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OLJEFRITT LOFOTEN 
OG VESTER   LEN 

VI SIER NEI TIL OLJEUTVINNING 
I SÅRBARE HAVOMRÅDER
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BEVAR LOFOTEN!
I Lofoten og Vesterålen foregår nå Norges store miljøkamp. Miljøet og 
de fornybare næringsinteressene står på en side, på den andre står 
oljeindustrien. I Lofoten og Vesterålen må vi foreta et valg.

Det handler om et av verdens rikeste og mest unike havområder. 
Under havbunnen her ligger det antakelig olje og gass, samtidig som 
verdens siste robuste torskebestand gyter her, sammen med en 
rekke andre fiskearter. Vi kan ikke tillate at de fornybare ressursene 
og naturverdiene spilles bort til fordel for oljevirksomhet!

Alarmen har gått for verdens klima. Klimaendringene er nå i gang 
over hele verden, og i nordområdene går utviklingen særlig fort. Det 
haster å redusere utslippene, og unngå de verste konsekvensene 
av et endret klima. Hvis vi lar oljeindustrien slippe til i Lofoten og 
Vesterålen, legger vi effektivt til rette for økte klimagassutslipp også 
i fremtiden.

Bellona jobber hardt for å holde Lofoten og Vesterålen oljefritt, i 
samarbeid med våre lokale allierte. Vi kjemper for å vinne. Men vi 
trenger at flere blir med. Jeg håper du vil støtte oss i kampen for et 
oljefritt Lofoten og Vesterålen.

Beste hilsen
 

FREDERIC HAUGE
LEDER I MILJØSTIFTELSEN BELLONA



ENORME NATURRIKDOMMER 
Havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen er blant de rikeste i 
verden, med et mangfold av fornybare naturressurser.

Her gyter en rekke av våre viktigste kommersielle fiskeslag, blant an
net verdens siste robuste torskebestand. Utenfor Røst finnes verdens 
største kaldtvannskorallrev. Havområdene huser også store bestander 
sjøfugl, og området utenfor Andøya er viktig for flere typer hval.

Nærheten til ressursene i havet gjør Lofoten og Vesterålen unikt, og 
har dannet grunnlaget for næringsvirksomhet og bosetting i regionen. 
Hvis vi tar vare på ressursene i havet utenfor Lofoten og Vesterålen, 
kan det fortsatt hentes ut store fornybare verdier fra havet, for all 
framtid. Et petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen vil gi et sikkert 
grunnlag for vekst og bosetting i regionen. 

DERFOR ØNSKER BELLONA 
ET OLJEFRITT LOFOTEN OG 
VESTERÅLEN:  
n SÅRBAR NATUR: Her er kontinentalsokkelen på sitt smaleste, 
og her er trangt om plassen. Oljevirksomhet vil true et rikt, men 
sårbart dyre- og planteliv. 

n MATFAT: Havet utenfor Lofoten og Vesterålen er svært viktig 
gyteplass for en rekke andre fiskearter, også verdens siste robuste 
torskebestand. 

n OLJEVERN: Sterke strømmer, landskap med våtmark og 
steinurer, mørke og kulde gjør at dagens oljevernberedskap ikke vil 
fungere effektivt utenfor Lofoten og Vesterålen. 

n SEISMIKK: Skyting av seismikk skremmer vekk fisken og for-
trenger fiskerinæringen. 

n KLIMA: Den globale klimakrisen krever at det settes grenser for 
norsk oljeindustri. Lofoten og Vesterålen har store muligheter til å 
videreutvikle fornybar og miljøvennlig næringsvirksomhet, i stedet 
for forurensende og klimafiendtlig olje og gass.
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FARE FOR OLJESØL 
Oljevirksomhet innebærer risiko for uhell og alvorlige utslipp. På 
den smale kontinentalsokkelen utenfor Lofoten og Vesterålen er det 
ekstra vanskelig å forhindre store ødeleggelser av naturressursene, 
hvis uhellet skulle være ute. Ekstreme værforhold, mørke, sterke 
strømninger og vanskelig kystnatur med ur og våtmark hindrer 
 effektiv oljevernberedskap.

Antallet små og store utslipp på norsk sokkel er økende. Alvorlige 
ulykker har flere ganger vist at dagens oljevernberedskap er util
strekkelig. Statens egne miljøfaglige etater har kommet med tydelige 
advarsler mot oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.

SEISMIKKSKYTING 
Seismikk er oljeindustriens fremste redskap for leting etter olje og 
gass. Ved hjelp av kraftige lydbølger som sendes mot havbunnen 
innhenter man kunnskap om bunnforhold, og dermed om mulige 
oljeforekomster. Forskning viser at fangst av fisk i områder hvor det 
har vært skutt seismikk, kan bli redusert med opp mot 80 prosent. 
Det er mange kunnskapshull forbundet med seismikkskytingens 
effekt på livet i havet.

