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Sammendrag 
 

Petroleumsvirksomhet i særlig sårbare områder 
Dette sier utkastet til forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet om havområdet:  
”Enkelte områder er utpekt som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressursmessig 
forstand. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning 
for det biologiske mangfoldet i hele havområdet, og der mulige skadevirkninger kan få 
langvarige eller irreversible effekter. (…) Dette er områdene fra Lofoten til og med 
Tromsøflaket, eggakanten, kysten av Finnmark, iskanten, polarfronten og kystsonen 
omkring Bjørnøya og resten av Svalbard.” (MD 2006:2). 
 
Til tross for at utkastet definerer noen områder som spesielt verdifulle og sårbare legger 
utkastet til forvaltningsplan opp til oljevirksomhet i de samme områdene. I forslaget til 
Stortingsmelding står det at man for disse områdene må være ”aktsom ved aktivitet.” 
Videre skriver man:  
 
”Ut fra en vurdering av de særskilt verdifulle og sårbare områdene som er identifisert, 
og ut fra en vurdering av risikoen for akutt oljeforurensing vil regjeringen stille særskilte 
krav til petroleumsaktivitet i områdene XXX gjennom boretidsvinduer og 
beredskapskrav.” 
 
Bellona mener det uakseptabelt at det åpnes for petroleumsvirksomhet i områder hvor 
skadene kan få irreversibel konsekvenser. Vi vil påpeke at samtlige regjeringspartier har 
lovet velgerne petroleumsfrie områder i nord.  
 
I utkastet til forvaltningsplan står det: Det er omfattende områder i Barentshavet syd hvor 
regjeringen peker på at det kan foregå petroleumsvirksomhet innenfor gjeldende krav 
[XXX uten vesentlige endringer i eksisterende vilkår]. Utkastet tar dermed ikke innover 
seg de vesentlige kunnskapsmanglene knyttet både til økosystemet i Barentshavet og til 
effekter av forurensing. I tillegg tar utkastet ikke hensyn til de store endringer 
havområdene vil møte på grunn av klimaendringene, og kunnskapsmanglene knyttet til 
denne problemstillingen tas det ikke konsekvensen av. 
 

Betydelige kunnskapsmangler 
Bellona vil særlig påpeke kunnskapsmangler knyttet til basaløkologi, som omhandler 
hvilke arter som finnes, livssyklusen og interaksjonen mellom arter. Andre eksempler på 
betydelige kunnskapsmangler er kunnskapen knyttet til sjøfugl, kartlegging av 
havbunnen, manglende værmeldinger for store deler av Barentshavet. 
Videre vil vi påpeke at det er liten kunnskap om effekten av oljeforurensing, regulære 
utslipp ved normal drift, og kunnskap om samlet påvirkning av forskjellig 
forurensningskomponenter. Faggruppen som vurderte samlet påvirkning i forbindelse 
med forvaltningsplan arbeidet skriver at man i liten grad har evnet å fange opp 
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synergieffekter og samlet påvirkning på økosystemene. Dette er alvorlig siden 
samvirkende påvirkningsfaktorer kan forsterke konsekvensen av hver enkelt påvirkning. 
Gruppen uttaler derfor: ”Beslutninger som skal fattes på grunnlag av denne utredningen 
vil derfor måtte gjøres under til dels betydelig usikkerhet om hva som blir 
konsekvensene.” 
 

Kort tidshorisont 
Svært avgjørende for hvilke konklusjoner planen trekker er valg av tidshorisont satt til år 
2020. Dette betyr at vesentlige påvirkningsfaktorer som klimaendringer og eventuelle 
effekter av full petroleumsutbygging i vesentlig grad ikke slår inn. Poenget til Bellona er 
at et slikt kort tidsperspektiv tjener interessene til petroleumsindustrien som gjerne vil 
fremheve at de påvirker miljøet bare i begrenset grad, og utkastet gir derfor et feilaktig og 
skjevt bilde av hva som kommer til å bli konsekvensene av en slik utbygging. Et så kort 
tidsperspektiv gjør at planen ikke blir det styringsdokumentet den var ment å være. 
 

Fine ord, men ingen plan 
Utkast til forvaltningsplan som nå foreligger presenterer ingen nye grep for å ivareta 
miljøhensyn i petroleumspolitikken. Det foreligger mange fine og gode intensjoner om 
hvordan man ønsker at miljøtilstanden i havområdet skal være i fremtiden. 
Erfaringsmessig vet vi at overordnede miljømål, slik utkastet til forvaltningsplan 
presenterer mange av, har lite å si for den konkrete petroleumsforvaltningen.  
 

Null utslipp er ikke null utslipp 
I forbindelse med St. meld. nr 38 (2003-2004) ble det bestemt at nullutslippskravene for 
nordområdene skulle være strengere enn på resten av sokkelen. Bellona ønsker å påpeke 
det som blir omtalt som null utslipp ikke innebærer null utslipp. Null utslipps regimet i 
Barentshavet innbærer at det gis tillatelse til utslipp i 5% av tiden, siden driftregulariteten 
er satt til 95%. Det vil bli gitt tillatelse til utslipp fra den øverste delen av borehullet. Det 
største unntaket fra null utslippsregimet er unntaket for landanlegg. Stortingsmelding nr 
38 (2003-2004) slår fast at landanlegg ikke skal følge utslippskravene for nordområdene, 
men ha de samme reglene som resten av norsk sokkel. Dette er svært alvorlig tatt i 
betraktning av at fleste oljeselskapene uttaler at de først og fremst vil bygge ut 
landanlegg. Det er ikke utredet for konsekvensen utslipp fra landanlegg vil medføre. 
 

Klimautslipp er ikke vurdert 
Utkastet til forvaltningsplan omtaler ikke økningen i klimagassutslipp en eventuell 
petroleumsutbygging på norsk side vil medføre. I Utredningen av petroleumsvirksomhet i 
Lofoten og Barentshavet (ULB) estimerte man at full utbygging ville bety en økning i 
norske klimagassutslipp med 8%. Selskapenes tilgang til nytt leteareal på sokkelen er en 
svært avgjørende faktor for kontroll med utvinningstempo og dermed også med 
klimagassutslippene. En åpning for helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten og 
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Barentshavet er ikke forenlig med det internasjonal ansvaret Norge har for å redusere 
klimagassutslippene sine. 
 
Bellona krever 

- Alle områdene som utkastet til plan definerer som særlig verdifulle og sårbare må 
sikres som petroleumsfire områder. 

- For de resterende områdene har man betydelig kunnskapsmangler. I disse 
områdene må det ikke gis konsesjonstildelinger før man har et tilfredsstillende 
kunnskapsgrunnlag. Dette må få konsekvenser for tildelingene i 19. 
konsesjonsrunde. 

- Dersom det åpnes for petroleumsvirksomhet i deler av området må det stilles krav 
om reelle null utslipp til sjø. Landanlegg må ha det samme utslippsregimet som 
annen utbygging i nordområdene. 

- Det må stilles krav om null utslipp til luft. Planen må synliggjøre de 
klimapolitiske konsekvensene full petroleumsutbygging i nord vil ha, ved at man 
skisserer konkrete utslippskutt i andre sektorer. 

- Forvaltningsplanen må bli et reelt styringsdokument som får reelle konsekvenser 
for miljøhensyn i politikkutformingen for de ulike sektorene. Dette innebærer 
blant annet at tidshorisonten må utvides vesentlig. Uklare målformuleringer og 
opprettelsen av rådgivende grupper må erstattes av konkrete tiltak, som 
petroleumsfrie områder og reelle null utslipp til luft og sjø ved eventuell 
petroleumsutbygging i deler av området. 
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1. Innledning 
 
 
Dette arbeidsnotatet er innspill til arbeidet med forvaltningsplan for Lofoten og 
Barentshavet, som skal legges fram som stortingsmelding før påske 2006. Innspillene er 
knyttet opp mot utkastet til St. meld. som ble kjent 6. februar 2006.  
 
Innspillene vektlegger først og fremst de delene av forvaltningsplanen som omhandler 
petroleum og miljø.  
 
 
 
Oslo, 17. februar 2006 
 
 
 
Guro Hauge og Unni Berge 
Fagmedarbeidere i Bellona  
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2. Svakheter ved utkastet til forvaltningsplan 
 

2.1 Ingen plan 
En stortingsmelding skal angi politisk retning, og fungere som et politisk styringsverktøy. 
Utkastet til forvaltningsplan som ble offentliggjort 6. februar i år, er derfor dypt 
bekymringsfullt. Planen inneholder knapt annet enn beskrivelser av den biologiske 
tilstanden i Barentshavet, samt gode ønsker for miljøtilstanden framover. Av en reell plan 
ville man forventet konkrete grep og reelle avklaringer mellom motstridende hensyn. Det 
blir ikke tatt nye politiske grep som følge av regjeringsskiftet. Isteden er utkastet til plan 
preget av adoptering av forrige regjerings mål og prosesser. 
 
Det er få slike avveiinger i utkastet, og det er derfor tvilsomt om forvaltningsplanen vil 
bli et verktøy for å opprettholde miljøverdier i havområdet. Når man identifiserer 
konflikter mellom næring og miljø, løses dette med å mane til større ”aktsomhet” ved 
aktivitet. Deretter lister man opp selvfølgeligheter av tiltak for å illustrere ”aktsomhet”. 
Den eneste avklaringen utkastet til plan legger opp til, er å gi klarsignal til boring i 
sårbare og verdifulle områder der ”mulige skadevirkninger kan få langvarige eller 
irreversible konsekvenser” (MD 2006:2 og 4). Dette er et katastrofalt utgangspunkt for 
en regjering som har tatt på seg å gjenreise Norge som miljønasjon. 
 
