms II. 
Høringspartene vil påpeke at virkningene for 
fiskerinæringen er stor med tanke på viktigheten 
næringen har for regionen. 
 
Høringspartene vil også påpeke at 
kunnskapsinnhentingen ikke gjør beregninger for 
forventet tap av arbeidsplasser innen 
fiskerinæringen som følge av tap av fangst, 
operasjonelle ulemper, økte driftskostnader og 
generelt vanskeligere driftsforhold ved 
petroleumsvirksomhet. 
 
Kunnskapsinnhentingen peker ved flere 
anledninger på behovet for sameksistens i 
havområdene ved igangsetting av 
petroleumsvirksomhet. Høringspartene vil vise til 
erfaringene fra seismikkundersøkelsene som ble 
gjennomført i området i 2008 og 2009, hvor 
fiskerne måtte kjøpes fri for at seismikkskipene 
skulle kunne gjennomføre sin innsamling. Dette er 
ikke det høringspartene ser på som sameksistens, 
noe heller ikke fiskerne i området gjør. Videre er 
det i dette tilfellet også viktig å vise til at tapene 
for fiskemottakene på land i denne perioden var 
betydelige, uten at de fikk kompensasjon for dette. 
 
Høringspartene vil peke på at det ved seismiske 
undersøkelser ikke er fiskerifaglige eller 
ressursbiologiske myndigheter som setter rammer 
for aktiviteten. Dette begrenser slik høringspartene 
ser det muligheten for sameksistens, da rammene 

 
 
 
 
Analysene gir også et grunnlag for å vurdere tiltak 
for å redusere type og omfang av konsekvenser. 
For perioder med påpekt konsekvenspotensial kan 
en vurdere å innføre begrensinger slik at 
konsekvenser reduseres eller elimineres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det vises til tilsvar til innledende kommentarer. 
 
 
 
 
 
 
 
Frikjøp ble valgt som tilnærming ved ett tilfelle. 
Departementet merker seg at høringspartene 
vurderer frikjøp som en ikke ønskelig ordning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er etablert et rammeverk for innsamling av 
seismikk som sikrer innspill fra fiskerimyndigheten 
slik at hensynet til gyting og utøvelsen av fiske kan 
bli hensyntatt. 
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for seismikkundersøkelsene i stor grad settes av 
petroleumsforvaltningen. Høringspartene mener at 
det ikke vil kunne gjennomføres 
petroleumsaktivitet i området i sameksistens med 
fiskerinæringen, og mener konfliktpotensialet er 
betydelig undervurdert i kunnskapsinnhentingen. 
Dette understrekes også av fiskerinæringen selv 
(Fiskarlaget 2010). 
 
Det er viktig for høringspartene å legge vekt på at 
seismikk vil skytes regelmessig ved en etablering av 
petroleumsvirksomhet i dette området. Selv om 
det til tider gis et inntrykk av at det kun er i 
letefasen en skyter seismikk er dette langt fra 
sannheten all den tid petroleumsindustrien også 
må skyte seismikk under vanlig drift og for å 
overvåke reservoaret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som påpekt er det riktig at seismikkinnsamling kan 
foregå i ulike faser, inkludert i produksjonsfasen. 
Aktiviteten styres, og geografisk og tidsmessig sett, 
gjennom de rammer myndighetene fastsetter. 

G. KONSEKVENSER FOR REISELIVSNÆRINGEN  
Kap. 7 Samfunnsmessige konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet 

 

Høringspartene vil påpeke at flertallet av de spurte 
reiselivsbedriftene i Lofoten er motstandere av å 
åpne havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og 
Senja for petroleumsvirksomhet (Midtgard m.fl., 
2012-a: s.60). Tidligere undersøkelser har også vist 
at 92 % av reiselivsbedriftene i Lofoten er mot 
petroleumsvirksomhet i regionen (Destinasjon 
Lofoten 2010). 
Høringspartene vil også sette dette i sammenheng 
med at det er for Lofoten reiselivsnæringen har 
høyest omsetning per innbygger, og følgelig kan 
regnes som viktigst for området. 
 
Aktørene i reiselivsnæringen som har blitt 
intervjuet har også lagt vekt på at fiskernes 
interesser blir hørt og veies tungt. Høringspartene 
mener dette taler for at havområdet ikke åpnes for 
petroleumsvirksomhet (se forrige kapittel). 
 
Videre er det viktig for høringspartene å peke på 
den enorme veksten som har vært i reiselivet 
gjennom de siste ti årene, og det er ingen grunn til 
å tro at denne veksten vil avta. Dette resulterer 
også i at konsekvensene kan bli større. Det 
reiselivsnæringa svært ofte legger vekt på i 
spørsmålet om oljeutvinning utenfor Lofoten, 
Vesterålen og Senja er omdømmeproblemene det 
kan medføre, selv uten en oljeulykke. Deres 

Kunnskapsinnhentingen omfatter Lofoten og andre 
områder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentaren tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Kunnskapsinnhentingen gir ny kunnskap om denne 
næringen og hvilke konsekvenser 
petroleumsvirksomhet i området kan ha for denne. 
Veksttrendene for reiselivet i utredningsområdet 
er mer varierende enn det høringspartene 
fremholder, både med tanke på omfang og lokale 
variasjoner. Påvirkninger kan videre variere 
mellom typisk opplevelsesturisme og annet 
reiseliv. Omdømmeproblemer for 
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merkevare er Lofoten, som rent og uberørt. Dette 
er ikke forenelig med oljeindustri i området, og 
ikke tilstrekkelig dekket opp i 
kunnskapsinnhentingen. 

opplevelsesturisme er behandlet i 
Kunnskapsinnhentingen. 

H. NASJONALE OG INTERNASJONALE 
KLIMAFORPLIKTELSER 

 

Ikke omtalt i kunnskapsinnhentingen.  
Det internasjonale energibyrået konkluderer i sin 
rapport World Energy Outlook 2012 (WEO) at 
dersom vi skal ha en 50 prosent sannsynlighet for å 
nå målet om å begrense den globale 
temperaturstigningen til 2 °C, må to tredjedeler av 
verdens fossile energiressurser forbli liggende 
under jorden og ikke utvinnes. Britiske Carbon 
Tracker Initiative har påpekt at om man legger til 
grunn en 80 prosent sannsynlighet for å nå målet 
om å begrense temperaturstigningen til 2 °C, må 
80 prosent av verdens fossile ressurser forbli 
liggende (Carbon Tracker Initiative 2012). 
 
Norge har forpliktet seg til å sørge for 
utslippsreduksjoner tilsvarende 30 prosent av 
1990-nivået. Om lag 2/3 av dette skal reduseres 
gjennom tiltak i Norge. Norge har også forpliktet 
seg til målet om å begrense den gjennomsnittlige 
globale oppvarmingen til 2 grader. 
 
Scenarioer fra Det internasjonale energibyrået 
(IEA) viser at markedet for bruk av petroleum til 
energiformål vil være drastisk redusert om 
utslippene skal reduseres med 50 – 85 % mot 
2005- nivå, innen 2050. En ny rapport fra HSBC 
konkluderer med at et selskap som Statoil kan tape 
mellom 40 og 60 prosent av sin markedsverdi hvis 
IEA sitt «unburnable carbon» scenario realiseres 
(HSBC 2013). Høringspartene vil derfor spesielt 
bemerke at det strider mot internasjonale 
klimaforpliktelser å åpne områder som Nordland 
VI, Nordland VII og Troms II for 
petroleumsvirksomhet. Dersom det gjøres nye 
funn i dag, vil produksjon tidligst kunne starte opp i 
løpet av 10 til 15 år. Med en forventet levetid på 
mellom 20 og 30 år vil feltene fremdeles produsere 
petroleum i 2050. En åpning av nye områder i disse 
havområdene for petroleumsaktivitet vil således 
basere seg på at den globale klimapolitikken 
mislykkes. Tallene fra IEA og HSBC viser at det er 
stor risiko for at slike investeringer ikke vil bli 

Klima har ikke vært et tema for 
Kunnskapsinnhentingen. Formålet med 
Kunnskapsinnhentingen har vært å belyse 
konsekvenser av petroleumsvirksomhet. Hvilke 
konsekvenser klimapolitikken kan ha for 
lønnsomheten til petroleumsvirksomhet er ikke 
belyst i Kunnskapsinnhentingen. Kommentaren tas 
for øvrig til orientering. 
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lønnsomme. Høringspartene mener det er et 
svakhetstegn ved kunnskapsinnhentingen at den 
ikke vurderer konsekvensene av en vellykket 
klimapolitikk på investeringenes lønnsomhet. 
 
Nordsjøen er det havområdet på norsk sokkel som 
i størst grad kan defineres som modent. 
Likevel har vi gjennom de siste årene sett at det 
stadig blir gjort nye store funn som kan bygges ut, 
og at det særlig er gjort flere nye funn i Nordsjøen. 
Høringspartene ønsker å påpeke at disse nye 
funnene vil ha store konsekvenser for Norges 
klimagassutslipp i årene som kommer. 
 
I forbindelse med forvaltningsplanen for Nordsjøen 
og Skagerrak har Klima- og 
forurensingsdirektoratet (Klif) konkludert med at 
den største trusselen for alle deler av økosystemet 
fremover, både direkte og indirekte, er 
klimaendringer og havforsuring, som igjen er 
resultater av globale utslipp av CO2 (Klif, 2012). Det 
er ingen grunn til å tro at klimaendringer vil få 
mindre vesentlig betydning for økosystemene i 
nordøstlige Norskehavet, heller tvert imot. 
Høringspartene mener at det ikke i tilstrekkelig 
grad er gjort vurderinger i kunnskapsinnhentingen 
for hvordan åpning av nye havområder for 
petroleumsaktivitet og tildeling av nye 
letetillatelser i området vil påvirke hvor godt Norge 
vil oppnå nasjonale og internasjonale 
klimaforpliktelser. Dette ble også påpekt av Klima- 
og forurensningsdirektorartet (Klif), som i sin 
høringsuttalelse til forvaltningsplanen for Lofoten – 
Barentshavet anbefalte at det ”gjøres vurderinger 
av i hvilken grad åpning av nye områder i nord vil 
påvirke muligheten for å nå de nasjonale 
klimamålene som i dag er vedtatt og eventuelle 
skjerpede mål som kan bli nødvendige i framtiden” 
(Klif 2010). 
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WWF 

I etterkant av høringsperioden har WWF-Norge kontaktet OED i anledning at de har utarbeidet en ny 
rapport som oppsummerer kunnskap omkring langtidsvirkninger av oljeutslippet fra Exxon Valdez på sild. 
Rapporten ble offentliggjort 11. september 2013 
(http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?40285/Det-store-oljeutslippet-og-
sildebestanden-som-forsvant ). I rapporten viser WWF til departementets fremleggelse av resultatene 
fra Kunnskapsinnhentingen, samt at de har en del synspunkt, kommentarer og spørsmål til arbeidet 
generelt og til miljørisikoanalysen spesielt. Departementet har derfor innhentet noen vurderinger fra 
utøvende konsulent for miljørisikoen, DNV, for å belyse de påpekte forholdene. 

I Kunnskapsinnhentingen er sild er nevnt som en 
viktig art i Norskehavet. Det er videre trukket frem 
at erfaringer fra oljeutslipp er lagt til grunn i 
arbeidet, herunder kunnskap om konsekvensene 
av Exxon Valdez-utslippet. WWF savner derfor en 
presentasjon i miljørisikoanalysen om kunnskap 
om effekter og sårbarhet på fisk ved tidligere 
oljeutslipp. De trekker særlig frem kollapsen av 
sildebestanden etter Exxon Valdez-utslippet, som 
har vært gjenstand for betydelig forskning og 
granskning. 
 
I rapporten skriver WWF også, med henvisning til 
miljørisikorapporten; «Exxon Valdez-utslippets 
konsekvenser for hval og oter omtalt. 
Konsekvenser for fiskebestandene er ikke nevnt.» 

Konsekvenser av Exxon Valdez-utslippet for alle 
berørte ressurser er oppsummert i fagstudien fra 
DNV i kapittel 3.3 Effekter på naturressurser etter 
uhellsutslipp av olje.  
Rapporten refererer videre til konsekvenser av 
Exxon Valdez-utslippet i senere kapitler for noen av 
ressursgruppene (hval, oter), mens rapporten ikke 
refererer spesifikt til dette for andre 
ressursgrupper, inkludert fisk. Bakgrunnen for at 
beskrivelsen av effekter og sårbarhet for ulike 
ressursgrupper varierer skyldes at konsekvensene 
for de ulike ressursgruppene er vurdert enten 
kvantitativt, i henhold til dagens industripraksis, 
eller kvalitativt. Beskrivelsen av effekter og 
sårbarhet er tilpasset metoden som er brukt i 
konsekvensvurderingene. 
 
For ressursgruppene som er vurdert kvalitativt i 
DNVs rapport, er beskrivelsen av effekter og 
sårbarhet detaljert. Beskrivelsen henviser til ulike 
tidligere akutte utslipp av olje og laboratorie- og 
feltforsøk med henvisninger til publiserte artikler. 
Dette er gjort for at leseren bedre skal kunne følge 
rasjonale bak de kvalitative 
konsekvensvurderingene. Hval og oter er vurdert 
kvalitativt. 
 
Ressursgruppene som er vurdert kvantitativt i 
henhold til industripraksis, har en mer generell og 
oppsummerende beskrivelse av effekter og 
sårbarhet i DNVs rapport, samtidig som det 
refereres til offentlig tilgjengelige 
metodedokumenter der effekter og sårbarhet for 
olje er mer utførlig beskrevet. I denne kategorien 
faller blant annet sjøfugl og fisk. I beskrivelsen av 
effekter og sårbarhet for fisk henviser rapporten til 

http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?40285/Det-store-oljeutslippet-og-sildebestanden-som-forsvant
http://www.wwf.no/bibliotek/nyheter_fakta/rapporter_notater/?40285/Det-store-oljeutslippet-og-sildebestanden-som-forsvant
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følgende metodedokument: «OLF 2008. Metodikk 
for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp. DNV 
rapport 2007-2075». I denne metoderapporten er 
konsekvensene av Exxon Valdez-utslippet for fisk 
presentert og diskutert.  
Det har ikke bevisst blitt tilbakeholdt informasjon 
om effekter og sårbarhet for enkelte 
ressursgrupper i forhold til andre. Det varierende 
detaljnivået i beskrivelsen av ulike ressursgrupper 
er systematisk og knyttet til metoden som er brukt 
i konsekvensvurderingene.  
Hva angår kollapsen av sildepopulasjonen i Prince 
William Sound (PWS) etter Exxon Valdez-utslippet 
er vi kjent med dette, men vil samtidig understreke 
at det er usikkerhet knyttet til hvilken grad 
oljeutslippet er knyttet til sildestammens dårlige 
restitusjon. Oljesølet skadet uten tvil egg og larver 
fra 1989-årsklassen og rekrutteringen dette året 
var rekordlavt. Men, allerede i 1990 kunne man 
ikke lengre påvise direkte oljerelaterte effekter hos 
sild i området. Det er heller ingen overlapp mellom 
dagens gyteområder og områder i PWS som 
fremdeles er tilsølt av oljen – slik at ingen 
kontinuerlig eksponering av egg og larver 
forekommer.  Størrelse på sildebestander styres av 
både menneskeskapte (oljesøl og fiskeri) og 
naturlige faktorer (sykdom, predasjon etc).  Det er 
f.eks. kjent at sildestammen i PWS har vært utsatt 
for omfattende epidemier av både virus (VHSV) og 
bakterie-infeksjoner både før og etter Exxon 
Valdez -utslippet.  
 