Eventuell petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen vil 
 innebære omfattende seismikkskyting. På den smale sokkelen 
utenfor Lofoten og Vesterålen er det svært vanskelig for oljeindustrien 
å sameksistere med fiskerinæringen. 
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FREMTID UTEN OLJEINDUSTRI 
Lofoten og Vesterålen er rikt på et mangfold av naturressurser, 
og trenger ikke oljevirksomhet for å sikre sysselsetting og vekst. 
Fiskeriene er en fornybar næring, som både kan og bør videre-
utvikles. Med både verdens fiskeriressurser og havmiljø under 
press, ligger det et viktig konkurransefortrinn i fisk fra rent hav. 
Også havbruks næringen er avhengig av et rent havmiljø.

Turistnæringen har i dag stor betydning i Lofoten og Vesterålen. 
I en verden der urørt natur er stadig mer etterspurt, har Lofoten og 
Vesterålen store muligheter for å videreutvikle reiselivsnæringen.
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KLIMAKRISEN 
Over hele verden merker mange mennesker allerede klimaendring
ene på kroppen. Det haster å redusere utslippene, og hindre de verste 
konsekvensene av et endret klima. Hvis ikke utslippsvekst snus til 
utslippsreduksjon i løpet av kort tid, vil konsekvensene i vårt århundre 
bli katastrofale. Mennesker vil drives på flukt fra tørke, flom og stig
ende havnivå. En tredjedel av verdens arter vil kunne utryddes. 

Å sikre matforsyning til verdens befolkning vil bli stadig vanskeligere, 
og opptil tre milliarder mennesker vil kunne få store problemer med 
tilgangen på rent drikkevann. 

For å forhindre dette, må verdens klimagassutslipp reduseres med 
opp mot 85 prosent innen 2050, ifølge FNs klimapanel. Oljeindustrien 
er hovedårsaken til at Norge så langt ikke har klart å oppfylle sine 
klimaforpliktelser. Klimakrisen krever at vi produserer mindre fossil 
energi. Å gi oljeindustrien tilgang på nye, sårbare havområder på 
norsk sokkel vil være et steg i feil retning.

Klimakrisen kan løses. Fremtidens energikilder er de som ikke 
forurenser. De som satser på fornybare og utslippsfrie løsninger i dag, 
er morgendagens vinnere. Å begynne med petroleumsvirksomhet 
utenfor Lofoten og Vesterålen er å gå baklengs inn i framtida

«Å begynne med petroleumsvirksomhet 
utenfor Lofoten og Vesterålen er å gå 
baklengs inn i fremtiden.»
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AVGJØRES I 2010 
Stortingsvalget i 2009 blir viktig for Lofoten og Vesterålens fremtid. 
Det nye stortinget avgjør hva som skal skje med dette området. 

Gjennom den «Helhetlige forvaltningsplanen for Barentshavet og 
havområdene utenfor Lofoten» styres rammene for  næringsaktivitet i 
disse havområdene. I 2010 skal denne forvaltningsplanen opp til en ny 
vurdering. Da skal det bestemmes om havområdene utenfor Lofoten 
og Vesterålen skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller om de skal 
gis status som petroleumsfrie områder.

Seilbåten Kallinika 
er Bellonas flytende 
kontor, og er jevnlig 
i Lofoten. Besøk oss 
gjerne når du ser oss! 
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DETTE JOBBER BELLONA MED 
Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som har som formål å 
arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. 
Det viktigste for Bellona har alltid vært hvilke gode resultater vi kan 
bidra til gjennom vårt miljøarbeid. Vi fokuserer på å jobbe langsiktig 
og løsningsorientert med de oppgavene vi mener er viktigst.

VI JOBBER MED:
n Reduksjon av klimagassutslipp
n Økt bruk av fornybar energi
n CO2-håndtering
n Energieffektivisering
n Eliminering av miljøgifter
n Miljøriktig avfallshåndtering
n Atomproblematikk i Russland
n Biologisk mangfold
n Ingen olje i nord
n Miljøvennlig transport
n Bærekraftig havbruk

STØTT BELLONA
BELLONA TRENGER DIN HJELP I MILJØKAMPEN 

Bellona jobber for å gjøre verden litt bedre hver dag – men vi klarer 
det ikke alene. Med flere støttemedlemmer kan vi jobbe mer lang
siktig og målrettet – blant annet med å holde Lofoten og Vesterålen 
oljefritt. Jo flere vi er, jo sterkere står vi i miljøkampen.

Bli støttemedlem, du også: 

n Send SMS: send Bellona til 2252  
n Send oss en epost: medlem@bellona.no 
n Besøk oss på: www.bellona.no
n Ring oss: 23 23 46 00

Du kan også gi ditt bidrag direkte til 
Bellonas kontonummer 6320.05.88888.

Som støttemedlem betaler du 365 kroner i året.

TUSEN TAKK FOR DIN VIKTIGE STØTTE!



MILJØSTIFTELSEN BELLONA
Postboks 2141 Grünerløkka, 0505 Oslo
e-post: info@bellona.no
Telefon: 23 23 46 00