Da lekkasjen av utkastet til forvaltningsplan var et faktum, uttalte politisk rådgiver i 
Miljøverndepartementet Morten Wasstøl at ”dette er en første tilnærming til hvordan en 
plan kan bygges opp, hvor avveiningen mellom miljøinteresser og ulike næringsinteresser 
ennå ikke er foretatt”.  Regjeringen har en stor utfordring dersom de ønsker at 
stortingsmeldingen skal bli et reelt styringsdokument med høy miljøprofil. Det er naivt å 
tro at man kan drive petroleumsaktivitet i de mest sårbare og verdifulle havområdene på 
en ”aktsom” måte. 
 

2.2 Mål- og resultatstyring 
Forvaltningsplanen skal fastsette såkalte miljøkvalitetsmål som sektormyndighetene skal 
styre etter innenfor sine ansvarsområder (MD 2006:83). Planen bruker således en velkjent 
styringsmetode innenfor miljøforvaltningen, nemlig mål- og resultatstyring. Dette til tross 
for at slike forsøk på overordnet styring av sektorpolitikk tidligere har vært mislykket, og 
ikke gitt ønskede resultater i miljøarbeidet. Generelle miljømål med uavklart i forhold til 
mål i sektorpolitikken, vil bety at gode intensjoner får få praktiske konsekvenser i den 
daglige petroleumspolitikken. 
  
I forkant av arbeidet med å skrive forvaltningsplanen har en arbeidsgruppe med 
medlemmer fra miljø- fiskeri- og petroleumsforvaltning lagt fram et forslag om 
forvaltningsmål for Barentshavet. Gruppen, som sluttførte arbeidet i april 2005, hadde 
ikke hatt mandat til å gå utover eksisterende politiske mål (MD 2005a:6-7). Med andre 
ord har man tatt utgangspunkt i den forrige regjeringens politikk da man utarbeidet 
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målene som nå står utkastet til forvaltningsplan. Dette er et lite ambisiøst utgangspunkt 
av den nye rød-grønne regjeringen. 
  
Utkastet til forvaltningsplan inneholder ingen problematisering av om de ulike målene 
som skal ligge til grunn i forvaltningen av Barentshavet er motstridende. Dette er en 
sannsynlig konklusjon dersom man setter målene om risiko/akutt forurensing eller 
biologisk mangfold opp mot målet fra St. meld. nr 38 (2003-2004) Om 
petroleumsvirksomheten der man varsler offensiv satsing på å realisere den langsiktige 
utviklingsbanen for petroleumsutvinning.  
 
Selv om man her ser konturene av åpenbare konflikter og mangel på samsvar mellom 
ulike mål, velger utkastet til forvaltningsplan å ikke problematisere dette. I stedet utelater 
man samfunnspolitiske målformuleringer totalt. Målformuleringene på samfunn som 
arbeidsgruppa foreslo, er derfor forkastet. Dette fører imidlertid ikke til at konflikten 
mellom sektorpolitiske mål og i miljøkvalitetsmålene forsvinner. De sentrale 
petroleumspolitiske målene fortsetter å eksistere enten man nevner dem i 
forvaltningsplanen eller ikke.  
 
Mangelen på reell avveiing mellom ulike hensyn gjør det lite trolig at forvaltningsplanen 
vil bli et styringsverktøy som setter reelle rammer for sektorpolitikken.  
 
Bellona krever: 

• At forvaltningsplanen gjør reelle avveiinger mellom miljø og sektorpolitiske 
målsettinger, for eksempel innen petroleumspolitikken.  

• Hensynet til miljø og bærekraftig næringsvirksomhet må få gå foran hensynet til 
stadig større arealtilgang for petroleumsindustrien.  

 

2.3 Tidsperspektiv bare fram til 2020 
Tidsperspektivet i utkastet til forvaltningsplan er på knappe fjorten år og baserer seg på 
scenarier fram til 2020 (MD 2006:10). Dette medfører et svært skjevt framtidsbilde av 
situasjonen i Barentshavet. 
 
For det første fører den korte tidshorisonten til at klimaendringer ikke er inkludert i 
planen generelt og risikovurderinger knyttet til petroleumsvirksomhet spesielt. Dette fordi 
klimaendringer først vil gi store utslag på økosystemet lengre sikt enn 2020 (MD 
2005b:37, MD 2006:84). Planen skulle sørge for en langsiktig forvaltning for å 
opprettholde økosystemenes ”struktur, virkemåte og produktivitet”. Da er det en stor 
faglig svakhet at planen ikke har et tidsperspektiv som synliggjør de største belastningene 
økosystemet vil bli utsatt for på mellomlang sikt. 
 
For det andre vil en tidshorisont som bare strekker seg fram til 2020, bidra sterkt til å 
skjule de reelle miljøproblemene som vil komme dersom man åpner for videre 
petroleumsaktivitet i området. Tildeling av leiteareal for oljeindustrien, vil få de største 
miljømessige konsekvensene først når man får produksjon på mange felt. 
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Miljøproblemene knyttet til eventuell petroleumsvirksomhet vil dessuten øke etter hvert 
som de utbygde feltene blir eldre.  
 
Derfor kan man konkludere med at de største miljøproblemene fra petroleumsvirksomhet 
i Lofoten-Barentshavet først vil slå først inn etter 2020. I rapporten som vurderer samlet 
påvirkning på havområdet, har man for eksempel tatt for seg to scenarier med høy 
petroleumsaktivitet i Lofoten og på norsk side av Barentshavet (Scenario A og C). I disse 
scenariene regner man med bare 2 oljefelt og 2 gassfelt i produksjon på norsk sokkel i 
2020. Selv om disse scenariene legger opp til at flere olje- og gassfelt er under 
planlegging og utbygging i 2020, betyr tidsavgrensingen i planen at man ikke vurderer de 
faktiske miljømessige konsekvenser en åpning vil få. Dersom man tillater 
konsesjonstildelinger i Lofoten-Barentshavet, er dette første steg for å tillate 
petroleumsproduksjon i området i femti år framover.  
 
Noen kan innvende at det er vanskelig å planlegge i et femti års perspektiv. Bellona vil da 
påpeke at det virker som om forfatterne av utkast til forvaltningsplan har få problemer 
med å gjøre estimater basert på hva man tror er de totale ressursene av petroleum i 
Lofoten og Barentshavet, nemlig 1 milliard Sm3 oljeekvivalenter. Ut fra dette regner man 
ut at dette vil representere verdier for om lag 1900 milliarder kroner (MD 2006:33). Vi 
går ut fra at utkastet til forvaltningsplan ikke legger opp til at man skal pumpe opp alt det 
fram til 2020.   
 
En scenariefremskriving med tidsperspektivet bare fram til 2020 tjener 
petroleumsindustrien, som gjerne vil fremheve at de påvirker miljøet i begrenset grad. 
Den tidsmessige avgrensingen skaper et skjevt bilde av hva som faktisk kommer til å bli 
konsekvensene dersom man åpner opp for oljevirksomhet i hele utredningsområdet.  
 
Bellona krever 

• At konsekvenser av å åpne for helårig petroleumsproduksjon i Lofoten og 
Barentshavet må sees i et mer langsiktig perspektiv enn de fjorten årene som 
utkastet til forvaltningsplan har lagt opp til.  

• At forvaltningsplanen må synliggjøre situasjonen i Barentshavet også etter 2020. 
Man må synliggjøre konsekvensene av klimaendringer. Dessuten må man 
synliggjøre scenarier for omfang av petroleumsaktivitet, og konsekvensen av 
dette. 

 

2.4 Uklarhet i scenarioene 
Bellona vil også bemerke at scenarioene i rapporten om samlet påvirkning er noe 
vanskelige å forstå. I Scenario B kan man lese at ”Goliat avsluttet produksjonen i 2014 i 
likhet med i de andre scenariene” (MD 2005b:39, 46). Hvilke realpolitiske vurderinger 
ligger bak at Goliat kommer til å avslutte produksjonen i 2014? For oss virker det 
usannsynlig at eventuell produksjon på Goliat kan begynne før tidligst i 2009, og 
scenarioet legger i så fall opp til bare fem års produksjon. I scenario A legger man 
dessuten ikke, så vidt vi kan lese, opp til produksjon på Goliat, slik man hevder andre 
steder i dokumentet. Isteden legger man inn et fiktivt oljefelt i Finnmark Øst (MD 
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2005b:39). På oss virker det vilkårlig hvilke felt som blir puttet inn i risikoanalysen. 
Dessuten varierer lokaliseringen av feltene mye i de ulike delene av underlagsmaterialet. 
Dette betyr at delutredningene mangler felles referansegrunnlag.    
 

2.5 Samlet effekt ikke vurdert 
Et sentralt poeng i arbeidet med forvaltningsplanen har vært å vurdere den totale 
belastningen på økosystemene i havet, og vurdere samlet påvirkning, istedenfor å bare 
vurdere enkeltpåvirkninger hver for seg (MD 2006). Dette fordi samvirkende 
påvirkninger kan forsterke konsekvensene. Slike synergieffekter/kumulative effekter kan 
føre til forsterket respons over tid. For eksempel antar man at for sjøfugl er det 
kombinasjonseffekter som har bidratt til dagens negative bestandssituasjon. Vurderingen 
av samlet påvirkning i forvaltningsplanen har i liten grad evnet å fange opp slike 
synergieffekter, både på grunn av ulik metodebruk og store kunnskapshull i de ulike 
sektorutredningene (MD 2005b:7,23). 
  
Det er bekymringsverdig når arbeidsgruppen som står bak rapporten ”Samlet påvirkning 
på Lofoten-Barentshavet” sier det har vært utfordrende å vurdere samlet konsekvens, 
fordi kunnskapsgrunnlaget generelt har vært for dårlig. Bellona vil på bakgrunn av dette 
understreke en av konklusjonene til faggruppen: ”Beslutninger som skal fattes på 
grunnlag av denne utredningen, vil derfor måtte gjøres under til dels betydelig usikkerhet 
om hva som blir konsekvensene” (MD 2005b:7). 
 