 

Nordland Fylkes Fiskarlag 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Innledning  
Den nevnte kunnskapsinnhentingen representerer 
en belysing av de forhold som kan oppstå som 
følge av en evt. petroleumsvirksomhet i 
utredningsområdet. Nordland Fylkes Fiskarlag 
mener det er et solid arbeid som er gjennomført av 
de enkelte involverte instansene og det er et svært 
omfattende materiale som er presentert der svært 
mange sider av problemstillingene rundt 
petroleumsvirksomhet er belyst. 

Kommentaren tas til orientering. 

For Nordland Fylkes Fiskarlag er det i første rekke Kommentaren tas til orientering. 



99 
 

arealkonflikter og miljøhensyn som gjør at en har 
inntatt en holdning om at det ikke bør åpnes for 
petroleumsvirksomhet i det nordøstlige 
Barentshavet opp til Troms II. Den foreliggende 
kunnskapsinnhentingen har forsterket det synet 
som også tidligere er tilkjennegitt av Nordland 
Fylkes Fiskarlag noe som vil bli kommentert i det 
følgende. 
Arealkonflikter  
Etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening er det 
arealkonflikter mellom fiskeri og 
petroleumsvirksomhet som vil være den største 
utfordringen med hensyn til den sameksistensen 
som mange påberoper seg bør være mulig i ta til 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. De 2 
utredningene som er gjort på fiskeri av henholdsvis 
Fiskeridirektoratet og SALT bekrefter og 
dokumenterer den store fiskeriaktiviteten over 
hele året i disse områdene. Riktignok er ikke 
fiskeriaktiviteten like stor gjennom hele året, men 
rapportene konkluderer med en helårlig 
fiskeriaktivitet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Fiskeridirektoratet har registrert fiskeriaktiviteten 
over flere år i Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II 
for fartøy over 15 meter. Det er registreringer både 
gjennom sporing av de aktuelle fartøyene samt at 
det er registrert innmeldinger via 
Kystvaktsentralen på Sortland. Alle disse 
registreringene bekrefter den store 
fiskeriaktiviteten i disse områdene gjennom store 
deler av året i fisket på mange ulike arter og med 
forskjellige redskapstyper. Disse representerer 
hver for seg og samlet store verdier både for 
flåten, fiskeindustrien og avledet virksomhet både i 
de typiske fiskeristrøkene, men også på mer 
sentrale steder med et godt utbygd servicenett. 
Sysselsettingsmessig har denne virksomheten også 
stor betydning. 

Kommentaren tas til orientering. 

Bedriften SALT har foretatt en kartlegging av 
fiskeriaktiviteten til den delen av fiskeflåten som 
ikke er underlagt sporing slik flåten over 15 meter 
er. Det har i denne forbindelsen bl. a vært 
gjennomført møter med lokale fiskere for å få 
oppdatert informasjon om fiskeriene. 

Kommentaren tas til orientering. 

I sammendragsrapporten fremkommer på side 38 
at "Det aller meste av fangsten i Nordland VI 
foregår med havgående fartøy over 28 meters 
lengde." Det er mulig at det kvantumsmessig er 

Departementet ser at nevnte setning kan fremstå 
som lite nyansert. Fokus i KI-prosessen har vært å 
få frem et bedre og mer representativt bilde av 
viktigheten av området også for kystfiskeflåten.  
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slik, men kystfiskeflåten har i alle år utvist stor 
aktivitet i dette området som er meget viktig for 
denne flåten i store deler av året. Dersom 
kystflåten skulle bli presset ut av dette området vil 
det få store negative konsekvenser da vi snakker 
om mindre mobile fartøy som også leverer 
råstoffet lokalt i de vestligste kommunene i 
Lofoten. 

 

I en "faktaboks" på side 38 kommer det frem at 
makrell ikke er en veldig aktuell art for fangst i 
analyseområdet selv om det er tatt noen fangster 
fra Lofoten og sørover de siste årene. Det 
fremkommer også at det er usikkert hvordan dette 
fiskeriet vil utvikle seg. 
Det som fremkommer foran er feil. Nordland 
Fylkes Fiskarlag synes det er merkelig at ikke 
utreder har fått med seg at det er et stort fiske 
etter makrell som foregår i Nordland gjennom hele 
våren og sommeren og mengden makrell i disse 
områdene har vært meget stor. 
Havforskningsinstituttet gjennomførte i juli - 
august 2012 et økosystemtokt i Norskehavet. 
Herunder ble det konstatert betydelige mengder 
makrell i store deler av utredningsområdet. 
Havforskningsinstituttet bekrefter med det at 
makrellen i forhold til tidligere har fått en mer 
nordlig og østlig utbredelse enn for få år siden. 
Dette er altså ikke hensyntatt i de foreliggende 
rapportene. 

Grunnlagsrapporter på fiskeri er utarbeidet av 
henholdsvis Fiskeridirektoratet og SALT. Dette er 
basert på fangststatistikk fra enkelte år tilbake til 
1990. I henhold til informasjon fra 
Fiskeridirektoratet har det blitt tatt noe makrell i 
området de siste årene, men det er ikke før i år og 
litt i 2012 at det er tatt nevneverdige mengder 
makrell.  

Disse undersøkelsene bekrefter det inntrykket en 
får gjennom Fiskeridirektoratets kartlegging, 
nemlig at fiskeriaktiviteten er stor. Den samme 
rapporten beskriver fiskeriaktiviteten i hvert av 
områdene fra Nordland III til Troms II. Det som 
fremkommer som konklusjon er at det er 
sildefisket som er dominerende i kvantum og at 
det er de største fartøyene som bringer på land 
mest fisk. Dette er korrekt, men en må ikke tape av 
syne at den helårlige fiskeriaktiviteten som 
bedrives med mindre fartøy er den viktigste for 
lokalsamfunnene i Trøndelag og Nordland. Det er 
denne aktiviteten som opprettholder bosettingen i 
mange mindre og svært fiskeriavhengige samfunn 
og ikke i like stor grad sildefisket med store fartøy 
som leverer fangst til anlegg i Nord - Norge, men 
også for en stor del i Sør-Norge. 

Fiskeridirektoratets rapport har vært fokusert mot 
havfiskeflåten og fangststatistikk, mens 
kystfiskeflåtens betydning er nærmere belyst i 
rapporten fra SALT. Til sammen gir de to 
rapportene en oversikt over fiskeriaktiviteten i 
området. 

Dersom noen etter å ha gått gjennom rapporten 
fra Fiskeridirektoratet konkluderer med at det i 

Departementet leser ikke rapporten slik, og mener 
denne gir et nyansert bilde over fiskeriaktiviteten 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/FiskeriaktivitetenNorskehavetHele.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/03_Kystnare_fiskerier.pdf
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hovedsak bare er et fiske etter sild 2 - 3 måneder i 
året som er det viktige er det altså helt feil. 

året gjennom. 

For det enkelte fartøy er det viktig å merke seg at 
selv bare små endringer i fangstgrunnlaget kan 
være avgjørende for lønnsomheten. 

Kommentaren tas til orientering. 

I rapporten fra SALT fremkommer det en del 
påstander om hva som er viktige fiskerikommuner i 
Nordland basert på landet kvantum. Landet 
kvantum kan være en parameter å måle ut fra. Et 
annet, og kanskje bedre parameter er fangstverdi. 
Kanskje burde det i denne sammenhengen være et 
både og noe som ville gitt et mer korrekt bilde av 
fiskerimeringen og som også ville fremstilt den i et 
mer positivt lys. 

For ordens skyld påpekes det at både fangstens 
volum og verdi er angitt for hver kommune i 
rapporten fra SALT. Det påpekte forhold synes 
således å være godt ivaretatt i rapporten. 

Vi Iegger også merke til at i det presenterte 
"årshjulet for fiskeriaktiviteten etter ulike arter 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja" er utelatt et 
omfattende sommerfiske etter sild både i Lofoten 
og på Helgeland. Det er også utelatt et betydelig 
fiske etter makrell i store deler av Nordland, men 
hovedsakelig i Lofoten og Vesterålen. Spesielt er 
det den mindre kystflåten som driver begge disse 
pelagiske fiskeriene med god lønnsomhet. Disse 
fiskeriene er også meget viktige for den pelagiske 
industrien i Nordland. 

Kommentaren tas til orientering. Det er viktig å 
understreke at “årshjulet” er ment å gi et noe 
forenklet bilde. 

De to nevnte rapportene underbygger etter 
Nordland Fylkes Fiskarlags mening svært klart det 
som fra vår side tidligere har hevdet, nemlig at det 
er ikke rom for både en fiskerinæring og en 
petroleumsnæring i utredningsområdet. Alle 
oversikter dokumenterer en varierende, men dog 
omfattende fiskeriaktivitet i området gjennom 
året. Det er åpenbart at hensyn tatt til alle de 
nødvendige aktiviteter som må foregå før og under 
en driftsfase for petroleumsnæringen så vil det 
ikke være plass for noen fiskerinæring i området 
slik vi kjenner denne i dag. 

Kommentaren tas til orientering. 

I denne sammenhengen ønsker vi også å trekke 
frem resultatene av Havforskningsinstituttet sine 
undersøkelser både på Nordkappbanken i 1996 og 
utenfor Vesterålen i 2009 om hvilken 
skremmeeffekt seismikk har på fisk. Konklusjonene 
derfra er meget tydelige på at seismikk har 
skremmeeffekt på fisk. Fisken settes i bevegelse og 
selv om det kortvarig er økt fangstrate på garn så 
er det dokumentert at fisken settes i bevegelse og 
at en får en generelt lavere fangstrate. Dette betyr 
at en kan ikke snakke om sameksistens verken i 

Som en del av Oljedirektoratets seismiske 
undersøkelser utenfor Vesterålen og Senja 2009, 
gjennomførte Havforskningsinstituttet et 
følgeforskningsprosjekt på oppdrag fra 
Oljedirektoratet. Formålet med prosjektet var å 
skaffe bedre dokumentasjon for hvordan lyden fra 
seismiske undersøkelser påvirker fisk og dermed 
fiskernes fangstmuligheter. 
Havforskningsinstituttets konklusjon etter arbeidet 
var at seismikkinnsamlingen ikke var til skade for 
det marine liv. Følgeforskningen til seismikken 

http://www.imr.no/forskning/prosjekter/seismikk_gav_bade_okte_og_reduserte_fiskefangster/nb-no
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forhold til seismikk eller i forhold til en lete- eller 
produksjonsfase. Alle som i denne sammenhengen 
benytter dette begrepet har enda ikke tatt inn over 
seg de fakta som eksisterer omkring dette temaet.  

påviste ikke særlige negative effekter på fiskeriene. 
Studien ble av Havforskningsinstituttet regnet som 
tilstrekkelig til å kunne trekke sikre konklusjoner. 
 

Akvaplan - Niva AS har utarbeidet en rapport om 
virkninger av petroleumsvirksomhet for fiskeri og 
havbruk ved normal drift. I rapporten er det med 
bakgrunn i utredningene om fiskeri satt opp 
matriser som forsøker å belyse påvirkninger av 
fiskeri i de enkelte områdene i de ulike faser av 
petroleumsvirksomheten og over året (kvartalsvis). 
Etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening fremstår 
det som underlig at virkningene av seismikk i 
Nordland VI nærmest er ikke - eksisterende fra og 
med 2. kvartal og ut året. Dette rimer dårlig med 
den fiskerikartleggingen som foreligger. Dessuten 
fremgår det ikke hvilken avstand mellom seismikk 
og fiskeri som er lagt inn i matrisen. For oss synes 
det som om Akvaplan - Niva i for liten grad har lagt 
vekt på dokumentert skremmeeffekt og nødvendig 
avstand mellom seismikk og pågående fiskeri. 

Departementet er kjent med at det er ulik 
oppfatning omkring omfanget av skremmeeffekter 
mellom fiskeriinteressene og akademiske fagmiljø. 
Vurderingen som er gjort er basert på henholdsvis 
"høyt" eller "lavt" aktivitetsbilde. Her inngikk ikke 
definerte inngangsverdier av seismikk (antall 
tokt/linjekilomenter eller lignende) og det er 
derfor lagt til grunn størst seismikkinnsamling i 
områdene der det i aktivitetsnivåene er lagt inn 
leteboring. Områdets viktighet for fiske blir 
dermed utslagsgivende i vurderingene av virkning 
(jf. tabell 5 på side 24), der første og tredje kvartal 
er viktigst for fisket i Nordland VI, noe som også 
gjenspeiler seg i vurderingene i tabell 12. Noen 
eksplisitt skremmeavstand for seismikk/fiske er 
ikke funnet hensiktsmessig. 

Virkning av petroleumsvirksomhet på miljøet  
Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer at 
kunnskapsinnhentingen rundt miljøpåvirkning av 
petroleumsvirksomhet går svært langt i å 
konkludere med at miljøspørsmålet alene ikke er 
noe grunnlag for å forhindre en oppstart av 
petroleumsvirksomhet i utredningsområdet. I de 
ulike rapportene som omhandler miljøet pekes det 
for det første på at sannsynligheten for at det skal 
skje et uhell som er av et slikt omfang at det 
kommer vesentlige mengder olje på havet er 
svært, svært liten. Dernest konkluderes det med at 
dersom det usannsynlige likevel skulle komme til å 
skje så viser oljedriftsimuleringer og øvrige 
vurderinger at oljeutslipp ikke vil ha negativ 
innvirkning for fisk og øvrige organismer på 
bestandsnivå. 

KI-arbeidet vurderer mulige konsekvenser og 
miljørisiko ved eventuell petroleumsvirksomhet.  
 
I resultatene er det fremhevet at 
miljøkonsekvensene i verste fall kan bli meget 
alvorlige, hvor sjøfugl er mest utsatt. Samtidig 
angir miljørisikoanalysen, som tar hensyn til 
sannsynlighet for en hendelse og en konsekvens, at 
miljørisikobildet er mer nyansert og at den i de 
fleste tilfeller er lav. 
 

Nordland Fylkes Fiskarlag har ikke i detalj gått 
gjennom alle rapportene som omhandler dette 
temaet, men en sitter igjen med et inntrykk at det 
som fremkommer som konklusjoner i rapportene 
generelt er "skrivebordsteorier" og basert på 
modeller som ikke er prøvd i praksis. 

Modellapparatet som er brukt, er i daglig bruk for 
virksomheten på norsk sokkel. Kommentaren tas 
for øvrig til orientering.  
 

Felles for de utredningene som er gjort i forhold til 
miljø er at de langt på vei konkluderer med en 
usikkerhet rundt miljøkonsekvensene av 
petroleumsvirksomhet i utredningsområdet. For 

Det er riktig at vurderingene opererer med 
usikkerhet. Dette skyldes også den naturlige 
dynamikken i marint miljø, samt usikkerhet knyttet 
til type og omfang av utslipp, årstid, lokalitet osv. 
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det første er det slik at det er gjort beregninger på 
sannsynligheten for miljøkonsekvenser i 
utredningsområdet definert som returperiode som 
er definert som antall år mellom to 
oljeutblåsninger som gir en gitt konsekvens. 
Avhengig av område og aktivitetsbilde varierer 
denne mellom 750 - 7.500 år. Dernest vil graden av 
miljøpåvirkning variere ut fra tidspunkt på året et 
uhell skjer, oljetype og andre parametere. 
Nordland Fylkes Fiskarlag mener at selv om 
risikoen for at en oljeutblåsning skal skje er liten er 
den likevel til stede. Et poeng i så måte er at om 
det er beregnet at det vil være flere tusen år 
mellom hver utblåsning kan den første komme 
allerede om ett år, 5 år eller 20 år. Og når 
utblåsningen kommer vil den mest sannsynlig 
komme på verst tenkelig tidspunkt i forhold til 
miljøet, jfr. Murphys Lov som postulerer at dersom 
noe kan gå galt sa gjør det det, og da gjerne på det 
verst tenkelige tidspunkt. 

Et risikotall er et relativt begrep, og som påpekt 
sier dette ikke noe om når en hendelse kan 
inntreffe, men den sier noe om hvor ofte den kan 
tenkes å inntreffe. En lang returperiode angir 
således lav sannsynlighet for en hendelse. 

Utredningene konkluderer med at dersom det 
skulle skje uhellsutslipp av verste sort så vil dette 
kunne få alvorlige langsiktige miljøkonsekvenser. I 
verste fall mener Det norske Veritas at en kan ha 
mellom 3 - 10 års restitusjonstid i forhold til fisk og 
plankton. Selv om sannsynligheten for et 
uhellsutslipp av en slik karakter er liten er den 
likevel til stede. Det er derfor svært betenkelig at 
noen i det hele er villig til å ta slike sjanser i forhold 
til miljøet. 

Det vises til foregående kommentar og forskjell 
mellom konsekvens og risiko. 

Nordland Fylkes Fiskarlag ser det slik at dersom 
tilhengerne av petroleumsvirksomhet i 
utredningsområdet får det som de vil så er det 
miljøet, fiskeriene og befolkningen i områdene 
som bærer risikoen, mens det er andre områder I 
tettstedene og tilreisende arbeidere som høster 
den økonomiske gevinsten med 
petroleumsvirksomhet i Lofoten og Vesterålen. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Samfunnsøkonomiske konsekvenser  
Det fremkommer av flere rapporter at kystnære 
fiskerier og tilhørende fiskeindustri er bærebjelken 
i næringslivet i mange samfunn på kysten. Dersom 
disse næringsveiene går til grunne eller blir 
betydelig redusert sa vil også kystsamfunnene slite 
selv om en petroleumsnæring skulle gi noen 
hundre arbeidsplasser. Hvor mange nye 
arbeidsplasser en egentlig snakker om i 
petroleumsnæringen er imidlertid et svært åpent 
spørsmål viser kunnskapsinnhentingen. I denne 
sammenhengen må det være tillatt å peke på at 
man vet hva man har, men ikke hva man får. 
I dette ligger ikke en påstand om at alle 
arbeidsplasser i fiskerinæringen vil forsvinne 
dersom det startes opp petroleumsvirksomhet i 
utredningsområdet. Imidlertid vil mulighetene for 
å drive fiskeri bli dårligere og vi risikerer at 
fiskerinæringen i områdene sakte, men sikkert 
forsvinner. Hvor fort denne utviklingen vil gå er det 
vanskelig å ha noen formening om, men jo større 
konfliktnivå jo raskere utvikling. Først og fremst vil 
dette være i forhold til arealkonflikter, men 
miljøspørsmålet er også avgjørende. 

Erfaringer fra for eksempel et nylig utviklet område 
som Hammerfest viser andre virkninger enn det 
som her fremholdes. 

I rapporten til Norut og Møreforskning om 
ringvirkninger kommer det frem at en langvarig 
stagnasjonsperiode i Hammerfestregionen ble 
snudd til vekst som følge av Snøhvitutbyggingen. 
Det er også pekt på at lokale leveranser til 
anleggsinvesteringene utgjorde 4,5 % av de totale 
investeringene. I samme rapport kommer det frem 
at lokale og regionale ringvirkninger av offshore - 
prosjekter nærmest er fraværende. I slike 
prosjekter vil de største andelene av leveransene 
komme fra etablerte subsea - klynger og andre 
klynger i Norge og Europa med betydelig erfaring 
med offshorevirksomhet. Slik utsiktene er 
beskrevet for utredningsområdet er 
sannsynligheten for etablering av landanlegg liten 
og det kan godt tenkes utbyggingsløsninger uten 
ilandføring av verken olje eller gass. Nordland vil 
da kun være en råvareleverandør og den som sitter 
med risikoen forbundet med 
petroleumsvirksomheten. 

Det er ingen automatikk i at det vil skapes store 
ringvirkninger lokalt, og tidligere erfaringer viser 
også at en læringsperiode må forventes.  
 

I en rapport fra Menon m. fl. kommer det frem en 
påstand om at antall sysselsatte i oppdrett i 
Lofoten er høyere enn innenfor fiskeri. Dette 
mener Nordland Fylkes Fiskarlag er helt feil og 

I rapportens tabell 7 fremkommer som påpekt at 
fiskeri sysselsetter 31, oppdrett 497 og bearbeiding 
321. Summen av sysselsatte innen næringene er 
1331. Riktig antall sysselsatte innen fiskeri synes 
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utreder må ha basert sin konklusjon på feilaktige 
data. 

således å være 513 basert på dette tallmaterialet. 
Departementet beklager at feilen ikke er avdekket 
og rettet tidligere. 

Menon m. fl. prognoserer fremtiden for Lofoten, 
Vesterålen og Senja som lite oppløftende de 
nærmeste 10 - årene uten ny virksomhet. 
Nordland Fylkes Fiskarlag tar prognosene til 
orientering og registrerer at sammenlignet med 
landet for øvrig er både alderssammensetning, 
lønn, utdanning, fremskriving av økonomisk vekst 
mv. meget ugunstig. Dette er selvsagt en 
utfordring som en må ta inn over seg ellers blir det 
lite attraktivt å bo i disse områdene. 

Kommentaren tas til orientering. 

Imidlertid er ikke petroleumsvirksomhet alene 
nøkkelen til en positiv utvikling. Heller kan en anta 
at petroleumsvirksomheten har vært en sovepute i 
forhold til å utvikle eksisterende næringer og 
etablere nye næringer. Konkurransen om 
arbeidskrafta er stor og for fiskerinæringens 
vedkommende er denne også for kostbar i forhold 
til å kunne konkurrere på markedene om 
bearbeidede produkter. Det er derfor behov for 
større grad av innovasjon og teknologisk utvikling 
innenfor fiskerinæringen. 

Kommentaren tas til orientering.  

På litt lengre sikt vil en ha mye mer igjen for å satse 
på andre næringer enn petroleumsvirksomhet for 
å bringe regionene på samme nivå med hensyn til 
nevnte parametere som resten av landet. 

Kommentaren tas til orientering. 

Oljevernberedskap   
Det norske Veritas har laget en rapport som 
omhandler oljevernberedskapen i det nordøstlige 
Norskehavet. Bla. a konkluderes det med at mange 
av de aktuelle borelokasjonene er så nært land at 
de setter nye krav til kystberedskap. Etter 
Nordland Fylkes Fiskarlags mening betyr dette 
utvikling av helt nye beredskapssystemer, ny 
teknologi og ny kunnskap. En slik utvikling vil 
nødvendigvis måtte ta tid når en ser på hvor Iiten 
progresjon det har vært i oljevernberedskapen de 
siste 2 - 3 tiårene. 

Fokus på oljevernberedskap vil være viktig ved 
eventuell virksomhet i området. Hvilken 
beredskapsstrategi som velges for konkret aktivitet 
må tilpasses aktiviteten, dens lokalisering, type og 
miljørisiko. 

Med beregnet korteste drivtid for olje på kun 17 
timer i de verst tenkelige tilfeller setter det så 
enormt store krav til en oljevernberedskap at disse 
nærmest er umulig å innfri. Dette betyr at 
stranding av olje i et slikt tilfelle vil være nærmest 
uunngåelig med de konsekvenser det innebærer 
for miljøet både på land og sjø. 

Det henvises til forrige kommentar. Kort drivtid er 
en utfordring som skal løses gjennom valg av 
tilpasset beredskapsstrategi. 
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Dispergering av olje som beredskapstiltak nevnes 
også som en mulighet som både er effektivt og 
hensiktsmessig. Nordland Fylkes Fiskarlag er svært 
skeptisk til bruk av dispergeringsmidler som løser 
opp olje og sender den ned i vannmassene. 
Konsekvensene ved bruk av dispergeringsmidler er 
lite utredet. Hva blir f. eks konsekvensen for 
bunnsamfunn, korallrev og svamper dersom 
oppløst olje havner på havbunnen? Hva blir 
konsekvensen for fiske og plankton dersom denne 
oppløste oljen blir svevende i vannmassene og 
driver av sted? Hvor langt kan denne 
oljeoppløsningen drive før den forsvinner helt og 
kan den havne opp i arktiske strøk og forårsake 
uante miljøskader? 
Det må ikke bli slik at en tenker at "ute av syne - 
ute av sinn" er en akseptabel politikk i forhold til 
mulige oljesøl. 

Dispergering er en beredskapsstrategi som er 
implementert på norsk sokkel, og som er meget 
utbredt internasjonalt. Det finnes betydelig 
kunnskap omkring effekten av dispergeringsmidler, 
samt nedbrytning i miljø og mulige 
miljøkonsekvenser. Om en slik strategi er aktuell vil 
vurderes i det enkelte tilfelle, og vil kreve 
myndighetsgodkjenning. 
 
Ved et eventuelt større oljeutslipp på norsk sokkel 
er det videre krav til miljøovervåking slik at 
omfanget av virkninger kan forstås og eventuell 
justering innen beredskapsstrategi kan 
gjennomføres. 

De modelleringer som Det norske Veritas har gjort 
viser etter Nordland Fylkes Fiskarlags mening at 
dersom det skjer en oljeutblåsning av særlig 
omfang vil spredningen av olje fort bli katastrofal 
for miljøet. Ved gunstige værforhold vil en kunne 
samle opp en del olje, men ugunstige forhold kan 
føre til at lite samles opp og at det meste brytes 
ned i sjøen og I eller havner på land. Uansett vil 
det få konsekvenser ikke bare for fiskerinæringen, 
men også for andre næringer, herunder 
turistnæringen som er avhengig av et kvalitativt 
godt miljø for å kunne markedsføre sin næring 
med den samme argumentasjon som en har brukt 
frem til nå. 

Under verste tilfelle betingelser kan et stort 
oljeutslipp medføre betydelig miljøskade. Under 
ugunstige forhold vil effekten av beredskap tidvis 
være begrenset. Samtidig er det viktig å påpeke at 
samtlige større oljeutslipp fra 
petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, ikke har 
medført målbare negative miljøkonsekvenser ut 
over individnivå.  

Nordland Fylkes Fiskarlag mener at de rapportene 
som Kunnskapsinnhentingen har frembrakt gir den 
nødvendige kunnskap for å kunne ta stilling til om 
det bør åpnes for petroleumsvirksomhet i det 
utredede området av det nordøstlige Norskehavet. 
Etter en totalvurdering av den kunnskapen som er 
fremkommet mener Nordland Fylkes Fiskarlag at 
områdene i fremtiden må forbli uåpnet. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Norges Fiskarlag 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Den kunnskapsinnhentingen som er foretatt for 
hvilken virkning petroleumsaktivitet utenfor 
Lofoten og Vesterålen, og Troms II vil få for 
fiskeriene slik disse drives i dag, og hva dette kan få 
for betydning for lokalsamfunn, er langt på vei en 
god basiskunnskap. 

Å få frem et godt statusbilde som gir detaljert og 
nyansert kunnskap omkring de ulike segmenter 
innen fiskerinæringen har vært en sentral del av 
kunnskapsinnhentingen. I arbeidet har det vært 
god dialog med lokale fiskeriinteresser for å sikre 
dette. Det er positivt at resultatet innfrir 
forventningene. 

Norges Fiskarlag har deltatt i flere arbeidsgrupper 
for å vurdere om det er mulig med sameksistens 
mellom de to næringene, blant annet i områdene 
utenfor Lofoten og Vesterålen. Den første 
sameksistensgruppen i regi av OED konkluderte 
med at det i de første fasene av 
petroleumsaktiviteten, og da de fasene som er 
nødvendige for å gjennomføre for produksjon kan 
iverksettes, er det svært vanskelig eller umulig å 
oppnå en sameksistens mellom de to næringene. 
Dette er skrevet i flere rapporter senere, og nå 
dokumentert gjennom den gjennomførte 
kunnskapsinnhentingen. Gjennom det arbeidet 
som er foretatt for å vise hva konsekvensene kan 
bli, er det i større grad enn i andre utredninger 
undersøkt hvordan dette vil kunne påvirke den 
menneskelige aktiviteten som har vært i området 
og som området er avhengig av for å 
videreutvikles. 
Alle tidligere utredninger i 
forvaltningsplansammenheng har rettet 
oppmerksomhet mot effekten av menneskelig 
aktivitet i forhold til biologiske ressurser. 

Kommentaren tas til orientering. 

Norges Fiskarlag viser til de kommentarer som 
Nordland Fylkes Fiskarlag har gjort med hensyn til 
de foreliggende rapportene fra 
kunnskapsinnhentingen, og slutter seg til disse er 
fremlagt i brev av 27. februar 2013. Det er viktig å 
legge merke til at det ikke er alle fiskeressurser 
som er beskrevet i foreliggende 
kunnskapsrapporter, slik at områdenes betydning 
for fiskeriene er større enn det som framkommer i 
rapportene. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Nordland Fylkeskommune 

Nordland Fylkeskommune har sendt inn kommentarer til Kunnskapsinnhentingen henholdsvis i 
desember 2012 og februar 2013. Disse er gjengitt nedenfor. 

Desember 2012: 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Nordland fylkesting mener at Nordland VI må 
åpnes for letevirksomhet høsten 2013 og at det må 
foreligge en konsekvensutredning for 
petroleumsaktivitet i Nordland VII og Troms II i 
løpet av 2014. 

Kommentaren tas til orientering.  
 

Det er gjennomført en betydelig 
kunnskapsinnhenting fra områdene de siste årene. 
Denne kunnskapen må danne grunnlaget for rask 
oppstart av og gjennomføring av en 
konsekvensutredning med sikte på åpning. De 
områdene av Nordland VI som allerede er 
konsekvensutredet, men som ble midlertidig 
stengt, kan åpnes for aktivitet umiddelbart. 

Kommentaren tas til orientering. 

Nordland fylkesting legger vekt på at 
letevirksomhet og eventuell utvinning fra funn må 
baseres på teknologi som ivaretar tungtveiende 
hensyn til miljø, sikkerhet og sameksistens med 
fiskeri- og reiselivsnæringen. Det forutsettes at det 
legges opp til et strengt boretidsvindu som gjør det 
mulig med en reell sameksistens med andre 
næringer. På samme måte som i de allerede 
utredete områdene gjelder det å unngå aktivitet i 
blant annet gytesesong. 