Bellona mener metodene som er brukt for å komme fram til samlet påvirkning på basis av 
sektorutredningene, er metodisk og vitenskaplig tvilsomme. Når kunnskapsgrunnlaget for 
å gjøre en analyse er for dårlig, må man ta konsekvensen av dette og la være å gjøre dette. 
Vi synes det er ekstra alvorlig at utkastet til forvaltningsplan vurderer det faglige 
grunnlaget for forvaltningsplanen som godt, når man vet at kunnskapsgrunnlaget for å 
vurdere samlet påvirkning, selve formålet med forvaltningsplanarbeidet, overhodet ikke 
er tilstede (MD 2006:2).  
 
 
Bellona krever  

• Det må gjennomføres forskning og utredninger som gjør at man får et godt faglig 
grunnlag for å vurdere petroleumsvirksomhet i Lofoten og Barentshavet.  

• Inntil et slikt godt faglig kunnskapsgrunnlag er på plass, kan man ikke godta 
petroleumsaktivitet i havområdet. 

 

2.6 Samfunnsperspektiv i forvaltningsplanen 
Det er kritikkverdig at planen bare fokuserer på de positive samfunnsvirkningene av olje 
når målet var å vurdere de samlede konsekvensene. Utkastet til plan sier at regjeringen 
har lagt stor vekt på det faglige grunnlaget for planen, også når det gjelder 
samfunnsmessige forhold (MD 2006:2). Man hevder å ha utredet ”konsekvensene av 
aktiviteter som kan påvirke miljøtilstanden, ressursgrunnlaget eller mulighetene for å 
drive annen næringsaktivitet i havområdet”. Bellona er lite imponert over den 
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samfunnsfaglige tilnærmingen i forvaltningsplanarbeidet. Riktignok har man utarbeidet et 
felles faktagrunnlag for samfunnsmessige forhold, samt noen delutredninger i forbindelse 
med sektorutredningene, men dette gjenspeiles lite i utkastet til plan (Agenda utredning 
& uvikling AS 2003, OED 2003d).  
 
Faggruppen som har vurdert samlet påvirkning skriver i sin rapport: ”Det er kun vurdert 
hvilke positive samfunnsmessige virkninger næringene vil gi opphav til. Negative 
virkninger er ikke vurdert, for eksempel av negative miljøpåvirkninger eller ulykker” 
(MD 2005b:10) På samme måte vurderer utkastet til forvaltningsplan bare eventuelle 
positive samfunnsmessige konsekvenser av petroleumsaktivitet. Utkastet til plan vurderer 
derimot ikke konsekvenser av en oljeulykke vil ha for andre berørte næringer som fiskeri, 
havbruk og turisme. Dette til tross for at dette er næringer som i vesentlig grad kan bli 
skadelidende ved en ulykke.  
 
Generelt har turisme og reiseliv fått svært liten omtale i planen, og havbruksnæringen er 
også lite omtalt. Når det gjelder forholdet mellom petroleum og fiskerier, vurderer man 
bare seismikk, arealbeslag og fiske ved undervannsinstallasjoner, men ikke 
konsekvensene for fiskerinæringen ved en oljeulykke. Fiskeri, havbruk og reiseliv er 
næringer som både i dag og i fremtiden er mye viktigere for sysselsettingen i Nord Norge 
enn det petroleum er. Petroleumsnæringen står for en lav andel av antall sysselsatte i 
forhold til andre næringer. I Nord-Norge er 20 000 ansatt i fiskeri og havbruk og 12000 
årsverk i reiseliv. Petroleum vil i framtiden kun stå for mellom 1000 til 4000 
arbeidsplasser, noe som vil si maks 2 prosent økning av sysselsettingen i Nord-Norge 
med full utbygging (MD 2006:30).  
 
I sammendragsrapporten for den sektorvise utredningen for petroleum vurderte man at et 
utilsiktet større utslipp kunne medføre negative konsekvenser for næringer som er 
avhengig av havet eller avledet virksomhet av dette. For eksempel kunne fiskeriene få 
skade på ressursgrunnlaget, tilgrising av redskap, båndlegging av areal, redusert kvalitet 
på fangst. En slik situasjon ville også påvirke landbasert foredlingsindustri. Særlig sårbart 
vil sesongbasert fiske og kystfiske være, på grunn av liten fleksibilitet. For havbruk og 
reiseliv gjorde man lignende vurderinger (OED 2003d). Denne vurderingen er for så vidt 
ufullstendig, men dette unnskylder ikke den totale mangel på vurdering som utkastet til 
forvaltningsplan presterer å gjøre. 
 
Bellona krever: 

• At man synliggjør de mulig negative konsekvenser petroleumsvirksomhet i 
Lofoten og Barentshavet kan få for andre næringer som er avhengige av et ren og 
rik hav- og kystnatur. Dette gjelder særlig fiskeri, havbruk og reiseliv. 

 

2.7 Ringvirkningsprosjektet 
Utkastet til forvaltningsplan har et svakt samfunnsmessig perspektiv. Planen varsler 
imidlertid at når det gjelder sysselsetting, vil man komme med nærmere inn på 
samfunnsmessige/sysselsettingsmessige virkninger i utredninger i regi av Kommunal og 
regionaldepartementet. Spesielt nevnes Ringvirkningsprosjektet som skal få frem ”flest 
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mulig positive ringvirkninger i Nord Norge under alternative forutsetninger for 
utbygging” (MD 2006:31). Igjen vektlegger man ikke samlede og mulig negative 
konsekvenser, men kun de mulige positive virkningene.   
 
Det dessuten totalt uakseptabelt og sterkt kritikkverdig at den faglige delen av dette 
arbeidet skal utføres av Barlindhaug AS og Bedriftskompetanse (KRD 2006). Johan 
Petter Barlindhaug er en flittig brukt konsulent for norske oljeselskaper og blir omtalt 
som oljelobbyist i media. Han har tatt klare standpunkt i debatten om utbygging i 
Barentshavet. Når det gjelder Bedriftskompetanse Hammerfest, har denne bedriften svært 
nære bånd til Snøhvit næringsforening. Styreleder for Snøhvit næringsforening Arvid 
Jensen er daglig leder ved Bedriftskompetanse as Hammerfest. Ringvirkningsprosjektet 
skal videre delfinansieres av Oljeindustriens Landsforening og Statoil. Bellona finner det 
svært lite sannsynlig at to aktører med så sterke partsinteresser i oljedebatten, vil evne å 
produsere et faglig forsvarlig arbeid vedrørende samfunnsmessige konsekvenser av 
oljevirksomhet i nord.  
 
Bellona krever  

• At eventuelle samfunnsmessige utredninger og analyser i regi av det offentlige tar 
utgangspunkt i at man skal vurdere både positive og negative konsekvenser av 
petroleumsutbygging. 

• At man ved slike utredninger ikke benytter seg av analysebyråer og lignende, som 
er dominert av personer som opptrer som aktører med klare partsinteresser i 
oljedebatten. 

• At oljeindustrien ikke får legge føringer på eventuelle utredningsprosjekt i 
offentlig regi fordi de finansierer hele/deler av offentlige utredninger. 
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3. Effekter av petroleumsaktivitet 
 
I denne delen vil det bli gjennomgått hva utkastet til forvaltningsplanen for Barentshavet 
sier om effekter av petroleumsvirksomhet, hva som er status og hva Bellona mener bør 
gjøres av endringer 
 

3.1 Nullutslippskrav til sjø 
Hva sier utkastet? 
Det er noe uklart hva som er nullutslippskravene i det utkastet som foreligger. Noen 
steder i teksten står det at det ikke skal være utslipp av miljøfarlige stoffer. Det er satt 
som krav at det i hovedsak ikke skal være utslipp av miljøfarlige stoffer til sjø eller 
utslipp som ellers kan føre til miljøskade fra boring eller produksjon ved normal drift. 
(MD 2006:53) Andre steder står det at det skal være fysisk null utslipp, mens det på side 
54 i utkastet ser det ut til at det er nullutslippskravene fra St.meld nr 38 (2003-2004) Om 
petroleumsvirksomhet som skal legges til grunn i forvaltningsplanen. I de videre 
kommentarene vil vi legge til grunn at det er nullutslippskravene fra St.meld nr 38 (2003-
2004) som er kravet forvaltningsplanen vil sette til petroleumsindustrien 
 
 
Det generelle nullutslippsmålet 
Det er satt et generelt null utslippsmål som gjelder for hele sokkelen. Det innebærer at det 
ikke skulle være utslipp av miljøfarlige stoffer fra petroleumsvirksomhet innen utgangen 
av 2005. Miljøfarlige stoffer regnes naturlig forekommende miljøgifter, og tilsatt 
kjemikalier innen svart og rød kategori1. I tillegg kommer utslipp av olje (komponenter 
som ikke regnes som miljøfarlig), stoffer innen grønn og gul kategori, borekaks og andre 
stoffer som kan føre til miljøskade (MD 2006:54). Dette målet ble første gang lansert i St. 
meld nr 58 (1996-1997) om miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. Siden har det 
blitt konkretisert i en rekke stortingsmeldinger. (SFT:2005) Dette målet er ennå ikke 
oppfylt på norsk sokkel. De totale utslippene av alkyfenoler, PAH og tungmetaller vil i 
liten grad reduseres som en følge av målet, siden mengden produsert vann øker og dagens 
renseteknologi ikke renser disse utslippene tilfredsstillende. 
 
Null utslipp i Barentshavet. 
I St. meld nr 38 (2004-2005) ble det bestemt at null utslippsmålene skulle være strengere 
enn resten av norsk sokkel. Det ble sagt at det ikke skulle være utslipp til sjø i forbindelse 
med normal drift. Dette innebærer at det ikke skal være utslipp av produsert vann, 
borekaks og slam i 95% av tiden. Unntatt fra dette er utslipp fra topphullet, den øverste 
delen av borehullet, hvor det er tillatt med utslipp i gitte situasjoner (OED 2003:31).  
 