Kommentaren tas til orientering. 

Å konsekvensutrede for deretter å vurdere for 
åpning av havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja for petroleumsvirksomhet i neste 
stortingsperiode vil være en naturlig del av 
utviklingen av petroleumsnæringen på norsk 
sokkel. Av områdene som ikke er åpnet for 
petroleumsvirksomhet er ressursgrunnlaget 
utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja det området 
hvor en kan forvente produksjon kortest tid etter 
åpning. Dette havområdet har vært sett på i 
mange år og ny seismikk er samlet inn. Det har 
kjent geologi og dersom det gjøres funn kan en 
starte produksjon raskt. Også små funn kan være 
lønnsomme i dette området. Skal norsk produksjon 
opprettholdes er det avgjørende at nye 
leteområder åpnes. 

Kommentaren tas til orientering. Tilgang til nytt 
areal er i Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 
(2011-2012)) et viktig tiltak for å opprettholde 
aktivitet og produksjon på lengre sikt. 
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Ny aktivitet på sokkelen utenfor Nord-Norge vil 
videreutvikle norsk petroleumsindustri og gi 
muligheter for betydelige etableringer og vekst i 
regionen. Erfaringene fra Hammerfestområdet og 
Helgeland viser at nye arbeidsplasser følger med 
aktivitet utenfor landsdelen. Vi legger til grunn at 
letevirksomhet utenfor Nordland VI og VII, samt 
Troms II skal gi lokale ringvirkninger. 

Kommentaren tas til orientering. 

 
Februar 2013: 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Fylkestinget i Nordland har vedtatt krav om 
konsekvensutredning av de uåpnede områdene på 
Nordland VI, VII og Troms II. Det er en rekke 
forhold som må på plass om Nordland 
fylkeskommune til slutt kommer til gå inn for å 
åpne dette området. Nordland fylkeskommune har 
fra før kommet med flere innspill i prosessen for 
konsekvensutredning av de uåpnede områdene på 
Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II. Utgangspunkt 
i alle slike saker er at en eventuell 
petroleumsaktivitet gir lokale og regionale 
ringvirkninger og at hensynet til miljø, HMS har et 
sentralt fokus. Videre er det også en forutsetning 
at det oppnås en best mulig sameksistens med 
fiskeriene. 

Kommentaren tas til orientering. Ringvirkninger og 
muligheter for sameksistens med fiskeriene har 
vært sentrale temaer i Kunnskapsinnhentingen. 
 

Fylkestinget i Nordland ber også departementet 
om å ta med de tidligere innspillene Nordland 
fylkeskommune har gjort for dette området. Dette 
gjelder særlig: 
Høring - Kunnskapsinnhenting om virkninger av 
petroleumsvirksomhet for det nord-østlige 
Norskehav. Brev av 27.9.2011, med referanse: 
11/30135. 
Høring - Regional ringvirkningsanalyse i forbindelse 
med oppdatering av helhetlig forvaltningsplan for 
Barentshavet-Lofoten. Brev av 15.9.2010, med 
referanse: 10/28585 og 
Høringsuttalelse - Det faglige grunnlaget for 
oppdateringen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten - 
Nordland fylkeskommune. Brev av 21.6.2010, med 
referanse 10/20346. 

Tidligere innspill er behandlet i de respektive 
prosesser og innholdet i disse vil igjen vurderes ved 
eventuell konsekvensutredning i området. 

Fylkestinget i Nordland forventer at berørt 
regionalt polisk nivå kommer tidligere inn i 
prosessene knyttet både til åpningsprosesser, 
utlysning av nye konsesjonsrunder, tildeling av 

De etablerte prosesser for ulike faser av 
petroleumsvirksomheten er utformet for å ta 
hensyn til innspill før viktige beslutninger. 
Offentlige høringer er en viktig del av 
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lisenser og behandling av PUD/PAD. Her kan den 
videre prosessen med de uåpnede områdene på 
Nordland III, IV, V, VI, VII og Troms II være et 
område hvor dette implementeres først. 

beslutningsgrunnlaget både før åpning av områder, 
før utlysning av områder i konsesjonsrunder, ved 
behandling av plan for utbygging og drift/plan for 
anlegg og drift og før nedstengning. Kommentaren 
tas for øvrig til orientering. 
 

Fylkestinget i Nordland forventer videre at 
veilederen for PUD/PAD stiller krav om at funn skal 
utredes med en industriell løsning i tillegg til en 
tradisjonell eksportløsning. Utredningen skal 
betales av lisensen, lisensen skal videre gi tilgang til 
nødvendige data om feltet. Med hensyn til rett til å 
få informasjon fra selskapene, må regionalt og 
nasjonalt forvaltingsnivå likestilles. Arbeidet med 
utredningen må styres av en uavhengig aktør med 
egeninteresse for industrielle løsninger 
(eksempelvis regionalt politisk forvaltningsnivå). 

Kommentaren tas til orientering. 
 

Fylkestinget i Nordland krever at PUD/PAD 
veilederen må åpne for å ta inn bestemmelser om 
at lisenser i et geografisk område skal foretrekke 
områdeutvikling framfor enkeltlisensutvikling. Her 
kan også de uåpnede områdene på Nordland III, IV, 
V, VI, VII og Troms II være et første steg. Dersom 
det er et prospektivt område i nærheten av en 
lisens, må det bli adgang til å vente med 
utbyggingen av lisensen til det prospektive 
området er utforsket. Dette for å sikre at den beste 
helhetlige løsningen velges, til beste for området 
og økonomien i prosjektene samlet. 

Petroleumsloven åpner for at myndighetene kan 
kreve den mest rasjonelle samordning av 
petroleumsvirksomhet når det for flere 
petroleumsforekomster er åpenbart er rasjonelt 
med samordnet petroleumsvirksomhet. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering.  
 

Fylkestinget i Nordland mener at dette 
havområdet er unikt både i nasjonal og 
internasjonal sammenheng. På den bakgrunnen 
må vi kunne sette strengere betingelser her enn 
andre steder på kontinentalsokkelen. De som 
eventuelt får letelisenser må derfor få klargjort at 
en av forutsetningene er at eventuelle funn skal 
ilandføres. Lokale og regionale politiske 
myndigheter må få delta i arbeidet med å sette 
andre vilkår knyttet til letelisenser. 

Utbyggingsløsning vil vurderes i det enkelte tilfelle. 
Det er et krav i PUD-/PAD-veilederen at ved 
vurdering av utbyggingsløsninger for funn skal 
denne type utbyggingsløsning utredes, og 
relevante lokale/regionale nærings- og 
samfunnsforhold kartlegges og 
muligheter/virkninger av prosjektet for disse 
utredes. Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 

Fylkestinget i Nordland mener at det må etableres 
infrastruktur for høyest mulig sikkerhet og 
beredskap før en eventuell åpning. Nordland 
fylkeskommune arbeider med å få etablert et 
nasjonalt beredskapssenter i Nordland. Dette må 
være en del av denne infrastrukturen. 

Kommentaren tas til orientering.  
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Dersom de uåpnede områdene på Nordland III, IV, 
V, VI, VII og Troms II åpnes for en formell 
konsekvensutredning etter petroleumsloven og 
senere åpning ønsker fylkestinget i Nordland at 
regionalt forvaltingsnivå involveres i forkant av alle 
konsesjonsrunder. OED skal konferere med 
fylkeskommunen om det er områder som kan være 
særlig viktig både å få aktivitet på og områder der 
aktivitet ikke er ønskelig. Dette må komme forut 
for OEDs behandling av selskapenes nomineringer. 

Det vises til tidligere svar. 
 

Dersom de uåpnede områdene på Nordland III, IV, 
V, VI, VII og Troms II åpnes for en formell 
konsekvensutredning etter petroleumsloven og 
senere åpning ønsker fylkestinget i Nordland at det 
avsettes ressurser i OD til å følge opp forslag i 
petroleumsmeldingen kap 8.4.4. Operatører for 
nye, selvstendige utbygginger skal senest to år 
etter at feltet er satt i produksjon gjennomføre en 
analyse av regionale og lokale ringvirkninger av 
utbyggingen. 

Gjennomføring av slike erfaringsstudier kreves for 
konkrete prosjekter og eksempler finnes blant 
annet gjennom Snøhvit-prosjektets følgeforskning. 
Kommentaren tas for øvrig til orientering. 
 

 
NorLense AS 
 
Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Betydelige deler av (opp mot 30 %, avhengig av 
oljetype) et oljesøl vil havne i bunnsedimentene. 
Dette forholdet og miljøeffekten av det 
kommenteres nesten ikke i rapporten. 
Begrensningene og nøyaktigheten i 
simuleringsmodellen OSCAR diskuteres også svært 
lite. 

De modeller som er benyttet er anerkjente, men 
har begrensninger. Andel olje som ender opp på 
havbunnen kan være betydelig, i henhold til 
forutsetningene i modellen. Slik olje vil bli spredt 
geografisk og i tid, og vil være gjenstand for 
kontinuerlig nedbryting. Lokalt ved utslippssted 
kan olje, avhengig av type og lokale forhold, 
ansamles i sedimentene i større grad. Dette ble for 
eksempel dokumentert etter Braer-havariet ved 
Shetland.  
 
Vurderinger omkring miljøeffekter av oljeutslipp er 
omhandlet i Miljørisikoanalysen fra DNV (Kruuse-
Meyer m.fl. 2012) og her vurderes blant annet 
effekter på bunnfauna. 

Opptakspotensialet til utstyr utviklet i NOFOs 
Oljevern 2010 er på nåværende tidspunkt høyst 
usikkert. Utsagnene i rapporten må forstås som en 
ambisjon fram til de er verifisert gjennom 
feltforsøk og etterprøvbar dokumentasjon er 
etablert. 

KI-arbeidet ble det benyttet standard NOFO 
oppsett i modelleringsarbeid. Kommentaren tas for 
øvrig til orientering. 

Det gis inntrykk av at kjemisk dispergering virker i 
dårlig vær. 

I fagstudien er virkeområde for kjemiske 
dispergeringsmidler diskutert. Effektiviteten er 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
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blant annet, som påpekt, avhengig av 
værsituasjon. 

Både i oppsummeringen og oljevernrapporten er 
det mange usikre og lite etterprøvbare utsagn. Det 
anbefales derfor, i henhold til god 
kvalitetssikringspraksis, at alle resultatene 
verifiseres av en nøytral utenlandsk instans (f.eks. 
Royal Haskoning, TNO, Loyds eller kanskje Cedre). 

Kommentaren tas til orientering. 

Side 19, Tabell 2-1. Når man ser oversikten over 
utredere slår det en at SINTEF, som innehar 
omfattende kompetanse på de fleste av feltene 
som er analysert, i begrenset grad er benyttet. 
SINTEF sitter etter våre erfaringer inne med 
betydelig og uavhengig oljevernkompetanse, 
herunder operasjonell oljevernkompetanse. 
Uavhengig operasjonell oljevernkompetanse 
kjennetegner ikke de aktører som har gjennomført 
utredningene innen oljevern. SINTEF har utviklet 
OSCAR modellen som ligger til grunn for mye av 
det analysearbeid om er gjennomført.  

De studiene som er gjennomført har vært 
gjenstand for innkjøpsprosesser i henhold til 
gjeldende regler for offentlige anskaffelser. 
Departementet har ingen innflytelse på hvilke 
selskaper som har valgt å levere tilbud. Utførende 
selskap, DNV, har imidlertid samarbeidet med 
Sintef og NPS i dette arbeidet, slik at det står et 
bredt norsk fagmiljø bak arbeidet. 

Side 23, siste avsnitt: For å motvirke noe av 
usikkerheten i kunnskapsgrunnlaget legges det 
gjerne til grunn konservative antagelser for de 
vurderinger som gjennomføres, stadfester 
rapporten: Hvordan samsvarer i en slik 
sammenheng en utblåsingstid på 15 dg i OSCAR 
senario med erfaringer fra utslipp som Macondo 
(87 dg) og Ixtoc (ca 360 dg)? Miljøkonsekvenser er 
som kjent avhengig av forurensningsbelastning 
(”dose/ effekt teori”). Det er derfor nærliggende å 
stille spørsmål om alle antagelser er konservative 
nok. 

Forutsetningene som ligger til grunn for 
utslippsscenarioene er etablert i samarbeid med 
relevant fagetater, hvor Oljedirektoratet har stått 
sentral. Forutsetningene er basert på kunnskap om 
relevante lokale/regionale forhold, herunder 
geologien i området. 

Side 86, Figur 9-2: Det blir sagt at varighet på 
utblåsinger er modellert for 2, 15 og 50 dg. Men i 
oljevernrapporten er alle modelleringer 
tilsynelatende utført på utblåsingsvarigheter på 15 
dg. Skadeomfanget er avhengig av utslippsrater, 
varighet og de eksponerte områders beskaffenhet. 
Det må avklares hvilke beregninger som er 
grunnlaget for Miljørisikorapporten. Det er uklart 
hvorfor de simuleringene som er vist har en 
kildetid begrenset til 15 dg!  

Miljørisikorapporten er basert på analyse av alle 
varigheter og rater. Eksempelstudier i 
oljevernanalysen (kap. 9) er imidlertid avgrenset til 
å favne enkeltscenarioer med en varighet på 15 
dager. 

Side 87, spalte 2, 2. og 3. avsnitt. Det sies ikke noe 
om usikkerheten og forenklingene i OSCAR- 
modellen. Det hjelper lite på nøyaktigheten å 
utføre mange modelleringer dersom ikke alle 
parameterne er modellert. Svakhetene i OSCAR 
modellen er ikke diskutert/nevnt noe sted i 

Usikkerhet og forutsetninger for modellering med 
OSCAR-modellen er beskrevet i et eget vedlegg til 
fagstudien - Vedlegg 1. Usikkerheter og 
betydningen av inngangsdata i 
Oscarmodelleringer.  
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summeringsrapporten (- og i svært begrenset grad 
i hele kunnskapsinnhentingen)!  
Side 91, Spalte 2, avsnitt 2. Stranding av olje. 
Stranding og sedimentering er sammenlignbare 
prosesser. Sølet overføres i begge tilfeller til en 
resipient. Hovedforskjellen er synligheten og 
sammensetningen av biotopen, - og tilgangen for 
fugl. Det er vanskelig å forstå hvorfor det legges så 
liten vekt på forurensing av sedimentene. Staten 
bruker ellers mange hundre millioner NOK for å 
sikre forurenset grunn. Etter Braerulykken på 90- 
tallet er det funnet opptil 4000 ppm olje i 
sedimentene. Dette er et nivå på grensen av det 
som krever tiltak.  
 
Figur 9-5 og lignende i Oljevernrapporten (Nr. 19) 
viser opptil 30 % av oljen blir overført til 
sedimenter og 12 % strander. OSCAR simulerer 
ikke nedbrytingshastigheten i sedimentene.  
 