Utover dette er landanlegg unntatt fra null-utslippsregimet, hvor utslippskravene er det 
samme som på resten av sokkelen (St. meld 38 (2003-2004)). I vedlegg til St. meld nr 38 
(2003-2004) står det at man ikke ser det som hensiktsmessig miljøløsning å transportere 

                                                 
1 Offshorekjemikalier testes utfra et fareklassifiseringsskjema svart, rød, gul, grønn etter hvor farlige de er 
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produsert vann ut til feltet for injeksjon. De signalene som sendes fra oljeindustrien er at 
de i første rekke ønsker å bygge ut landanlegg i nord. Dersom dette blir en realitet, 
innebærer det at de reelle utslippskravene i Barentshavet er de samme som på resten av 
sokkelen. Dette til tross for at det ikke er plassproblemer ved å installere utstyr på et 
landanlegg. Det kan være et alvorlig problem dersom det slippes ut produsert vann 
nærme land. Produsert vann vil kunne skape større skade nærme land, enn lenger ut.  
 
Snøhvitfeltet 
I januar 2006 ble det gitt endelig utslippstillatelse til Snøhvit LNG. Statoil fikk tillatelse 
til utslipp av produsert vann, kjemikalier, borekaks. Begrunnelsen for dette er at 
Snøhvitprosjektet var godkjent av Stortinget før nullutslippskravet var blitt vedtatt. 
Utslippstillatelsen ble imidlertid ikke avgjort før i januar 2006. Bellona er bekymret for at 
det er flere utbygginger som vil få unntak fra null utslippsregimet. Den første 
utbyggingen i Barentshavet er et foruroligende eksempel. 
 

3.2 Kjemikalietester 
I dag må all kjemikalier som slippes ut offshore testes ut fra standarder satt av OSPAR. 
Disse testene kan ikke sies å være representative for miljøet i Barentshavet. I forbindelse 
med petroleumsaktivitet i nordområdene vil det være utslipp av kjemikalier fra 
landanlegg og topphull. 
 
I dag gjennomføres følgende tester av kjemikalier: 
Bionedbrytbarhet i sjøvann, OECD 306 
- angir om et stoff er lett nedbrytbart. 

Denne testen setter som krav at vanntemperaturen er på 15-20 C, +/- 2 grader.  
Bioakkumulering, OECD 117 eller OECD 107 
- testen viser fordelingskoeffisienten mellom oktanol og vann, et mål på fettløslighet og 

opptak i fettvev. 

Marin akutt giftighet 
Organismer det testes på:  
- Skeletonema costatum (alge).  

Leveområde: Det Indiske hav, Malaysia, Nord og Sør Amerika, Østersjøen opptil 
Finnskebukta, Svartehavet, Azovhavet og Middelhavet 
- Acartia tonsa (plankton). 

Leveområde: hele verden 
- Scophtalamus maximus (fisk). 

Leveområde: Middelhavet, Atlanterhavet, Nordsjøen og Østersjøen; norskekysten nord til 
polarsirkelen.  
- Corophium volutator (sedimentgraver). 

Leveområde: Nord Atlanteren, Amerikanske og europeiske kyst, fra vest i Norge til 
Middelhavet, Svartehavet og Azovhavet. 
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Vanntemperatur og lysforhold i Barentshavet: 
 
 
 Vanntemperatur Vanntemperatur Lysforhold 
Desember Bjørnøya -1,1 C Tromsøflaket 5,7 C 0 timers dagslys 
Januar Bjørnøya -1,6 C Tromsøflaket 5,1 C 0 timers dagslys 
Februar Bjørnøya -1,6 C Tromsøflaket 4,9 C 6 timers dagslys 
Mars Bjørnøya -1,5 C Tromsøflaket 4,9 C 11 timers dagslys 
 
 
Denne oversikten viser at de testene som gjennomføres i dag ikke gir et bilde av hvordan 
disse kjemikaliene vil reagerer i Barentshavet. Testene som gjennomføres på organismer 
som overlever i laboratorier, og hovedsaklig er det organismer som ikke har sitt levested i 
nordområdene.  Vanntemperatur som benyttes i testene er alt for høy i forhold til det som 
er gjennomsnittet i Barentshavet. En konsekvens av dette er at kjemikaliene vil kunne ha 
et større skade potensialet i Barentshavet enn det som kommer frem av testene. 
 

3.3 Kunnskapshull knyttet til normal utslipp. 
 
I utkastet til forvaltningsplanen står det at det er usikkerhet knyttet til langtidseffektene 
av produsert vann, og at det er et eget forskningsprogram gjennom Norges Forskningsråd 
som skal se på dette. Ukastet til St. meld konkluderer imidlertid med at dette er ikke en 
relevant problemstilling for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten ettersom det 
ikke gis tillatelse til utslipp av produsert vann. (MD 2006:105)  
 
Det er ikke spesifisert at det er en endring av utslippskravene for landanlegg. Landanlegg 
vil med dagens regime slippe ut produsert vann, og kunnskapshullene knyttet til utslipp 
av produsert vann er derfor en problemstilling som er svært relevant. Av forbindelsene i 
produsert vann har det vært spesiell fokus på PAH-forbindelser og alkylfenoler. Det 
finnes omfattende dokumentasjon på at eksponering for PAH-forbindelser kan føre til 
kreft, nedsettelse av immunforsvaret samt påvirke reproduksjon og utvikling hos fisk. I 
Nordsjøen er det funnet forhøyede konsentrasjoner av PAH-forbindelser så langt som 10 
km fra utslippspunktene. Forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet viser at 
utslippene av alkylfenoler kan påvirke torskens formeringsevne (Bellona 2003:17). De 
renseteknologiene som benyttes i dag renser i liten grad PAH, alkyfenoler og 
tungmetaller. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til de faktiske konsekvensene av 
disse utslippene. 
 
Bellona krever: 

 
1. Fysiske null utslipp  
Det må stilles krav om fysiske null utslipp. Dagens utslippsregime innebærer ikke null 
utslipp, og unntaket for landanlegg er spesielt alvorlig. I forbindelse med leteboringene 
som er gjennomført etter at null utslippskravene i Barentshavet trådte i kraft, har vi sett at 
utslippskravene er blitt tøyd. 
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2. Samme krav til landanlegg 
Landanlegg må få samme regime som offshore. Bellona krever at det settes like strenge 
utslippskrav for landanlegg som offshoreanlegg. Utslipp nærme land kan medføre større 
skade enn utslipp lenger ute, og det derfor viktig at det stilles samme krav. Dette vil 
heller ikke innebære større tekniske problemer enn det som vil være på offshore anlegg. 
Dersom dette ikke gjøres, må det utredes for konsekvensene av utslipp av produserte 
vann. Det er ikke gjennomført i det underlagsmaterialet til forvaltningsplanen, og er ikke 
en problemstilling som belyses i den planen som foreligger. Utredningsarbeidet har satt 
som forutsetning at det skal være null utslipp, en forutsetning som ikke bygger på de 
reelle utslippskravene. 
 
3. Fysiske doble barrierer 
Til tross for at det blir stilt krav om null utslipp til sjø fra myndighetene, forhindrer ikke 
denne forutsetningen at utslipp kan skje. Det kan imidlertid iverksettes tiltak for å 
redusere sannsynligheten for at dette skal skje. I forbindelse med leteboringene i 
Barentshavet vinteren 2004 hadde Statoil og Hydro tre uhellsutslipp. Disse utslippene 
kunne vært unngått dersom det var stilt krav om doble fysiske barrierer. Det innebærer at 
det skal være to fysiske hindre for at det skjer et utslipp. 
 
4. Nye kjemikalietester 
Bellona krever at det blir utarbeidet nye og mer relevante tester for kjemikaliene som skal 
brukes i nordområdene. Dette innebærer at kjemikaliene testes med en vannetemperatur 
som tilfredsstiller de temperaturene som er i Barentshavet. Det må også settes i gang et 
arbeid for å teste på organismer som i gir et bedre inntrykk av effekten av kjemikaliene i 
det arktiske klima. Utkastet til forvaltningsplanen erkjenner at det er usikkerhet knyttet til 
disse testene. Testene som ligger til grunn for klassifiseringen, er imidlertid ikke fullt 
tilpasset arktiske strøk, for eksempel gjennom valg av arter, slik at det er en viss 
usikkerhet knyttet til effektene også av disse kjemikaliene (MD 2006:105). 
 
 

3.4 Utslipp til luft 
Hva sier forslag til forvaltningsplan: 
Planen beskriver ikke de økte CO2-utslippene økt oljeaktivitet i nord vil medføre. 
Utkastet til plan nevner CO2-utslippene fra petroleumsindustrien en eneste gang. Der står 
det: Petroleumsvirksomhet kan generelt påvirke miljøet negativt gjennom driftutslipp til 
sjø av miljøgifter og olje, fysisk påvirkning på havbunnen, påvrikning på fisk og pattedyr 
ved seismiske undersøkelser og ved utslipp til luft av NOx, VOC og CO2. 
 
Hva er status: 
Petroleumsindustrien er den næringen som står for de største CO2 utslippene i Norge. Fra 
1990 frem til 2004 har utslippene fra denne næringen økt med 79% (SSB 2006). 
Prognoser viser at utslippene fra denne sektoren kommer til å øke betraktelig i årene som 
kommer. Det er gjennomført noen tiltak for å redusere utslippene. Dette har ikke vært 
nok for å veie opp for utslippene knyttet til økt aktivitet (OED 2004a:16 sjekk NU 
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rapporten). Det er en klar sammenheng mellom økt aktivitet og økte utslipp av 
klimagasser. Dette viser at dersom utslippene skal reduseres er det avgjørende også å 
kontrollere aktivitetsnivået. Det er gjort noen forsøk for å få politisk styring over 
utvinningsnivået, men dette har ikke lykkes. Et effektivt tiltak for å redusere 
utvinningstempo har derimot vært kontroll på tilgang på areal. Et viktig klimavirkemiddel 
vil derfor være kontroll med arealtilgang. I henhold til den sektorvise utredningen for 
helårig petroleumsaktivitet i Lofoten og Barentshavet viser at ved et høyt scenario vil de 
norske klimagassutslippene øke med 8% (ULB 2003:46). 
 