Dersom det ikke er noen miljøbetenkeligheter med 
olje på og i sedimentene, er det nærliggende å 
anbefale synkemetoden som er en meget effektiv 
oljevernmetode og som overfører oljesølet fra sjø 
overflaten til bunnsedimentene.  

Det vises til tidligere svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderinger omkring miljøeffekter av oljeutslipp er 
omhandlet i Miljørisikoanalysen fra DNV (Kruuse-
Meyer m.fl. 2012) og her vurderes blant annet 
effekter på bunnfauna. 

Side 95, Kap. 9.2.3 linje 2. Hva menes med alle 
varigheter, - også en med mer enn 50 dager lang 
utblåsing som Macondo?  

I grunnlaget for arbeidet ligger tre varigheter; 2, 15 
og 50 døgn. Dette representerer da alle varigheter. 

Side 115, Kap. 10.2.3, 1. avsnitt. Det sies ikke noe 
om de operasjonelle værbegrensninger for bruk av 
kjemiske dispergeringsmidler og man kan lett tro 
at effektiviteten av kjemiske dispergeringsmidler er 
væruavhengig. Vår erfaring er at 
operasjonsvinduet for kjemisk dispergering er 
noenlunde det samme som for mekanisk 
oljeoppsamling. Dersom dispergeringsmidlet 
tilsettes utblåsningsstrømmen på havbunnen, er 
operasjonsvinduet betydelig større og det er i slike 
operasjoner sikkerhet for operasjonspersonellet 
som setter begrensningene.  

Det vises til tidligere svar 

Side 115, Kap. 10.2.4, 3. avsnitt. De anførte og 
utvidete operasjonsvindu (3 knop slepehastighet i 
3 m brytende bølger) for NOFOs nyutviklede utstyr, 
MOS Sweeper og Oil Shaver, må oppfattes som 
ambisjoner inntil utstyret er operasjonelt testet 
ved feltforsøk og når testresultatene er verifisert 
av kompetent tredjepartsorgan. Utstyret, slik det 
foreligger i dag, er etter vårt syn ikke egnet til å ta 

Kommentaren tas til orientering. 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/Barentshavet_S/KI/18_Miljorisiko_del_I_.pdf
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opp olje fra sjøen. Man mangler gode løsninger for 
oljeoverføring fra det sjøgående 
oppsamlingsutstyret til slepefartøy eller annet 
egnet opptaksfartøy.  
Side 117, Figur 10-3. Igjen sies det ikke at 
simuleringen forutsetter at sølkilden stopper etter 
15 dg. Macondo blåste i 87 dager, Ixtoc i ca 360 
dager.  

Det vises til tidligere svar vedr. forutsetningene for 
arbeidet. Erfaringsmessig stanser de fleste 
oljeutblåsninger innen ett døgn, men ulike 
varigheter er vurdert i arbeidet med 
Kunnskapsinnhentingen. 

 

Norske Shell 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Utredningsarbeidet er etter vår vurdering grundig 
og omfattende med et høyt antall fagrapporter og 
studier. 

Kommentaren tas til orientering. 

De fleste spørsmål av vesentlig betydning er etter 
Shells vurdering belyst og det vil derfor være 
naturlig å gå videre med en formell 
Konsekvensutredning av det nordøstlige 
Norskehavet etter Petroleumsloven. 

Kommentaren tas til orientering. 

Vi stiller oss også bak kommentarene fra Norsk olje 
og gass og ønsker å framheve følgende 
hovedpunkter: 

Kommentaren tas til orientering. 

I områdene Nordland VI, Nordland VII og Troms II 
forventes det ikke spesielt høyt trykk eller høye 
temperaturer i reservoarene. Dette skyldes 
reservoardybden og den geologiske historien. Slike 
naturgitte forutsetninger er av vesentlig betydning 
for konsekvenspotensialet forbundet med akutte 
utslipp. Analysene foretatt i forbindelse med 
kunnskapsinnhentingen er på den annen side 
basert på meget konservative forutsetninger. 
Utslipp er eksplisitt modellert som oljeutslipp, selv 
om det også er forventet å finne gass, som har 
begrenset miljøpåvirkning. Det tas videre ikke 
hensyn til avbøtende tiltak som oljevern og 
spesifikke lisensbetingelser som for eksempel 
tidsbegrensninger for leteboring. 

Kommentaren tas til orientering. Det er riktig at 
konservative forutsetninger er lagt til grunn og at 
effekt av tiltak ikke er hensyntatt i risiko- og 
konsekvensvurderingene. 

Etter Macondo-ulykken i Mexicogulfen er det 
utviklet utstyr for stenging av oljeutblåsninger på 
havbunnen. Slikt utstyr blir nå blant annet 
utplassert i Norge, og består av følgende fire 
enheter: 
• Kapslingsutstyr (capping-utstyr) 
• Intervensjonsutstyr som kan reparere 

funksjonsfeil i sikkerhetsventilene, slik at en 

Nevnte teknologier ble diskutert i prosessen, men 
var på det tidspunkt ikke implementert, og således 
ikke hensyntatt. Departementet er kjent med at 
teknologien nå er klargjort for bruk på norsk 
sokkel. 
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eventuell utblåsning kan stoppes 
• Ryddeutstyr som sikrer at man hurtig kan komme 

til brønnhodet for å stenge en eventuell 
utblåsning 

• Utstyr for Undervannsdispergering 
Dette utstyret er allerede tilgjengelig og vil kunne 
benyttes for å stanse en eventuell 
havbunnsutblåsning langt raskere enn tidligere. Dette 
er ikke tillagt vekt i de analysene som er gjennomført.  
Vurderingene av miljørisiko for aktivitetsbildene i 
analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko fordi sannsynlighet for en betydelig eller 
alvorlig miljøskade er lav. Miljørisikoanalysen for 
Norskehavet nordøst viser blant annet at et akutt 
utslipp av olje på verst tenkelig tidspunkt i Lofoten-
Vesterålen-området ikke vil medføre merkbare 
skader på torske- eller sildebestanden. Mindre enn 
en halv prosent av egg og yngel fra en enkelt 
årsklasse antas å kunne bli skadet. Regulære 
utslipp ved boring og produsert vann representerer 
meget begrensede effekter og det er lite trolig at 
utslippene vil gi effekt på bestander i 
analyseområdet. Akuttutslipp av olje kan komme 
fra både skipsfart og petroleumsvirksomhet. 
Kunnskapsinnhentingen viser at miljørisikonivået 
som følge av høyt aktivitetsbilde for 
petroleumsvirksomheten generelt sett er lavere 
enn tilsvarende risikonivå for skipstrafikken i 
området. Det er også viktig å framheve at fremtidig 
petroleumsvirksomhet i området representerer en 
økt beredskapskapasitet med hensyn til redning og 
oljevern som også vil komme fiskerinæringen og 
skipsfarten til gode. 

Kommentaren tas til orientering. 

Hovedutfordringene som trekkes fram gjennom 
Kunnskapsinnhentingen er den betydelige 
fiskeriaktiviteten som foregår i deler av området i 
perioder og at området ligger svært nært land. 
Mens sokkelen utenfor deler av Vesterålen er ca. 
25 km på det smaleste, er sokkelen i Nordland VI 
fra Røst til Eggakanten nesten 100 km bred og 
dette øker videre sørover. Utfordringene knyttet til 
sameksistens har petroleumsindustrien arbeidet 
aktivt med i lang tid. Eventuelle feltutbygginger vil 
kunne tilpasses med overfiskbare 
havbunnsinnretninger og utbyggingsløsninger med 
minimal påvirkning på fiskeriene. Tidsmessige 
begrensninger på boreaktivitet og seismikk på 
tilsvarende måte som andre steder på sokkelen vil 

Kommentaren tas til orientering. 
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redusere konfliktpotensialet mellom 
petroleumssektoren og fiskeriene. Norsk 
Oljevernforening for Operatørselskap (NOFO) vil 
inngå avtaler med fiskebåter og andre egnede 
fartøyer fra blant annet Nordland med tanke på 
deltakelse innenfor det kystnære oljevernet. I 
tillegg skjer det en betydelig forskning og utvikling i 
NOFO og i oljeselskapene innenfor 
oljevernteknologi, som dekker både 
oppsamlingsteknologi og dispergering. Klare og 
skreddersydde kjøreregler på havet kombinert 
med robuste beredskapsløsninger vil etter Norske 
Shells vurdering danne et godt grunnlag for 
sameksistens mellom fiskeri- og 
petroleumsnæringen. 
Eksisterende infrastruktur i området varierer, men 
Kunnskapsinnhentingen viser at det er fullt mulig 
og dekke de behovene som oppstår som følge av 
framtidig petroleumsvirksomhet. Lofoten, 
Vesterålen og Senja er i dag karakterisert av 
negativ befolkningsvekst og stagnerende 
næringsliv. Petroleumsvirksomhet vil etter Shells 
vurdering styrke næringsgrunnlaget i regionen 
generelt og i betydelig grad videreutvikle og styrke 
eksisterende næringer og samtidig bli mer 
attraktivt a bo i regionen. Til sammenligning er det 
i Kristiansund og Hammerfest blitt skapt langt flere 
arbeidsplasser enn det som opprinnelig var antatt i 
forbindelse med petroleumsvirksomheten og 
Finnmark får nå ny industriutvikling med 
arbeidsplasser og ringvirkninger i forbindelse med 
ilandføring av olje fra Skrugard- og Havis-funnene. I 
Sandnessjøen utvikler det seg en livskraftig 
næringsklynge i forbindelse med Norne og Skarv. 
Tilsvarende utvikling er også mulig i Lofoten, 
Vesterålen og på Senja. 

Kommentaren tas til orientering. 

Det tar gjerne 10-15 år fra et område åpnes for 
leting til felt kommer i produksjon. Innenfor dette 
tidsperspektivet forventes det at industrien vil ha 
utviklet ny og enda bedre teknologi som igjen vil gi 
grunnlag for sikrere operasjoner og ytterligere 
redusert risiko. 

Kommentaren tas til orientering. 

Dersom man på bakgrunn av en 
Konsekvensutredning beslutter å åpne dette 
området for petroleumsaktivitet har Norske Shell 
stor tro på at man gjennom samarbeid kan 
etablere løsninger som gjør det mulig å utvinne 
potensielle ressurser i området på en sikker og 

Kommentaren tas til orientering. 
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forsvarlig måte i sameksistens med andre næringer 
og bidra til framtidig sysselsetting og verdiskaping i 
regionen. 
 

Norsk olje og gass 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

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 
 

Kommentarene tas til orientering. 



118 
 

Disse utfordringene har petroleumsindustrien 
arbeidet aktivt med i lang tid, og det finnes globale 
erfaringer som kan brukes som grunnlag for 
løsninger i Norge 
 
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. 
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 

Kommentarene tas til orientering. 
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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. Denne skal være robust og 
tilfredsstille selskapenes egne kriterier og de krav 
myndighetene stiller. Beredskapen blir 
dimensjonert ut fra detaljerte miljørisiko- og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departementet har mottatt den omtalte 
rapporten. Rapporten er tilgjengelig på 
departementets nettsider som en del av 
høringsuttalelsen fra Norsk olje og gass. 
 

http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/KI_KU_Barentshavet/NOROG_Uttalelse_Kunnskapsinnhenting_Del2_10.10.2013.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/OED/pdf%20filer/KI_KU_Barentshavet/NOROG_Uttalelse_Kunnskapsinnhenting_Del2_10.10.2013.pdf


120 
 

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. 
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 

Kommentarene tas til orientering. 
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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 Sandnessjøen 
utvikler det seg en livskraftig næringsklynge i 
forbindelse med Norne og Skarv. Tilsvarende 
utvikling er selvsagt også mulig i Lofoten, 
Vesterålen og Senja. 
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 

Kommentaren tas til orientering. Tilgang til nytt 
areal er i Petroleumsmeldingen (Meld. St. 28 
(2011-2012)) et viktig tiltak for å opprettholde 
aktivitet og produksjon på lengre sikt. 
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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. 

 

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. 

Klimaspørsmål har ikke vært en del av 
Kunnskapsinnhentingen og kommentaren tas til 
orientering. 

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. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

RWE Dea 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Etter RWE Dea Norges syn er det nå etablert en 
svært omfattende og tilstrekkelig kunnskapsbase 
og dokumentasjon til å initiere en åpningsprosess 
med tilhørende konsekvensutredning om 
petroleumsvirksomhet for det nordøstlige 
Norskehavet. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Temaene for kunnskapsinnhentingen inkluderer 
blant annet samfunns- og næringsmessige lokale 
ringvirkninger. Flere utviklingstrekk i 
analyseområdet gjennom de siste 20 år viser 
negative trender i befolkningsutviklingen generelt 
og i andelen av yngre innbyggere spesielt. Basert 
på erfaringene fra petroleumsvirksomhet i andre 
områder som Midt-Norge, Helgeland, Harstad og 
Hammerfest, samt aktivitetsbildene som danner 
grunnlaget for deler av kunnskapsinnhentingen, er 
det vist at petroleumsvirksomheten gir betydelige 
positive ringvirkninger gjennom verdiskapning og 
sysselsetting i alle faser. 

Kommentaren tas til orientering. 

Det er vist at petroleumsvirksomheten ikke er 
noen trussel for fisk og at en god sameksistens 
med fiskeriene er mulig gjennom å legge 
tidsmessige begrensninger på boreaktiviteter og 
seismikkinnsamlinger slik det er gjort mange andre 
steder på sokkelen i dag. Slik sett dokumenteres 
det i kunnskaps- innhentingen at det nordøstlige 
Norskehavet ikke skiller seg nevneverdig ut fra 
andre områder på norsk sokkel hvor det i dag er 
petroleumsvirksomhet. 

Kommentaren tas til orientering. 

I kunnskapsinnhentingen er miljørisiko definert 
som en funksjon av sannsynligheten for et 
akuttutslipp og den miljøkonsekvens som kan 
oppstå gitt at et utslipp skjer. En slik tilnærming gir 
etter vårt syn et mer realistisk bilde av reell 
miljørisiko enn det bildet av risiko, sannsynlighet 
og konsekvens ved petroleumsaktivitet som ofte 
brukes i opinionen. Vurderingene av miljørisiko for 
de aktivitetsbildene som er beskrevet i 
analyseområdet viser gjennomgående lav 
miljørisiko nettopp fordi sannsynligheten for en 
betydelig eller alvorlig miljøskade er lav. 
Utviklingen av et risikobasert HMS-regelverk slik vi 
har i dag tar hensyn til mulig negativ 
miljøpåvirkning ved at myndighetenes krav 
tilpasses den aktiviteten som skal gjennomføres i 
de forskjellige områdene. 

Kommentaren tas til orientering. 

Beredskapsløsningene mot eventuelt akutt utslipp 
som er vurdert for analyseområdet er i tråd med 
strategier som benyttes andre steder på norsk 
sokkel. Disse løsningene kan både redusere 
oljemengden på havoverflaten og mengden som 
når land betydelig. Dette vil redusere negative 
konsekvenser av akuttutslipp. Etter Macondo-
ulykken i Mexicogulfen er det utviklet tilgjengelige 

Kommentaren tas til orientering.  
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teknologier som vil kunne stanse en utblåsning 
langt raskere enn i dag. Dette er ikke tillagt vekt i 
de analyser som er gjennomført og noe vi savner i 
en slik kunnskapsinnhenting. 
Konklusjon 
Det er RWE Dea Norges syn at rapporten fra denne 
kunnskapsinnhentingen sammen med oppdatert 
forvaltningsplan gir et meget godt grunnlag for å 
starte en åpningsprosess. Dette vii være helt i tråd 
med viktige prinsipper og hensyn innenfor norsk 
konsesjonspolitikk  om en kunnskapsbasert 
tilnærming. 
 
Vi viser også til høringskommentarene, om 
Kunnskapsinnhentingen fra Norsk olje og gass, som 
vi stiller oss bak. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Statoil 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
Det er et svært omfattende og grundig 
utredningsarbeid som er gjennomført, og 
kunnskapsnivået er vesentlig styrket gjennom 
dette prosjektet.  

Kommentaren tas til orientering. 

Utredningene viser at det er et betydelig 
petroleumspotensiale i utredningsområdet, og at 
det vil bli store ringvirkninger nasjonalt og 
regionalt i form av sysselsetting og verdiskaping i 
alle faser av aktiviteten.  

Kommentaren tas til orientering. 

Utredningene viser at det nordøstlige Norskehavet 
ikke skiller seg nevneverdig fra andre områder på 
norsk sokkel, og at det ikke er vesentlige forskjeller 
i miljørisiko og mulige effekter på 
fiskerivirksomheten.  

Kommentaren tas til orientering. 

Vi har tidligere etterlyst at det gjennomføres 
sammenlignbare vurderinger av risikonivået for all 
næringsvirksomhet til havs. Det er i større grad 
gjort denne gangen, og det konkluderes blant 
annet med at risikonivået for akuttutslipp fra 
skipstransport er større enn fra 
petroleumsvirksomhet.  

Kommentaren tas til orientering. 
 

Det hevdes ofte at et oljeutslipp kan utslette store 
deler av en årsklasse fisk med store konsekvenser 
for fiskerinæringen. Kunnskapsinnhentings-
prosjektet viser imidlertid at et akutt utslipp av olje 
på verst tenkelige tidspunkt ikke vil medføre 
merkbare skader på viktige fiskebestander som 

Kommentaren tas til orientering. 
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torsk og sild.  
Mindre enn en halv prosent av egg og yngel fra en 
årsklasse kan bli skadet. Til sammenligning er det 
bærekraftig fiskeriforvaltning å ta ut ca. 30 % av 
den voksne bestanden hvert år. 
Når det gjelder sjøfugl konkluderes det med at 
«sjøfugl relativt i forhold til andre analyserte 
miljøkomponenter har de høyeste 
konsekvenspotensialene i analyseområdet». Basert 
på kunnskapsgrunnlaget fra SEAPOP er dette en 
rimelig konklusjon for hekkende sjøfugl. Metodiske 
svakheter og feil i miljørisikoanalyser og 
vurderinger av restitusjonstid for fugl, spesielt 
forekomstene utenom hekketida, gir imidlertid 
samlet sett et for negativt og unyansert bilde.  

Kommentaren tas til orientering. 
 

Potensielle konflikter mellom fiskeri og 
petroleumsnæringen i forbindelse med innsamling 
av seismiske data og feltutbygging er et sentralt 
tema. Dette kan håndteres ved tidsmessige 
begrensninger for boreaktivitet og innsamling av 
seismiske data, på samme måte som andre steder 
på norsk sokkel. Samarbeidet mellom 
sjømatnæringen og petroleumsnæringen er 
intensivert den senere tid gjennom initiativ som 
bl.a. «Ett hav», og Statoils samarbeidsprosjekt med 
Norges Fiskarlag knyttet til makrellfiske i de 
petroleumsrike delene i nordlige del av Nordsjøen.  

Kommentaren tas til orientering. Departementet 
er positiv til initiativ som kan bidra til god 
sameksistens mellom næringene. 

Etter Macondo ulykken i Mexicogolfen i 2010, er 
det utviklet spesialutstyr for stenging av 
utblåsninger på havbunnen. Dette utstyret vil 
redusere konsekvensene av et oljeutslipp 
betydelig. Det er ikke tatt hensyn til dette i det 
faglige arbeidet i kunnskapsinnhentingen. Norsk 
olje og gass har satt i gang et slikt arbeid, og vi ber 
om at resultatene blir implementert i 
myndighetenes videre arbeid.  

Det vises til lignende kommentar fra NOROG og 
departementets svar. 

Vi registrerer at det også denne gang synes å være 
lagt «føre var» betraktninger til grunn i miljøfaglige 
analyser som underlag for beslutning om åpning av 
nye områder for petroleumsvirksomhet.  
Det er uheldig. Miljørisikoanalyser skal gi et 
realistisk bilde med tydelig formidling av statistisk 
utfallsrom og usikkerheter. «Føre –var» 
betraktninger hører etter vår vurdering til 
beslutningsprosessen, og ikke den faglige 
utredningen. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Når det gjelder petroleumsindustriens effekter på 
reiseliv, sier utredningene at det er grunn til å tro 
at virkningene for ferie- og fritidreisende i 
hovedsak er negative. Det er ikke grunnlag for å 
trekke slike konklusjoner. Erfaringer fra områder 
hvor det er etablert petroleumsvirksomhet, viser at 
det er betydelige positive ringvirkninger for 
reiselivsnæringen. Videre er beskrivelsene av 
mulige negative effekter etter et oljeutslipp basert 
på holdningsundersøkelser vesentlig større enn det 
som framkommer basert på empiriske data.  

Kommentaren tas til orientering. 

Etter vår vurdering er det foreliggende 
kunnskapsgrunnlaget mer enn tilstrekkelig til at 
det kan og bør settes i gang en 
konsekvensutredningsprosess med det formål å få 
en politisk beslutning om eventuell åpning for 
petroleumsvirksomhet i de mest prospektive 
petroleumsområdene i Norskehavet Nordøst. 

Kommentaren tas til orientering. 

Vedlagte notat inneholder mer detaljerte faglige 
kommentarer til delrapportene «Konsekvenser av 
regulære utslipp til sjø» og «Miljørisikoanalyse», og 
kapittel 10 i hovedrapporten «Tiltak for redusert 
negativ påvirkning fra petroleumsvirksomhet». 

De nevnte kommentarene er av en mer detaljert 
karakter. De er derfor forelagt utrederne for 
kommentarer. Utredernes kommentarer følger 
under. 

 

I tillegg til hovedkommentarene som presentert over, har Statoil også gitt en del detaljerte faglige 
kommentarer til enkelte av fagstudiene (”Konsekvenser av regulære utslipp til sjø” 
og ”Miljørisikoanalyse”) og kapittel 10 i sammenstillingsrapporten ”Tiltak for redusert negativ påvirkning 
fra petroleumsvirksomhet”. Kommentarene til fagstudiene er forelagt de respektive konsulenter for 
vurdering. Dette er gjengitt nedenfor. 

 

Tilleggskommentarer  
Delrapport “Konsekvenser av regulære utslipp til 
sjø” 

 

Generelle kommentarer  
Det er uheldig at det benyttes en annen 
spredningsmodell enn den som normalt brukes på 
norsk sokkel. PNEC verdier og forskjeller mellom 
ulike spredningsmodeller burde vært diskutert. 

Bruk av GEMSS-modellen ble godkjent av 
oppdragsgiver ved tildeling av oppdraget. NIVA har 
gode erfaringer ved bruk av denne strøm- og 
spredningsmodellen. GEMSS er en anerkjent 
modell som er brukt over hele verden, blant annet 
benyttet av BP for oljespredning etter «Deepwater 
Horizon». Den har en spesialmodul for dykket 
utslipp av partikler som vi også har benyttet i dette 
tilfellet. Modellen/modellpakken er utviklet av 
ERM's Surfacewater Modeling Group i Exton, 
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Pennsylvania, USA. Modellen og eksempler på bruk 
av modellen kan studeres nærmere på 
hjemmesiden http://www.erm-smg.com. For øvrig 
mener konsulenten at det kan være fordelaktig at 
alternative modeller brukes. Det vil være uheldig 
om en enkelt modell får en slags monopolstilling 
som norsk oljespredningsmodell, spesielt siden det 
er vanskelig å verifisere resultatene av slik 
modellering. 

Potensielle regulære utslipp må i større grad 
vurderes mot registrerte naturressurser i det 
aktuelle området. De stedspesifikke betraktninger 
har ikke god nok detaljeringsgrad selv om 
scenarioene er plassert på kart hvor det er kartlagt 
biologiske verdifulle områder. 

I kapittel 5 er økosystemet i utredningsområdet 
beskrevet. Her er også vist kart over viktige 
gyteområder (figur 5.2) og særlige sårbare 
naturtyper (figur 5.3). I disse kartene er 
letebrønner og produksjonsinstallasjoner, slik de er 
beskrevet i høyaktivitetsbildet inkludert. Kartene 
viser at det er sammenfall mellom flere av 
brønnplasseringene og gyteområder og særlig 
verdifulle naturtyper. I kapittel 5.2 er det gitt en 
beskrivelse av konsekvenser av regulære utslipp 
for plankton, fisk, bunndyr og marine pattedyr og 
sjøfugl.  
Konsulentens vurdering er at det, på dette 
tidspunkt, ikke vil være riktig å gi mer 
stedsspesifikke betraktninger av konsekvenser av 
regulære utslipp fra de ulike tenkte letebrønner og 
produksjonsinstallasjoner, men å holde seg til 
generelle beskrivelser av området som helhet. Ved 
en eventuell utbygging av området må slike 
stedsspesifikke betraktninger gjøres for hver enkelt 
installasjon i langt større detaljgrad enn det denne 
studien gir rom for. 

Sammendrag  
Side 3  
Det anbefales at produsert vann reinjiseres i 
undergrunnen og for et eventuelt landanlegg 
forutsettes det at det produserte vannet renses 
slik at utslippene til sjø ikke inneholder oljerester 
og kjemikalier. Dette kan oppfattes som 
nullutslippskrav, og det er vel ikke meningen. 

Dette avsnittet i sammendraget er basert på 
følgende avsnitt i kapittel 7:  
”Reinjisering av produsert vann er en utprøvd 
teknologi (tabell 7.1) og vil i mange tilfeller kunne 
utføres uten store ekstrakostnader. Ved å installere 
doble systemer for reinjisering vil man kunne 
redusere perioder med uforutsette utslipp til sjø til 
mindre enn 5% OED (2003).  
For det tenkte mottaksanlegget på land (kapittel 4) 
forutsettes det at produsert vann renses og at det 
ikke slippes ut oljerester og kjemikalier til vann. 
Utslipp av kjølevann bør gjøres i områder der den 
potensielle skadeeffekten av temperaturendringer 
er minst mulig.” 

Kapittel 3  

http://www.erm-smg.com/
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Side 16  
Feil sitering «resultater fra forsøk med produsert 
vann viser dannelse av DNA adduktnivåer 
signifikant over bakgrunnsverdiene når 
eksponeringsperioden er relativt lang (mer enn 16 
uker) (Holth et. al 2009)». 
 
Korrekt sitering «resultater fra forsøk med utvalgte 
lavmolekylære PAH komponenter viser dannelse 
av DNA adduktnivåer signifikant over 
kontrollgruppen når eksponeringsperioden er 
relativt lang (44 uker) (Holth et al 2009). Pulset 
eksponering av samme PAH nivå viste ikke 
signifikant høyere adduktnivå enn kontrollgruppen. 
 
Denne presiseringen er viktig da det er utenkelig at 
frittsvømmende fisk skal bli eksponert for PAH 
over 5 mg/l i 44 uker i frie vannmasser. En pulset 
eksponering er mer realistisk. 

Siteringen er ikke feil. Den kan leses direkte av 
Abstract i Holt et al. 2009. Det tas likevel til 
etterretning at informasjonen kunne misforstås. 

Side 19  
Feil sitering «laboratorieforsøk antyder at slik 
påvirkning kan finne sted 15 km fra et boreutslipp 
(Myhre et al. 2006).» 
 
Korrekt sitering «Det er påvist effekter av barytt på 
filtrerende organismer ned til et 
konsentrasjonsnivå på 0,5 mg/l (ppm) i vannsøylen 
(Cranford et al. 1999). Influensområdet for 
konsentrasjoner ned mot dette nivå er beregnet til 
maksimalt ca.15 km fra utslippsstedet under en 
boring (Frost og Rye 2002).» 

Feilen er riktig som påpekt, og dette beklages. 

Kapittel 4  
Generelle kommentarer  
Det er uheldig at det ikke skilles mellom effekter av 
direkte sedimentasjon og eksponering til 
partikulært materiale i vannmassen. 

Konsulenten mener at rapporten presenterer 
PEC/PNEC basert influensområde både for 
sedimentert boreavfall og boreavfall i suspensjon 
slik at spredningsmønstrene kan sammenliknes; se 
f.eks. figurene 4.16, 4.17 og 4.18 med ledsagende 
tekst. 

Det er benyttet en annen modell (GEMS) enn det 
som er vanlig (SINTEF modellen) til å modellere 
fortynning. Dette vanskeliggjør sammenligning 
med annen relevant informasjon. 

Det henvises til tidligere kommentar om dette. 

Det er også uheldig at effekter fra utslipp av 
produksjonskjemikalier ikke er vurdert. 

Konsulenten sier seg til dels enige i dette. I 
forutsetninger og grunnlag for «regulære utslipp til 
sjø» fra oppdragsgiver, tabell 5, presenteres en 
noe generisk liste over hovedtyper av 
produksjonskjemikalier og konsentrasjoner tilsatt 
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(ikke i utslipp). Tabellen er gjengitt i rapporten. 
Kjemikaliene skulle ikke modelleres, men vurderes 
faglig. Konsulenten mener denne informasjonen er 
for generell til at en effektvurdering vil være nyttig. 

PNEC verdiene er konservative. Hver 
enkeltkomponent vurderes for seg. Det er lite 
konservativt, selv om usikkerheten mht 
toksikologisk virkningsvei og kompleksiteten i type 
PAH forbindelser tilsier at man bør gruppere dem. 
Hvis man deler opp i enkeltkomponenter, tar man 
ikke med samvirkende effekter av stoffer med 
tilnærmet lik toksikologisk «pathway». 
Eksempel, rapporten tar Benzen, Toluen, 
Etylbenzen og Xylen hver for seg. Da blir den 
høyeste fortynning for å komme ned til PNEC på 
793 for Benzen. Hvis man anvender PNEC (EIF) som 
man benytter på norsk sokkel, blir den tilsvarende 
fortynningen 1862 ganger. 
I tabellen under [Ikke gjengitt her] vises 
fortynningstallene som ville vært resultatet hvis 
man benyttet tilnærmingen som er vanlig på norsk 
sokkel (se tabell i “Statoil – Tilleggskommentarer”). 

Det er riktig at samvirkende effekter ikke er tatt 
med og at dette kan være en svakhet. De 
fortynningsfaktorene som er gitt i tabellen over 
(maks 840) ligger imidlertid på linje med det som 
rapporten bruker som dimensjonerende for 
enkeltstoffer og lavere enn kriteriet på 1000 x 
fortynning som vi har lagt til grunn. Legger man et 
fortynningskrav for BTEX på 1862 x (etter EIF, se 
kommentaren) til grunn, dvs. en fortynning av 
utslippsvannet til ca 500 ppm i stedet for 1000 
ppm, blir konklusjonen den samme som i 
rapporten: at tilstrekkelig fortynning oppnås 
innenfor innerste gridrute, der gridstørrelsen er 
100 x 100 m. 