Bellona krever: 

- Det må stilles krav om full CO2-deponering til alle petroleumsinstallasjoner.  
- Det må synliggjøres de konsekvensene en utbygging i nordområdene vil ha for 

klimapolitikken. Utslippsøkningene ved en eventuell utbygging i nord må innlemmes 
i de sektorvise klimahandlingsplanen. 

 

3.5 Risikoanalyser 
Risiko uttrykker sannsynlighet for en hendelse ganger konsekvensen. Det er stor 
usikkerhet knyttet til risikovurderinger, og det vil variere hvordan disse utredningene 
gjennomføres, og således også resultatet. Hvilke parametere som brukes i undersøkelsen, 
vil være avgjørende for resultatet. 
 
Dette sier utredningen: 
Utredningen peker på at det er usikkerhet knyttet til risikoanalyser. ”Disse risikotallene 
gir derfor ikke alene beslutningsrelevant informasjon”. Samtidig sier utredningen om 
skipstrafikk: Samlet sett kan miljørisikoen i hele området derfor karakteriseres som lav 
også i 2020, sammenlignet med den risikoen som områder lengre sør på norskekysten 
eksponeres for, og sammenlignbar med miljørisikoen i 2003. Om petroleumsaktivitet i 
nord står det ”Ut fra antakelser om et middels aktivitetsnivå i ULB som regnes som det 
høyeste realistiske aktivitetsnivået for petroleumssektoren, er beregnet sannsynlighet lav. 
(MD 2006:72-74).  
I utkastet til forvaltningsplanen presenteres det også to tabeller med samlet påvirkning på 
miljø. I disse tabellene presenteres en tabell med de samlede konsekvensene av 
påvirkning. I disse tabellene kommer petroleumsaktiviteten ut med liten påvirkning på 
primærproduksjon, bunnsamfunn, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Det er også liten 
konsekvens av forurensing og annen påvirkning på biologisk mangfold enn forurensing 
(MD2006:87-88) 
 
Bellonas kommentarer til risikovurderingene: 
Det er usikkert hvordan utregningene om miljørisiko er gjort i forbindelse med 
forvaltningsplanen, men det ser ut til at de basert på de sektorvise utredningene.  
 
Sannsynlighet for hendelse 
Utkast til forvaltningsplan synliggjør ikke sannsynlighet for hendelse på grunn av 
oljetransport knyttet til petroleumsproduksjon på norsk side. Risikoen knyttet til transport 
som følge av norsk utbygging er puttet inn som en del av skipstrafikkdelen, hvor fokus 
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blir lagt på russisk tankbåttransport. Bellona mener det er viktig å synliggjøre det totale 
risikobildet knyttet til utbygging av petroleumsproduksjon. Det er ikke synliggjort hva 
som er lagt til grunn med hensyn på utbygging på norsk side, og transport knyttet til 
dette. Det bør også gis en vurdering av gyldigheten til erfaringstallene som benyttes som 
grunnlag for utregningene, opp mot de forholdene som er i Barentshavet. 
 
Konsekvens av en hendelse 
Et alvorlig problem med risikovurderingene i forvaltingsplanen og MIRA-metoden som 
benyttes ved miljørisikovurderinger i forbindelse med petroleumsaktivitet, er håndtering 
av usikkerhet i utredningene. Det er store kunnskapshull knyttet til miljøressursene i 
Barentshavet, og hvilke konsekvens utslipp har på disse ressursene. Det finnes om lag 
150 fiskearter i Barentshavet, det er lite kunnskap om 135 av disse artene. Dette er fordi 
det først og fremst finnes kunnskap om de kommersielle artene. Ikke-kommersielle arter 
har viktige funksjoner i økosystemet. En ulykke som rammer en av disse artene, kan få 
stor konsekvens for økosystemet som helhet.  
 
Kunnskapen om konsekvensene av et oljeutslipp er liten, og det er gjort få studier, noe 
som innebærer at resultatet av en risikoanalyse har store usikkerhetsmomenter. Det er 
ikke vist til usikkerhetsanalyser i forvaltningsplanen. Det burde vært oppgitt 
usikkerhetstall i forbindelse med forvaltningsplanen, for å gi en mer konkret vurdering av 
de store usikkerhetsmomentene som er knyttet til denne analysen. 
 
Risikobildet  
MIRA-metoden 
Ut fra underlagsmaterialet ser det ut som risikovurderingene i forvaltningsplanen bygger 
på MIRA-metoden. Denne metoden er omdiskutert, av flere grunner. Det Norske Veritas 
bruker MIRA-metoden i rapport om risikoindikatorer for helhetlig miljørisikoanalyse i 
Barentshavet (DNV2005 rapport nr 2005-0665), og denne rapporten inngår i 
grunnlagsmaterialet til forvaltningsplanen. Problemet med dette er at rapporten i liten 
grad tar høyde for usikkerheten knyttet til kunnskapsnivået. Videre mener Bellona det er 
en stor faglig svakhet med MIRA-metoden at den benytter restitusjonstid som mål på 
skadeomfang. I den underliggende rapporten utarbeidet av Veritas operer er man for 
eksempel med en restitusjonstid for lomvi etter et større oljeutslipp på 3- 10år. Lomvi har 
hatt en kraftig tilbakegang, og siden 1980 er bestanden redusert med 99% på Værøy, Røst 
og Hjelmsøy i Finnmark. Dersom det skulle skje en oljeulykke utenfor en av de viktige 
hekkekoloniene til Lomvi, vil dette få svært alvorlig konsekvenser nettopp på grunn av 
den dramatiske nedgangen denne bestanden har opplevd, og disse faktorene vil ikke 
forsvinne etter oljeutslippet. Noe som betyr at de samlede påvirkningsfaktorene blir 
større. Det å bruke teoretisk restitusjonstid blir således ikke relevant, og gir et feilaktig 
bilde av konsekvensen av utslipp.  
 
Tidsperspektivet på analysen 
Det er en stor svakhet med forvaltningsplanen at det scenariet kun går frem til 2020. Det 
er kun 15 år frem i tid, og det først etter dette at det vil skje store endringer i 
Barentshavet. I forvaltningsplanen er det vist til en tabell om de ulike næringenes samlete 
konsekvenser av påvirkningen. Det store problemet med denne fremstillingen av risiko, 
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er at den gir et feil bilde av de ulike næringenes påvirkning, siden tidsperspektivet kun er 
frem til 2020. Det betyr at risikoen ved petroleumsvirksomhet slår lite ut i 
risikoanalysene på grunn av det korte tidsperspektivet. Det er få felt som vil være i 
produksjon innen 2020. Ved å benytte et så kort tidsperspektiv vil forvaltningsplanen gi 
et feil bilde av risikoen knyttet til petroleumsvirksomhet. I ULBen er det regnet med en 
sannsynlighet for en større ulykke (utslipp over 1000m3 av olje) knyttet til norsk 
petroleumsaktivitet på norsk side hvert 13.år. Det er inkludert tankbåtvirksomhet knyttet 
til norsk petroleumsaktivitet. Dette gir et helt annet bilde enn det som blir presentert i 
forvaltningsplanen. En risikoanalyse er en viktig del av et beslutningsgrunnlag, og er 
sårbar for hvilke parametrer som inkluderes i analysen. Det korte tidsperspektivet gjør at 
de vesentlige påvirkningsfaktorene ikke blir inkludert i risikoanalysen, og analysen 
mister derfor mye av sin verdi. 
 
Synliggjøring av risiko 
Det gir et lite informativt bilde av risiko når det står beskrevet at det er liten risiko knyttet 
til ulike aktiviteter. Liten risiko er en betegnelse som gir et dårlig beslutningsgrunnlag.  
Forvaltningsplanen bør synliggjøre sannsynligheten for at ulike konsekvenser skal 
inntreffe. For eksempel: hvor stor sannsynlighet er det for at en tankbåtulykke vil ramme 
vesentlig deler av lomvibestanden 
 
Bellona krever: 

- Tabellene med oversikt over risikonivået knyttet til ulike påvirkningsfaktorer må tas ut 
av planen, siden dette gir et feilaktig beslutningsgrunnlag 
- Skipstrafikk knyttet til petroleumsaktivitet på norsk side må inkluderes som en del av 
risikobildet knyttet til utbygging og ikke kun som en del av skipsfart utredning. 
- Risikonivået knyttet til petroleumsaktivitet på norsk side må inkludere et lenger 
perspektiv og de analysene som er gjort i forbindelse med sektorutredingen for 
petroleum. Dette vil innebære at sannsynligheten for en hendelse på bakgrunn av 
utbygging på norsk side, vil være hvert13. år.  
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4 Kunnskapshull 
Denne delen tar for seg det omfattende kunnskapsmanglende knyttet til 
forvaltningsplanen for Barentshavet. 
 
Dette sier utredningen: 
Regjeringen har lagt stor vekt på det faglige grunnlaget for denne planen. 
 
Samtidig anerkjenner planen at det er store kunnskapshull om Barentshavet og effektene 
av forurensing på økosystemet. 
 
Det grundige faglige arbeidet har samtidig vist at selv om Norge i dag har en omfattende 
kunnskap om havområdet, særlig fiskeriene og de kommersielle fiskeressursene, er det 
betydelig kunnskapsmangel om en rekke aspekter. 
 
Til tross for at planen anerkjenner at det er store kunnskapsmangler står det i utkastet til 
forvaltningsplan at det kan åpnes for petroleumsvirksomhet i et økosystem hvor 
kunnskapsmanglende er store. I planen står det: 
 
Det er omfattende områder i Barentshavet syd hvor regjeringen peker på at det kan 
foregå petroleumsvirksomhet innenfor gjeldende krav [XXX uten vesentlig endringer i 
eksisterende vilkår]. Ut fra en vurdering av særskilt verdifulle og sårbare områdene som 
er identifisert, og ut fra en vurdering av risikoen for akutt oljeforurensing vil regjeringen 
stille særskilte krav til petroleumsaktiviteten i områdene [XXX] gjennom boretidsvinduer 
og beredskapskrav. 
 
Dette er status: 
I forbindelse med forvaltningsplanen er det utarbeidet en rapport om ”Kunnskapsbehov i 
Barentshavet, en sammenstilling og prioritering av identifiserte overvåknings-, forskings 
og kartleggingsbehov i forbindelse med utarbeidelsen av forvaltningsplanen for 
Barentshavet”. Rapporten er en sammenstilling av vesentlige overvåknings- forskings- 
og kartleggingsbehov. Denne rapporten beskriver deler av kunnskapshullene, men 
utgangspunktet for arbeidet har vært knyttet til miljøkvalitetsmål, og vi er derfor 
bekymret for om alle relevante data er innehentet i forbindelse med arbeidet med 
forvaltningsplanene. Det er i liten grad beskrevet de kunnskapshullene som omhandler 
kunnskapshull knyttet til forurensings fra petroleumsindustrien, og effekter av 
klimaendringene. De kunnskapshullene som er definert i underlagsrapproten til 
forvaltningsplanen ligger vedlagt. 
 

4.1 Naturforhold i Barentshavet 
Det er generelt liten kunnskap om økologien i Barentshavet, også sammenlignet med 
andre havområder på norsk sokkel. Det er fundamentale kunnskapshull som innebærer at 
effektene av påvirkning ikke kan forutsies når man ikke en gang vet hvilke arter som 
finnes og livssyklusen til artene. Det er liten kunnskap om samspillet mellom forskjellig 
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arter, hvilke arter som finnes, truede og sårbarearter, sjøfugl, sjøpattedyr, 
primærproduksjon. 
 
Norsk Polarinstitutt har blant annet uttalte dette om kunnskapen om manglende kunnskap 
artene i Barentshavet: 
 
”Etter vår oppfatning er viktige kunnskapsmangler i forhold til petroleum: (…) 
 
Basiskunnskap om hvilke arter som finnes, livssyklus, utbredelse, næringsøkologi og 
bestandsdynamikk. Fokuset i det vi vet er de store kommersielt interessante fiskeslagene. 
For arter som ikke beskattes, er det til dels ikke samlet inn nok data, dels ikke gjort 
tilstrekkelig analyser av innsamlet materiale. Kunnskapen er i stor grad fragmentert, 
uten at det har vært satt sammen et større bilde av hele økosystemet. Det er dermed et 
svakt grunnlag for å bedømme biodiversitet og responser på endringer i påvirkninger.” 
 
Havbunnen i Lofoten og Barentshavet er svært dårlig kartlagt, og kunnskapen om 
havbunnen er svært mangelfull. Dette gjelder både landskapet på havbunnen, biologisk 
mangfold, korallrev, lagring av forurensing i bunnsedimentene, og hvordan havbunnen 
og livet i havet samvirker med hverandre. I følge Havforskningsinstituttet er det 100 
ganger så god oversikt over overflaten på mars enn det som finnes over havbunnen på 
norsk sokkel.  
 
Det trengs bedre værmeldinger for Barentshavet. I store deler av Barentshavet finnes de 
ikke data for bølge, vind og strømforhold. Dette er for eksempel avgjørende når det skal 
utarbeides oljedriftsberegninger. 
 
Det totalet bilde av kunnskapshullene om naturforholdene i Barentshavet er at de er store 
og mange. Med bakgrunn i manglende kunnskap om naturforholdene blir det vanskelig å 
utlede hvilke konsekvenser annen virksomhet vil ha. 
 

4.2 Forurensning 
Det er mangelfull kunnskap om konsekvensene av produsert vann. Gjennom PROOF 
programmet arbeides det med dette, men det er store usikkerheter knyttet til effektene av 
utslipp av produsert vann. I Barentshavet vil det være utslipp av produsert vann fra 
landanleggene på bakgrunn av utslippskravene i St. meld. nr 38 (2003-2004). Det vil også 
være utslipp i 5 % av tiden, siden driftsregulariteten er på 95%. Forsking viser av PAH og 
alkyfenoler har påvirkning på fisk, men det trengs mer kunnskap for å få sikrere 
kunnskap om disse effektene, og hvilke effekter disse utslippene vil få i Barentshavet 
spesielt. Denne problemstillingen har forvaltningsplanen oversett. 
 
Det må utarbeides nye metoder for testing av kjemikalier, da testene som brukes i dag 
ikke er representative for Barentshavet, og at virkningen av kjemikaliene således vil være 
forskjellig i nordområdene fra andre områder. Nedbrytbarhetstiden på kjemikalier er 
forskjellig avhengig av sjøtemperaturen. Det er store forskjeller mellom de testene som 
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skjer og den faktiske sjøtemperaturen i Barentshavet. Dette er ikke omtalt i utkastet 
tilplan. 
 
Det finnes lite kunnskap om konsekvensene av et akutt oljeutslipp. Det er i forbindelse 
med Exxon Valdez ulykken gjort et lengre studier av effekter av dette utslippet som 
konkluderer med at det er langvarige effekter. Denne kunnskapen bør imidlertid utvides 
slik at beslutninger vedrørende petroleumsaktivitet kan baseres på et bedre 
beslutningsgrunnlag. Kunnskapsmanglene knyttet til en større oljeulykke er ikke nevnt i 
forbindelse med kunnskapshullrapporten. Det må også utvikles bedre oljevernberedskap 
for å håndtere oljesøl i is og isfylte farvann. Utstyret må kunne operere i mørke og lave 
temperaturer bedre enn i dag. 
 

4.3 Klimaendringene 
Nordområdene vil få den største temperaturøkningen i verden som følge av 
klimaendringene. Til nå har gjennomsnittlig årstemperatur økt ca dobbelt så fort som i 
resten av verden. Økte utslipp av klimagasser som en følge menneskelig aktivitet vil 
trolig bidra til en temperaturøkning på 4 til 7 grader de neste 100 årene. Dette vil få store 
konsekvenser for økosystemene i disse områdene. Ved slutten av dette århundret viser 
prognosene at havisen om sommeren trolig er borte. På grunn av økt tilførsel av 
ferskvann har man observert redusert saltinnhold i havet, noe som igjen kan få stor 
innvirkning på sikt. Havnivået vil øke, og trolig mer i Arktis enn andre områder (ACIA 
2004). Klimaendringene kan bety at områder i dag som ikke er karakterisert som sårbare 
endrer status, ved at gyte og oppvekstområder flytter på seg. Det er antatt at en del arter 
vil flytte lenger nordover og østover. Så store endringer i et økosystem, i dette 
perspektivet i løpet av kort tid, kan føre til økt sårbarhet for annen påvirkning. Det er stor 
usikkerhet knyttet til hvilke konsekvenser klimaendringene vil få.  
I det videre arbeidet med forvaltningsplanen må det gjøres omfattende forskning for å få 
sikrere prognoser om hva som kommer til å skje som en følge klimaendringene. 
Kunnskapshullrapporten nevner ikke kunnskapshull knyttet til effekter av 
klimaendringer, men påpeker forsknings- og overvåkningsbehov knyttet til det å kunne 
detekterer klimaendringene. Det trengs å utvikle lange tidsserier for ulike 
klimaendringsparametre, for å kunne skille menneskeskapte og naturlig svingninger i 
klima. I dag er det usikkerhet om det er de riktige indikatorene for å måle hastigheten på 
klimaendringene som benyttes, og det må derfor settes i gang forskning for å få større 
sikkerhet rundt dette. Siden det er usikkerhet knyttet til hurtigheten på klimaendringen 
må det også settes i gang utredninger for å få klarhet i dette.  
 

4.4 Samlede konsekvenser 
Et av hovedpoengene med forvaltningsplanen var at planen skulle vurdere de samlede 
konsekvensen på økosystemet i Barentshavet, for så å kunne ta belsutninger på bakgrunn 
av dette. Planene som foreligger har ikke sett hvordan ulike påvirkningsfaktorer 
samvirker og hvilke betydning dette har. Økosystemet i Barentshavet blir og vil bli utsatt 
for et stort samlet press. Hvordan disse faktorene vil virke sammen er avgjørende for den 
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videre utviklingen i dette havområdet. Det må settes i gang et arbeid for å se på de 
samlede konsekvensene. 
 
I forbindelse med sektorutredningen for petroleumsvirksomhet skrev 
Miljøverndepartementet: 
"For å sikre en forsvarlig forvaltning av det sårbare miljøet i Barentshavet, vil vi ut fra 
førevar prinsippet påpeke at det generelt er viktige at man ikke setter i gang virksomhet i 
de delene av utredningsområdet der det enten påvises et spesielt sårbart miljø eller der 
utredningen viser at man ikke har tilstrekkelig kunnskap til å vurdere mulige 
konsekvenser av petroleumsvirksomhet.” 
Når nå Miljøverndepartementet sitter som ansvarlig for den endelige forvaltningsplanen 
må førevar prinsippet med hensyn på kunnskapsmangler også legges til grunn. 
 
 
Bellona krever: 

- Det må igangsettes omfattende forskningsprosjekter for å øke 
kunnskapsgrunnlaget om Barentshavet, effekter av forurensings og effekter av 
klimaendringene. 

- Beslutningene som fattes på bakgrunn av forvaltningsplanen må ha en førevar 
tilnærming, før kunnskapsgrunnlaget er forbedret. 
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5 Prosessen fram mot forvaltningsplanen 
 

5.1 Innledning 
Dette kapittelet vurderer prosessen som har pågått fra 2001 med sektorvise utredninger 
som grunnlag for forvaltningsplanen.  
 