Spesifikke kommentarer  
Side 24, siste setning, andre avsnitt «Det er ikke 
empirisk grunnlag for å angi influensområder 
basert på samvariasjon mellom stoffene». Det vil si 
at man desavuerer fundamentet for EIF (species 
sensitivity distribution curves). Dette er vi uenige i, 
og påstanden mangler fundament. 

Konsulenten sier seg enig i at setningen kan være 
for kategorisk, og ser ingen grunn til å desavuere 
grunnlaget for EIF. Henvisningen til SSD-kurver er 
noe uklar. SSD-kurver viser normalt spredningen av 
følsomhet for et definert stoff (eller en 
stoffgruppe) over mange arter og kan derfor gi et 
bedre empirisk grunnlag for å definere PNEC for 
stoffet (gitt nok arter) enn beregninger ut fra 
tokstester og applikasjonsfaktorer. SSD reflekterer 
i seg selv ikke samvirke. Et unntak er arbeidene 
sitert i doktorgradsavhandlingen til Anders 
Bjørgesæter (UiO 2009) der overvåkingsdata 
offshore er brukt til å beregne PNEC for 
enkeltstoffer ut fra SSD for et stort antall arter 
bløtbunnsfauna, når disse stoffene forekommer 
samtidig med andre forurensningsstoffer i 
sedimentet. 

Side 28, nest siste setning «ingen av disse stoffene 
(Barytt, bentonitt og sement) forventes å ha en 
toksisk virkning av betydning. Vi har derfor ikke 
grunnlag for å beregne PNEC for toksisitet av 
stoffene i kaksutslippet».  
Disse stoffene har en annen kornfordelingskurve 
enn kaks og vil ha andre effekter på filtrerende 
organismer. Det er derfor en alvorlig forenkling å 

Setningen er ikke feil, men kan presiseres. Den 
henviser til toksisk virkning. PNEC for fysisk stress 
som nedslamming og økt belastning med 
suspenderte partikler er ikke utelatt, men utledet i 
kapittel 4.3.2. 
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ikke ta med i betraktningen eventuelle effekter av 
disse stoffene på filtrerende organismer. 
Side 52, tredje setning, andre avsnitt «dette 
tilsvarer en konsentrasjon av porevann på 1000 
ppm.». Porevann i vannsøylen gir ingen mening. 

Dette er en trykkfeil. Det skal stå «produsert 
vann». 

Side 55, andre avsnitt og side 63 «Eksponeringen til 
sedimentert kaks vil være vedvarende helt til 
kakset enten eroderes og føres videre, blandes ned 
i det naturlige sedimentet ved bioturbasjon eller 
dekkes til av nytt sediment. I praksis utgjør 
tilslammingen derfor en kronisk belastning der en 
kronisk PNEC på 10 mm kaks er gyldig». Denne 
setningen er faglig feil og uforståelig. Her blandes 
begreper som eksponering, tilslamming og kronisk 
PNEC sammen. 

Konsulenten er noe usikre på hva som menes med 
sammenblanding av begreper. Teksten er ikke feil, 
men kan forenkles og presiseres. Side 55: om kaks i 
suspensjon: «For fastsittende organismer (svamp, 
koraller) innenfor influensområdet kan 
eksponeringen i verste fall vare så lenge utslippet 
foregår, men det finnes lite kunnskap om 
sårbarheten hos disse organismene overfor 
suspenderte partikler.» Om kaks etter 
sedimentering: «Eksponeringen vil vare til kakset 
enten resuspenderes og transporteres videre eller 
blandes i tilstrekkelig grad med naturlig sediment 
(bioturbasjon og/eller tilførsel av nytt sediment).» 
Teksten på side 63 kan omskrives tilsvarende. 

Kapittel 5  
Side 62, første avsnitt «Den største spredningen av 
produsert vann vil skje i dybdeintervallet 30-40 
meter for letebrønn N-010». Dette gir ikke mening, 
det slippes ikke ut produsert vann fra letebrønner. 

Påpekt forhold er riktig, det skal ikke henvises til 
letebrønn, men produksjonsinnretning. 

Side 63, første linje «Som det kommenteres i kap. 
4, kan borekaks som sedimenterer, virke negativt 
både ved toksisitet og ved fysisk nedslamming fra 
kakspartikler». Tidligere i rapporten hevdes det at 
det ikke er toksiske effekter av tilsatsen i 
boreslammet (barytt, bentonitt og sement). 

Henvisningen på side 63 viser til kapittel 4.3.2 i 
rapporten. Her står det at borekaks ”vil kunne virke 
negativt .. ved toksisitet”. Videre står 
det: ”Vurdering av influensområde for toksisitet av 
borekaks-kjemikalier krever informasjon om 
konsentrasjon av de aktuelle stoffene i 
kaksutslippet. Informasjon som gjør det mulig å 
beregne dette er av OED bare gitt for barium, 
bentonitt og sement OED oppgir et kaksutslipp på 
1227 tonn/brønn (Tabell 4.4) som da vil inneholde 
maksimum 41 % barytt (bariumsulfat), 2,5 % 
bentonitt og 2 % sement. Ingen av disse stoffene 
forventes å ha en toksisk virkning av betydning. 
Konsulenten har derfor ikke grunnlag for å beregne 
PNEC for toksisitet av stoffene i kaksutslippet.”  
Det er altså riktig at det ikke forventes toksisk 
virkning fra barytt, bentonitt og sement. Men, det 
kan ikke utelukkes at andre stoffer i borevæsken vil 
kunne ha toksisk virkning. Se f.eks. kapittel 3.3.2 i 
rapporten. Det påpekes igjen at en her skiller 
mellom toksisk virkning og fysisk stress. 
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Delrapport “Miljørisikoanalyse”  
Konservative metoder og føre-var  
Miljørisikovurderingene og analysene som er 
gjennomført med hensyn på akuttutslipp av olje, 
har metodiske svakheter og uklarheter, og gir et 
for konservativt uttrykk for konsekvens. 
Framstillingen er ikke tilstrekkelig transparent, og 
modellforutsetninger er lite tilgjengelige, og til dels 
svakt begrunnet. 
Risikometodikken for miljø har med sitt 
utgangspunkt som verktøy for risikostyring, en 
innebygd føre-var-tilnærming. Ved beregning av 
potensielle konsekvenser på fiskebestander gir 
disse metodene svært konservative estimater. 
Konsekvens- og risikoanalyser som underlag for 
beslutninger om åpning av nye områder for 
petroleumsvirksomhet, må være rent vitenskapelig 
fundert, og gi et mest mulig realistisk bilde. I en slik 
sammenheng hører en føre-var tilnærming ikke 
hjemme i den faglige analysen, men på et senere 
beslutningstrinn. 
Der de foreliggende faglige beregningene likevel 
har lagt konservative forutsetninger til grunn, er 
det påkrevet at det gis et anslag for den betydning 
dette har for forventningsverdien og utfallsrommet 
for den beregnede risikoen. 
Det mangler videre vurderinger av hvilken 
betydning naturlige bestandsregulerende 
mekanismer har for miljørisiko, og hvilken 
betydning naturlige variasjoner i bestander har for 
denne type analyser. Dette gjelder både risiko for 
fiskebestander og sjøfugl. 

Det pekes på konservative antagelser og 
forutsetninger som ligger til grunn for 
konsekvensanalysene.  Det foreligger en viss grad 
av konservatisme i metoden, men vurderingene 
har tatt utgangspunkt i industristandarden for 
konsekvensvurderinger i miljørisikoanalyser (OLF, 
2007), og det er samme metode som ligger til 
grunn for alle miljørisikoanalyser som er 
gjennomført på norsk sokkel fra 2007 og frem til i 
dag.  DNV skal på oppdrag fra Norsk Olje og Gass 
gjennomføre et sensitivitetsstudie av viktige 
elementer i miljørisikoanalysene, noe som vil 
danne grunnlag for en fremtidig revisjon av 
metoden.  
 
Det pekes videre på at naturlige 
bestandsregulerende mekanismer ikke er tatt 
høyde for.  Dette er en svært usikker parameter. 
For sjøfugl tas det høyde for variasjon i 
gjenvekstpotensialet gjennom sårbarhetsverdier 
og bruk av ulike effektnøkler og skadenøkler.  For 
fisk tas det høyde for varierende grad av 
overlevelse for egg og larver til videre 
årsklasserekruttering gjennom en 
sannsynlighetsfordeling (tabell 5-7). 
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Miljørisiko for sjøfugl  
Når det gjelder sjøfugl, er det uklart i hvilken grad 
nyeste kunnskap opparbeidet gjennom SEAPOP er 
lagt til grunn. Dette gjelder både modelleringer av 
sjøfuglforekomster i åpent hav og kunnskap om 
vandringsmønster framkommet gjennom bruk av 
ny teknologi (satellittmerking og lysloggere). 
Det er også metodiske svakheter og feil i de 
miljørisikoanalyser som er gjort for sjøfugl. Det 
synes som om det er brukt forskjellige datasett for 
ulike lokaliteter, og at det er regnet på 
bestandsandeler av forekomstene i de forskjellige 
havområdene. 
Det vil gi for stor vekt på arter som ikke er vanlige i 
disse områdene, men mer tallrike ellers. 
Praktærfugl, Polarlomvi og Alkekonge er eksempler 
på dette. 
Når det angis lang restitusjonstid og høy miljørisiko 
for arter som kun har en liten andel av en 
totalbestand i det aktuelle området (slik som 
praktærfugl, polarlomvi og alkekonge), gir det et 
feil bilde av miljørisiko og restitusjonstid. Dette 
forholdet blir ytterligere forsterket når man, som i 
figur 9.9 i hovedrapporten, summerer de mest 
alvorlige utfallene. 
Utenom hekketiden blir det vanskelig å vurdere 
hvilke bestander en skal beregne restitusjonstid i 
forhold til, fordi mange bestander overlapper og 
blandes i denne perioden.  
For hekketida gir metoden et mer korrekt bilde, 
men også her kan det være betydelige 
usikkerheter. Alderssammensetning og geografisk 
dynamikk i forekomstene kan gi ulike utslag innen 
samme sesong og mellom år. 

Nyeste kunnskap (på daværende tidspunkt) 
opparbeidet gjennom SEAPOP er lagt til grunn (ref. 
avsnitt 5.4). For sjøfugl i åpent hav var dette 
datasett fra 2011. Det har kommet nye datasett nå 
i 2013. Vandringsmønstre og bruk av lysloggere er i 
aller høyeste grad interessant informasjon, men 
ikke tilstrekkelig bearbeidet til at det kan brukes 
kvantitativt i analysene.  
Angående metodiske svakheter og bruk av ulike 
datasett. Datasettene for sjøfugl er inndelt etter 
havområde. For lokasjonene med influensområder 
som i all hovedsak har utstrekning i Norskehavet er 
dette datasettet benyttet som bestand. For de 
nordligste lokasjonene vil influensområdene 
hovedsakelig strekke seg inn i Barentshavet, og det 
er valgt å benytte både datasett for Norskehavet 
og Barentshavet for å sikre at «verst berørte» 
bestand er inkludert.  
Både praktærfugl, polarlomvi og alkekonge inngår 
som bestander i både Norskehavet og 
Barentshavet i henhold til datasett levert av 
SEAPOP, DNV har derfor ikke sett grunn til å 
ekskludere disse i analysene. Det er imidlertid en 
berettiget kommentar at disse artene er mer 
tallrike i andre områder enn Norskehavet. 
Analysene viser at det hovedsakelig er alke og 
lunde som er dimensjonerende for 
konsekvenspotensialet for alle lokasjoner, unntatt 
N-O9 der det er alkekonge.  
I figur 9.9 er ikke de mest alvorlige utfallene 
summert, men perioden med høyest 
konsekvenspotensial er presentert for hver 
lokasjon. Dette for å ta høyde for aktivitet i verst 
tenkelige periode, som det gjøres i andre 
miljørisikoanalyser for letebrønner. 
Konsekvenspotensialet er beregnet betydelig 
høyere for lokasjonene N-O1, N-O6, N-O8, N-O13, 
N-O14 og N-O3 (med alke/lunde som presenterte 
arter) enn for lokasjon N-O9 (med alkekonge som 
presentert art).   
Det er riktig at det er svakheter i bestandsinndeling 
og kunnskap om bestandstilhørighet. Det foreligger 
ikke tilstrekkelig kunnskap om fordeling av de ulike 
bestandene utenom hekkesesongen. Kunnskap om 
vandringsmønster som nå framkommet gjennom 
bruk av ny teknologi (satellittmerking og 
lysloggere) vil danne grunnlag for ny vurdering av 
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bestandsinndelinger. 

Miljørisiko for fisk  
Betydningen av naturlige bestandsregulerende 
mekanismer 

Generelt kan man si at det ikke foreligger 
tilstrekkelig kunnskap om økosystemeffekter til 
fullt ut å kunne ivareta dette i en kvantitativ 
miljørisikoanalyse på fisk.  
 
De ulike reguleringsmekanismene for 
gytebestandens størrelse er likevel implisitt 
ivaretatt ved å benytte historiske variasjoner i 
gytebestanden som grunnlag for å si noe 
restitusjonstid for bestanden gitt et visst tap i 
rekruttering. Det er riktig at det for forvaltede 
bestander som torsk og sild vil være flere tiltak 
som kan gjøres for å kompensere for evt. negative 
bestandseffekter som følge av akutt utslipp, men 
miljørisikoanalysene har kun sett på 
konsekvensene uten slike forvaltningsmessige 
tiltak. 
 
Vedrørende beregning av rekrutteringstap er det 
benyttet en enkel lineær tilnærming fra egg- og 
larvetap. Dette er vurdert til på en hensiktsmessig 
måte å ivareta de komplekse og usikre 
bestandsregulerende mekanismer som er vanskelig 
å kvantifisere og som blir en del av diskusjonen 
rundt de resultater som fremkommer. 
 
Vedrørende eksponeringsdyp så erkjennes det at 
det nok er en viss konservativisme i å anta at alle 
larver utsettes for den maksimale (tidsmidlede) 
oljekonsentrasjon i vannsøylen, men usikkerhet 
rundt dette er også relativ stor. Larver har en 
døgnvandring i vannsøylen og tilbringer deler av 
natten nærmere overflaten. Det arbeides med 
integrerte modeller for olje- og larvedrift som på 
en bedre måte vil ivareta eksponeringsberegninger 
for egg og larver.   
 