Utkastet til forvaltningsplan definerer at målet med planen er å legge til rette for 
verdiskapning gjennom bærekraftig bruk av ressurser og goder i havområdene. Planen er 
tett knyttet opp mot målet om en økosystembasert forvaltning, der man gjennom 
langsiktig planlegging skal man legge til rette for en forvaltning som opprettholder 
økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet. Planen skal fungere som et verktøy 
for å opprettholde miljøverdier. Prosessen ble satt i gang av Bondevik II regjeringen i 
2001. I forkant av valget samme høst hadde Arbeiderpartiregjeringen stoppet planlagt 
leiteboring i Nordland VI utenfor Lofoten (NRK 29.08.01). Bondevik II regjeringen lovet 
en konsekvensutredning av helårig petroleumsaktivitet fra Lofoten til Barentshavet, og en 
helhetlig forvaltningsplan, der hensynet til miljø og ulike næringer samlet ble vurdert. 
Det skulle ikke åpnes for videre petroleumsaktivitet før en slik plan var på plass.  
 
Bellona stilte seg i utgangspunktet positiv til at det ble utarbeidet sektorvise utredninger 
og forvaltningsplaner. Man hadde erfart at miljø- og fiskerifaglige råd i 
konsesjonsrundene ikke ble tatt hensyn til. Utredningen var derfor en mulighet til å 
gjennomgå miljø- og fiskerifaglige vurderinger, og ta nye miljøgrep i 
petroleumspolitikken. 
 

5.2 Samrøre mellom oljeindustri og oljeforvaltning 
Arbeidet med utredningen fikk en dårlig start. I februar 2002 kom det fram at 
Oljeindustriens landsforening (OLF) hadde fått i oppdrag fra OED å være sekretariat for 
utredningen (Berge 2005:54). De økonomiske utgiftene skulle være et spleiselag mellom 
OED og OLF. Etter sterk kritikk grep olje- og energiministeren inn og løste OLF fra 
oppgavene med utredningen (OED 18.03.02, OED 13.03.02). Likevel tok man fremdeles 
utgangspunkt i utredningsprogrammet fra OLF, og OLFs innleide konsulent fra det 
Norske Veritas, ble nå isteden innleid konsulent for OED (Berge 2005:54). 

Tross for ny organisering, kom Havforskningsinstituttet (HI) i april 2002 med flengende 
kritikk av arbeidet og ”den OED-ledede prosjektorganisasjonen hvor oljeselskapene etter 
vår mening synes å være noe overrepresentert.”. Videre hadde Havforskningsinstituttet 
”sett det som naturlig at også SFT (Statens forurensningstilsyn), DN (Direktoratet for 
naturforvaltning) og NP (Polarinstituttet) var representert for å ivareta sine respektive 
fagområder i utredningen” (HI 04.04.02).  

Samrøret mellom industri og forvaltning fortsatte. Da delutredningene ble satt ut på 
anbud, kom aktører med interesser i petroleumsvirksomheten med innspill til OEDs 
innleide konsulent fra Veritas både før, under og etter anbudskonkurransen (Stortinget 



 25 

2003, OED 10.04.2003). Innspillene omfattet mandatet for utredningene og hvilke 
forhold som burde belyses gjennom utredningene. De samme aktørene deltok i 
beslutningen om hvilke anbud som skulle antas. Statoil var med å vurdere hvem som 
skulle ta seg av samfunnskonsekvensene.  

5.3 Stram tidsplan 
Forslag til utredningsprogram ble fremlagt i juni 2002 og sendt på høring med knappe tre 
måneders frist (OED 2002). Da sammendraget av høringsuttalelsene til programforslaget 
forelå, var nok en gang de miljøfaglige instituttene og miljøorganisasjonene samstemte i 
sin kritikk. Særlig var man kritisk til at utredningen skulle ferdigstilles i løpet av et drøyt 
år, og at utredningen skulle basere seg på eksisterende kunnskap (OED 2002, OED 
2003a). OED ønsket på sin side å unngå en lang utredningsprosess, for slik å kunne 
gjenåpne Barentshavet raskest mulig (Berge 2005:55). Ønsket om rask gjenåpning, var et 
sentralt krav fra oljeindustrien (NTB 25.10.02, Stavanger Aftenblad 06.11.02). 
 
Norsk Polarinstitutt var kritisk til den stramme tidsplanen i arbeidet med utredningen og 
uttalte: ”Den stramme tidsplanen truer mulighetene til å oppfylle havmiljømeldingens 
nyskapende initiativ for en helhetlig forvaltning. Knapp tid vil både gå ut over 
mulighetene til å basere planene på ny kunnskap der det allerede er identifisert 
kunnskapshull, en skikkelig samordning av de fire parallelle KUene og samarbeidet med 
Russland” (OED 2003a).  

I forbindelse med arbeidet med delutredningene, ble det igjen synlig at utredningen skulle 
gjennomføres under hardt tidspress. 20 delutredninger bestående av til sammen ca. 1100 
sider ble laget i løpet av ca. én måned og ferdigstilt i slutten av mars 2003.  

5.4 Kunnskapsmangler blir ikke tatt hensyn til  
Kravet om å bruke nok tid til å utrede konsekvensene ble ikke tatt hensyn til. Siden man 
hadde det så travelt med å få gjenopptatt petroleumsaktiviteten, skulle man nå basere seg 
på eksisterende kunnskap, og ikke ta seg tiden med å få ny og oppdatert kunnskap om 
havområdet. Dette er sjokkerende når man vet at Barentshavet er et av havområdene på 
sokkelen man har dårligst kartlagt. De miljøfaglige etatene var derfor svært kritiske. 
 
Om forslaget til utredningsprogram uttalte Statens Forurensingstilsyn: 
”Programforslaget tilfredsstiller imidlertid ikke vanlige krav til konsekvensutredning, 
idet det kun baserer seg på eksisterende og til dels utdatert kunnskap. Størstedelen av 
området er ikke tilstrekkelig kartlagt med hensyn til miljøressurser, og det foreligger 
ingen fullstendig og oppdatert kunnskap om de dynamiske fysiske og biologiske 
variasjonene Barentshavet er kjent for. Som beslutningsgrunnlag for myndighetene vil 
utredningen derfor bli mangelfull (…) Det er alminnelig enighet blant faginstitusjonene 
om at vi vet svært lite om mange av de biologiske ressursene som finnes i nordlige 
havområder. Vi har mangelfull kunnskap om hvilke ressurser som finnes og hvor de 
finnes, med unntak av for de viktigste kommersielle fiskeslagene. Et svært tydelig bevis på 
dette fikk vi våren 2002, da Havforskningsinstituttet fant verdens største 
dypvannskorallrev utenfor Røst” (OED 2003a). 
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Direktoratet for Naturforvaltning uttalte på sin side: "Bruk av eksisterende kunnskap og 
data kan være nyttig for å identifisere kunnskapshull og ytterligere behov for 
datainnsamling, men kan vanskelig gi tilstrekkelig svar i forhold til framtidig forvaltning 
av Barentshavet.” (OED 2003a) 

Miljøverndepartementet uttalte: "I utredningsprogrammet legges det opp til at 
utredningen skal være ferdig allerede sommeren 2003 og av den grunn baseres på 
eksisterende kunnskap. Samtidig er det kjent at eksisterende kunnskap om økosystemene i 
Barentshavet og effekter av ulike typer påvirkning er til dels svært mangelfull. (..) Det er 
generelle krav til hva en konsekvensutredning skal inneholde og MD mener det er viktig 
at disse krav også blir gjennomført i denne konsekvensutredningen, slik som nødvendig 
forskning og kartlegging av området.” 

OED tok ikke hensyn til behovet for ny og oppdatert kunnskap, men slo tvert om fast at 
utredningen skulle baseres på eksisterende kunnskap (OED 2003a:4-5, OED 2003b:18). 
Derfor endret man navn på utredningen fra ”konsekvensutredning av helårig 
petroleumsaktivitet i de nordlige havområder fra Lofoten og nordover” forkortet til 
KULB, til å hete ”Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området 
Lofoten – Barentshavet”, forkortet til ULB. Dette fordi utredningen ikke lenger var en 
konsekvensutredning i lovens forstand. 

 

5.5 Svakt faglig grunnlag for å gjenåpne  
3. juli 2003 la man fram sammendragsrapporten av alle delutredningene. Statens 
Forurensingstilsyn skrev i sin høringsuttalelse; ”Utredningen er holdt på et svært 
overordnet nivå. (…) Bruken av grunnlagsrapportene for å vurdere de samlede 
konsekvensene er imidlertid mangelfull.(…) OED har valgt å kalle utredningen en 
sammendragsrapport, altså et sammendrag av underlagsrapportene. Dette indikerer at 
intensjonen med rapporten er mer begrenset enn tilfellet ville vært for det en vanligvis 
forstår med utredning av konsekvenser.(…). Fordi det ikke er trukket samlede 
konklusjoner om de enkelte konsekvenser som er påvist i underlagsrapportene, mener 
SFT at ULB alene ikke er et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for myndighetene” (kilde?). 

Til tross for dette ble store deler av Barentshavet gjenåpnet for petroleumsaktivitet 15. 
desember 2003 (OED 15.12.03). 

 

5.6 Utlysning og leiteboring i Barentshavet før 
forvaltningsplanen er ferdigstilt 
Selv om målet med prosessen hadde vært å se påvirkningen i havområdet i sammenheng, 
hadde man ikke tid til å avvente konklusjonene fra dette. Man gjenåpnet derfor 
Barentshavet for petroleumsaktivitet over to år før forvaltningsplanen var ferdig (MD 
2006). SFT kommenterte dette på følgende måte: ”Etter SFTs vurdering bør en være 
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forsiktig med å åpne nye områder for videre petroleumsvirksomhet før konsekvensene av 
alle aktiviteter i området er vurdert samlet og forvaltningsplanen er ferdigstilt” (OED 
2003e). Vinteren 2005 tillot myndighetene likevel leteboring i regi av Hydro og Statoil 
med riggen Erik Raude i Barentshavet. 