Den største faglige svakheten med metoden for 
beregning av risiko for fiskebestander ved et 
akuttutslipp av olje er at det beregnes et 
rekrutteringstap inn til gytebestanden kun ut i fra 
potensiell larvedød ved eksponering for olje. 
Toksisitetsdataene som benyttes, er relevante bare 
for de første 0-3 uker etter klekking. Flere 
reguleringsmekanismer som styrer tilveksten av 
yngel og ungfisk opp til kjønnsmoden alder, er ikke 
tatt i betraktning ved analyse av bestandseffekt. 
Gytebestandens størrelse, og derav 
gyteproduktmengde og larvemengde, er en av 
mange faktorer som styrer rekrutteringen, men 
like viktig er økosystemeffekter og interaksjoner 
mellom ulike arter på senere stadier. Sild- og 
loddebestandenes størrelse kan være av like stor 
betydning for torskerekrutteringen som størrelsen 
på gytebestanden til torsken selv, så lenge 
forvaltningsregimet sørger for at bestanden ikke 
faller under kritiske nivåer. 
Den metodiske beskrivelsen for 
konsekvensberegningene for fisk er gitt i kap.5.3. 
Et vesentlig element er relasjonen som legges til 
grunn mellom beregnet egg og larvetap på den ene 
side, og rekrutteringstap for bestanden som 
konsekvens av dette på den annen. Slik det 
framkommer i tabell 5-7, benyttes en lineær 
sammenheng mellom larvedød og rekruttering 
som utgangspunkt. Litteraturen indikerer ikke en 
slik entydig proporsjonal/lineær sammenheng, 
men påviser at ulike bestandsregulerende 
mekanismer resulterer i ikke-lineære 
sammenhenger mellom 
gytebiomasse/larvemengde og rekruttering. Slike 
bestandsregulerende mekanismer er listet i 
rapporten på s. 79, men ikke hensyntatt i 
modellen. Imidlertid beregnes et utfallsrom for 
rekrutteringsresultatet som skal fange opp en 
romlig variasjon i naturlig overlevelse av larver. 
Tetthetsavhengig dødelighet knyttet til matmangel 
og predasjon, som for nordøst-arktisk torsk også 
handler om kannibalisme, er en viktig faktor for 
tilveksten til bestanden. Dette kan 
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balansere/eliminere betydningen av et ekstra tap 
av larver på det tidligste stadium der dødeligheten 
uansett er stor. Det er i gjennomsnitt så lite som 1 
av i størrelsesorden 100.000 larver som har 
naturlig overlevelse til gytemoden alder. Det ville 
være nyttig om det i rapporten var gjort ufyllende 
vurderinger av hva en initiell tapsandel av dette 
enorme larveoverskuddet kan bety, i relasjon til at 
de presenterte beregningsresultatene bygger på et 
1:1-forhold mellom larvedød og rekrutteringstap 
for årsklassen. 
Eksponeringstid og eksponeringsdyp for fiskelarver 
Eksponeringstid er satt til 10-døgns intervaller, 
fordi egg- og larvedata er tilrettelagt i slike 
intervaller, og eksponeringen forutsettes å gjelde 
for alle larver som befinner seg i vannkolonnen  
under et oljeflak. Dette er tvilsomme 
forutsetninger. Sirkulasjons- og 
strømningsmønsteret i vannkolonnen gir 
muligheter for kortvarig, lav eller ingen 
eksponering for larver som befinner seg dypere i 
vannkolonnen enn de øverste 0-10 meter (ref. 
Vikebø et al. 2007 Drift, growth and survival of 
larval Northeast Arctic cod with simple rules of 
behaviour). 
“Large inter-annual variations in the horizontal 
distribution of juveniles all the way through the 
early stages until settlement, with significant 
implications for growth and probability for survival, 
are highly affected by the circulation in the area. 
However, by vertical migration the larvae and 
juveniles are able to affect their drift route due to 
vertical variations in circulation. By allowing larvae 
and juveniles to choose depth according to an 
individual-specific risk sensitivity, we are able to 
investigate how this affect the resulting horizontal 
distribution, growth and survival. Locally, depth 
selection affects instantaneous mortality and 
growth rates, leading to higher survival through 
the larval period compared to larvae that were 
forced to stay in fixed depths. However, the 
strategy for depth selection also has long-term and 
large-scale consequences. First, since vertical 
behaviour interacts with ocean circulation, the 
strategy influences which drift trajectory a larva 
will follow and thereby the physical environment 
the larva experiences along its way. Second, the 
area or region where the larvae end up after the 
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drift phase can have important consequences for 
later life stages.” 
Restitusjonstider for forvaltede fiskebestander 
Basert på et rekrutteringstap gjøres beregninger av 
konsekvensene for fiskebestandens utvikling og 
restitusjonstid (s. 81 i rapporten). Disse bygger på 
et angitt prosentvis tap av en årsklasse. For 
forvaltede bestander gir dette et hypotetisk bilde 
av restitusjonstiden. Fiskeriforvaltningens 
fastsettelse av kvoter tar til enhver tid 
utgangspunkt i bestandens størrelse, og vil 
gjennom det kunne korrigere et tap raskere enn 
det som framkommer som resultat av 
modellberegningene. 
Effekt av beredskapstiltak, boretidsbegrensninger 
ag andre reguleringer 

 

Rapporten bør inkludere vurderinger av hvilken 
betydning oljevernberedskap vil kunne ha for 
miljørisikoen for fisk. Siden sårbarheten for olje er 
knyttet til de aller tidligste livsstadiene, og 
årstidsavgrenset til perioden mars-mai, er det av 
stor verdi å få vurdert hvilken risikoreduksjon som 
kan oppnås gjennom f.eks. boretidsbegrensninger i 
de aktuelle områdene. 

Som det påpekes vil de beregnede konsekvensene 
for fisk kun gjelde en kort periode av året når det 
er betydelige mengder gyteprodukt i vannsøylen. 
Boretidsbegrensninger i gyteperioden vil således 
ha stor innvirkning på konsekvenspotensialet for 
fisk. 
 
Oljevernberedskap vil også kunne redusere 
konsekvenspotensialet for fisk ved å redusere de 
totale oljemengdene på havoverflaten, og således 
bidra til å redusere andelen olje som blandes ned i 
vannsøylen. I analysene anses imidlertid sjøfugl 
som dimensjonerende for konsekvenspotensialet 
(beregnet verre konsekvenser for sjøfugl enn for 
fisk), og det ble derfor valgt å se på hvilken 
betydning oljevernberedskap har for å redusere 
konsekvensene for sjøfugl.    
 

Andre temaer  
På side 25 i rapporten står det at PAH-eksponering 
med effekter som DNA-skade, celledød og endret 
fettsyresammensetning “er påvist ved 
konsentrasjoner som normalt kun finnes et par km 
fra utslippene”. Dette kan tolkes som at det 
normale er å kunne påvise slike skader i en avstand 
på et par km fra et hvert utslippspunkt for 
produsert vann. Det er ikke grunnlag for en 
beskrivelse som kan gis en slik fortolkning. 

Kommentaren tas til orientering. 

På side 26 opplyses at utslippet fra Macondo førte 
til en fullstendig vertikal oljeeksponering av 
vannsøylen grunnet utstrakt bruk av 
dispergeringsmidler. Dette er et virkelighetsbilde 

Kommentaren tas til orientering. 
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som må nyanseres. Det skjedde en innlagring på 
større dyp, og med en vesentlig raskere 
nedbrytning av oljen i vannmassene enn forventet. 
Kap. 10, “Tiltak for redusert negativ påvirkning fra 
petroleumsvirksomhet” 

 

Kapittel 10.2.2, side 113, høyre kolonne, tredje 
avsnitt ”…dimensjoneres for å kunne håndtere 
tilsvarende opptil 90 pst. av mengden i de 
forventede utblåsningsratene for feltet”. Dette er 
feil. For felt i produksjon dimensjoneres 
beredskapen i barriere 1 & 2 med utgangspunkt i 
90-persentil av alle utfall i rate-/varighetsmatrisen 
for feltet. Det er en fundamental forskjell på 90 % 
av forventet utblåsningsrate og 90-persentilen av 
hele utfallsrommet! 

Angående 90 pst. av forventet rate versus fullt 
utfallsrom; det er en upresis/feil formulering i 
avsnitt 10.2.2, og vi ser at det kan misoppfattes. 
Beredskapen er dimensjonert etter 90 pst. av fullt 
utfallsrom, ikke 90 pst. av «forventede 
utblåsningsrater» for feltet. 

Side 114, venstre kolonne, første avsnitt «Det 
henvises til ”regionale beredskapsplaner for 
områder med nærliggende aktivitet”». Dette er 
utdatert. I dag analyserer vi ressursbehovet og 
legger planer for hvert felt separat. 

Kommentaren tas til orientering. 

 

Vesterålens regionråd, Vesterålen Petroleumsutvalg 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
En konsekvensutredning i tråd med 
petroleumslovens bestemmelser klargjør 
virkningene av planer og tiltak som kan ha 
vesentlige konsekvenser for miljø og/eller 
samfunn. Bestemmelsene om 
konsekvensutredninger sikrer at allmenheten og 
andre for informasjon om konsekvensene og får 
anledning til å påvirke beslutningene. 
Konsekvensutredninger skal sikre at alle 
virkningene blir tatt i betraktning under 
planlegging av planen eller tiltaket og når det tas 
stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planen 
eller tiltaket kan gjennomføres. 
Vesterålen regionråd mener at 
kunnskapsinnhentingen som er gjennomført 
bygger opp under vårt krav om at havområdene 
utenfor Lofoten og Vesterålen konsekvensutredes i 
tråd med petroleumslovens bestemmelser. 

Kommentaren tas til orientering. 
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Værøy Fiskarlag 

Kommentar OEDs vurdering av kommentaren 
På side 62 og 63 i programmet har departementet 
redegjort for sin vurdering av våre innspill til KI. Ett 
av våre hovedpunkter i forhold til KI, har vært at 
utredningene som nå skal gjennomføres, må gå 
helt ned på kommunenivå for de berørte 
kommunene i Lofoten og Vesterålen – slik at hver 
enkelt kommune og øvrige lokale interessenter kan 
få et best mulig kunnskapsgrunnlag for sitt 
lokalsamfunn når saken på nytt skal vurderes 
politisk. 
De utredningene som hittil er utført når det gjelder 
virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor 
Lofoten og Vesterålen, er gjort på et 
regionalt/helhetlig nivå. Styret i Værøy Fiskarlag vil 
understreke at nesten samtlige kommuner i 
Lofoten og Vesterålen anså disse analysene som 
mangelfulle og utilstrekkelige som 
beslutningsgrunnlag i sine høringsuttalelser til 
Forvaltningsplanen for Barentshavet - Lofoten. 
Også årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag 2011 har 
bedt om at utredningene innenfor KI-arbeidet går 
ned på kommunenivå. 
Derfor mener vi at en del av de analysene som skal 
lages innenfor rammene av KI, bør ta utgangspunkt 
i et kommunalt perspektiv – og følges opp med 
analyser for hver enkeltkommune i Lofoten og 
Vesterålen (altså mikroanalyser med kommunene 
som enheter). 
Styret i Værøy Fiskarlag har imidlertid bitt seg 
merke i følgende vurdering fra ansvarlig 
departement (OED) i forhold til dette momentet:  
”Kommunene tilgrensende til de relevante 
havområdene vil inngå i analysene i KI. Det legges 
imidlertid ikke opp til å gjennomføre analyser for 
hver enkeltkommune isolert, men å analysere på et 
mer helhetlig og regionalt perspektiv.”  
Vi tolker ordlyden i vurderingen dit hen at analyser 
for enkeltkommuner ikke er aktuelt.  
Dette synes vi er svært skuffende, og vil på det 
sterkeste be om at det likevel legges opp til denne 
typen analyser som et ledd i arbeidet med KI. 
Departementet unnlater dessuten å gi en 
begrunnelse for hvorfor det ikke legges opp til 
analyser på kommunenivå. 

Kommentaren tas til orientering. Departementet 
viser igjen til de vurderingene som er gjort av dette 
ved behandling av programmet.  
 
I arbeidet med kunnskapsinnhentingen som 
omfatter et større geografisk område, og som 
benytter scenarioer som grunnlag for utredningen, 
er det valgt å belyse de relevante forhold i 
hovedsak på regionalt nivå.  
 
Dersom en skulle gjøre spesifikke analyser for alle 
scenarioer og for alle kommuner i analyseområdet, 
ville dette gi svært stor usikkerhet i resultatene. 
Datagrunnlaget på kommunenivå er heller ikke 
godt nok til at slike analyser kan gjennomføres 
med godt resultat. Detaljerte analyser av ”fiktiv 
aktivitet” kan skape urimelige forventninger som 
kan samsvare dårlige med de mulighetene som 
oppstår ved konkret aktivitet. For konkret 
virksomhet, som vil ha relevans for et mer 
avgrenset nærområde (omfatte noen kommuner), 
vil det imidlertid være langt mer hensiktsmessig å 
omfatte også kommunenivå i analysene. 
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Styret i Værøy Fiskarlag vil også kommentere 
følgende vurdering fra departementet i lys av 
Værøy Fiskarlags innspill til arbeidet med KI:  
”Innspillene vil vurderes i den nærmere 
spesifiseringen av innholdet i de enkelte tematiske 
analysene i KI. Så konkrete analyser på 
kommunenivå vil være avhengig av utformingen av 
scenariene for petroleumsvirksomhet (i 
virkeligheten av funn og utvikling av 
petroleumsressurser), og om så konkrete analyser 
vil gjøres for Værøy og Røst er derfor ikke avklart 
på dette tidspunkt. De momenter som trekkes frem 
er uansett interessante å belyse i KI om dog gjerne 
på et mer regionalt og totalt nivå.”  
Når det gjelder Værøy og Røst, og utforming av 
scenariene for petroleumsvirksomhet, så grenser 
både Værøy og Røst til Nordland VI. Pr i dag 
foreligger det tunge faglige vurderinger av 
petroleumspotensialet/prospekter i Nordland VI 
(jf. rapport fra Oljedirektoratet). For disse to 
øykommunene skulle det etter vår mening ikke 
være vanskelig å utforme ulike scenarier basert på 
de data som foreligger, og gjøre analyser som er 
bygd på erfaringer fra norsk sokkel. 

Det vises til foregående kommentar.  

Avslutningsvis ønsker styret å kommentere 
tidsløpet som er skissert i KI-programmet. Vi 
registrerer at prosessen med KI skal være 
ferdigstilt ved årsskiftet 2012/2013. Stortingsvalget 
er imidlertid ikke før i september 2013. Ut ifra de 
signaler som hittil er kommet, er det på ingen måte 
aktuelt å iverksette en åpningsprosess for 
petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen 
og Senja så lenge SV og SP (?) sitter i regjering. Gitt 
at dagens flertallsregjering overlever til valget i 
2013, så blir det altså ingen konsekvensutredning 
etter petroleumsloven før tidligst etter valget i 
2013 (såfremt valget resulterer i en 
regjeringsdannelse som vil åpne for KU). Dette 
betyr at KI-prosessen gjerne kan utvides fram til 
sommeren 2013, slik at prosessen blir så grundig 
som mulig. På den måten vil man også unngå 
tidsnød og forhastede utredningsarbeider. Ikke 
minst vil man få bedre tid til å utføre analyser på 
kommunenivå, slik både årsmøtet i Værøy 
Fiskarlag og årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag 
har bedt om. 

Som angitt over er det faglige vurderinger som 
ligger til grunn for at kommunenivå ikke er lagt til 
grunn for de relevante analyser. Kommentaren tas 
for øvrig til orientering. 
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