Bondevik II-regjeringen besluttet i mai 2003 å innføre nok en konsesjonsrunde, tildeling i 
forhåndsdefinerte områder (TFO), i såkalt ”modne områder” hvor det allerede var 
betydelig aktivitet. I TFO-tildelingen for 2004 ble det områder i Barentshavet plutselig 
definert som modne, og det ble utlyst lisenser. Også i 2005 lyste Bondevik-regjeringen ut 
”modne” blokker i Barentshavet. Mens arbeidet med forvaltningsplanen pågikk, utlyste 
man dessuten 30 blokker i Barentshavet gjennom 19. konsesjonsrunde. Stadige 
utlysninger og leiteaktivitet gjorde at de gode intensjonene om en grundig 
forvaltningsplan for fremtidig forvaltning av området gradvis ble undergravd.  

5.7 Sektorvise utredninger for fiskeri, skipstrafikk og ytre 
påvirkning 
Sektorutredningene som har blitt gjennomført peker på betydelige kunnskapsmangler 
som gjør sikre vurderinger av samlet påvirkning svært vanskelig. Det er betydelige 
ulikheter i hvilke metoder man benytter i de ulike sektorutredningene, og dels også 
innenfor den enkelte utredning. Sektorutredningene er preget av at eksisterende kunnskap 
om ulike temaer varierer mye. Det er varierende i hvilken grad de ulike 
sektorutredningene bruker felles sett med konsekvensvariable, og utredningene er derfor i 
liten grad harmonisert. Metodikken som har blitt brukt i de ulike utredningene varierer 
dermed fra kvantitativ tallfesting ”til rent kvalitative karakteristikker på nokså prinsipielt 
skjønnsmessig grunnlag.”  
 
Konkusjonen til gruppen er derfor: ”Konsekvenser som er beskrevet på så forskjellige 
skalaer, kan ikke uten videre vurderes samlet for å få et bilde av samlet konsekvens” 
(MD 2005b:8, 11). Også når det gjelder disse sektorvise utredningene var tidspresset 
betydelig, noe som ga seg utslag i varierende kvalitet på arbeidet som ble gjort. 
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6 Petroleumsfrie områder 
 
Hensynet til miljøet krever at det opprettes store og varige petroleumsfrie områder på 
norsk sokkel. Alle de tre partiene som nå sitter i regjering har gått inn for petroleumsfrie 
områder i sine partiprogram. Et petroleumsfritt område defineres slik:  
 
Petroleumsfrie områder er havområder vernet fra olje- og gassvirksomhet. Dette vernet 
er ikke et hinder for høsting av de fornybare ressursene i havet. Geologiske 
undersøkelser, petrofysiske undersøkelser, leiteboring eller andre forberedelser til 
utvinning kan ikke utføres i de petroleumsfrie fiskeriområdene. Ingen former for 
letevirksomhet kan tillates i disse områdene. Det kan ikke startes opp utvinning av olje og 
gass. 
 
Utkastet til forvaltningsplan nevner ikke petroleumsfrie områder en eneste gang. 
 

6.1 Et nytt styringsverktøy 
Petroleumsfrie områder innebærer at man skjermer umistelige naturverdier. I de mest 
sårbare og verdifulle havområdene, bør miljø og viktige fornybare næringer, som 
fiskerinæringen, prioriteres. 
 
Petroleumsfrie områder (PFO) representerer et nytt styringsverktøy i norsk 
petroleumsforvaltning. Disse områdene skiller seg fra områder som ikke er åpnet for 
petroleumsvirksomhet og åpnede områder uten virksomhet, ved at de vil være varig 
vernet og derfor ikke kan inkluderes i framtidige konsesjonsrunder og åpningsprosesser. 
PFO skiller seg dessuten fra vern av naturområder i tradisjonell forstand, fordi vernet 
ikke gjelder annen næringsvirksomhet enn leting og utvinning av olje og gass. 
 
Selv om dette er et nytt forvaltningsgrep i norsk målestokk, har man noen erfaringer med 
dette fra USA der man har holdt Arctic National Wildlife Refuge i Alaska som 
petroleumsfritt område i mer enn førti år. 
 
Olje- og gassvirksomhet kan minske risiko for ulykker å utslipp gjennom teknologisk 
utvikling og systematisk arbeid med sikkerhetsrutiner. Likevel vil slik virksomhet alltid 
innebære risiko. I forbindelse med utredning av helårig petroleumsvirksomhet i Lofoten 
og Barentshavet ble det identifisert at det er sannsynlighet for en ulykke i forbindelse 
med petroleumsaktivitet på norsk side i Barentshavet hvert 13 år. Utkastet til 
forvaltningsplan vurderer at i enkelte områder i Lofoten og Barentshavet vil 
skadevirkninger kunne føre til langvarige eller irreversible konsekvenser. Det er 
uakseptabelt å påføre slike områder den risikoen som olje- og gassvirksomhet alltid vil 
medføre.  
 
I dag foregår reguleringen av arealtilgang på norsk sokkel gjennom konsesjonssystemet. 
Prosessene med tildeling av konsesjoner og åpning eller tilbakeholdelse av nye 
havområder gir ikke den stabiliteten og langsiktigheten som trengs for å ivareta viktige 
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havområder i et langsiktig perspektiv. Erfaringer fra konsesjonsrundene viser at miljø- og 
fiskerifaglige råd i konsesjonsrundene ikke ble tatt hensyn til. For eksempel ble de første 
tillatelsene til leteboring på blokkene der oljefunnet Goliat senere ble gjort, gitt tross 
sterke advarsler fra myndighetenes egne miljøfaglige instanser. 
 

6.2 Kriterier for petroleumsfrie områder 
Bellona foreslår følgende kriterier for å prioritere hvilke områder som bør velges ut som 
petroleumsfrie områder: 

1. sentrale gyte- og oppvekstområder for viktige fiskebestander 
2. hekke- og overvintringsområder for sjøfugl 
3. kjerneområder for marine pattedyr 
4. verneverdige strandsoner 
5. meteorologiske forhold og andre forhold som øker faren for en omfattende ulykke 

 

6.3 Forslag til petroleumsfrie områder i utredningsområdet 
Dette sier utkastet til forvaltningsplan for Lofoten og Barentshavet om havområdet:  
”Enkelte områder er utpekt som særlig verdifulle og sårbare i miljø- og ressursmessig 
forstand. Dette er områder som ut fra naturfaglige vurderinger har vesentlig betydning 
for det biologiske mangfoldet i hele havområdet, og der mulige skadevirkninger kan få 
langvarige eller irreversible effekter. (…) Dette er områdene fra Lofoten til og med 
Tromsøflaket, eggakanten, kysten av Finnmark, iskanten, polarfronten og kystsonen 
omkring Bjørnøya og resten av Svalbard.” (MD 2006:2). 
 
Det er naturlig at disse områdene blir de første petroleumsfrie områdene på norsk sokkel. 
 

6.4 Valgløfter fra tre regjeringspartier… 
Samtlige tre regjeringspartier i den rød-grønne regjeringen har åpnet opp for å gjøre en 
vurdering av petroleumsfrie områder i valgprogrammene sine: Bellona vil i den 
sammenheng minne om lovnadene i parti- og valgprogrammene til de tre partiene: 
 
”Ap vil: 

- gjennom behandlingen av den helhetlige forvaltningsplanen avgjøre hvilke 
havområder som skal være petroleumsfrie og hvilke som kan åpnes for 
virksomhet.” 

 
”Senterpartiet vil:  

- at økt petroleumsaktivitet i Barentshavet først kan skje når oljeselskapene har 
utviklet en teknologi for absolutt null-utslipp til sjø og det foreligger en helhetlig 
forvaltningsplan som ivaretar fiskeri- og miljøinteressene. De mest sårbare 
områdene må sikres som petroleumsfrie soner.” 

 
”SV vil:  
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- gå imot petroleumsaktivitet i Barentshavet og rundt Svalbard, og foreslå at 
Lofoten skal være et petroleumsfritt område.” 

 
Til tross klare valgløfter finnes ingen vurdering av behovet for petroleumsfrie soner i 
utkastet til forvaltningsplan. 
 

6.5 Legg ned sameksistensgruppa 
I St.meld. nr 12 (2001-2002) Rent og rikt hav varslet man en vurdering av petroleumsfrie 
fiskerisoner i området fra Lofoten og Barentshavet. Olje- og energidepartementet tok 
derfor initiativ til å opprette sameksistensgruppen (OED 23.01.03). Rapporten fra 
gruppen fungerte som delrapport for ULB (OED 23.01.03, OED 2003c).  
 
I embetsverket i Olje- og energidepartementet var ideen at sameksistensgruppa skulle 
minske konfliktfokuset som kom med petroleumsfrie områder, og isteden diskutere ” god 
sameksistens” mellom olje og fisk. Gruppen gjorde aldri en vurdering av petroleumsfrie 
(fiskeri)soner. I utkast til sluttrapport, sto det: ”Arbeidsgruppen vil i denne rapporten ikke 
anbefale at det opprettes petroleumsfrie soner.” Fiskarlaget ba om at setningen ble 
strøket, siden gruppen ikke hadde gjort en slik vurdering. ”Tvert om, så har det fra vår 
side blitt uttalt at vi ikke ønsker området Nordland VI, Nordland VII og Troms II åpnet. 
Dette betyr i realiteten at vi ønsker det motsatte av den siterte setningen,” skrev 
Fiskarlaget. (Berge 2005:62-64, OED 23.01.03, Norges Fiskarlag 25.06.03, OED 2003c). 
 
I behandlingen av St. meld nr 38 (2003-2004) vedtok man å utvide sameksistensutvalget 
med representanter med miljøfaglig kompetanse (Innst. S. 249 (2003-2004)). Da den 
utvidede sameksistensgruppa startet opp sommeren 2005, ble det igjen påpekt at man 
skulle vurdere petroleumsfrie områder (OED 08.06.05). I utkastet til forvaltningsplan 
skriver man at man har koordinert planarbeidet med sameksistensgruppa (MD 2006:9). 
Per i dag har ingen rapport fra den utvidede sameksistensgruppa blitt lagt fram, og 
gruppen har ikke vurdert behovet for petroleumsfrie soner.  
 
Sameksistensgruppen fungerer og produserer beslutninger bare så lenge dette er i 
embetsverket i Olje- og energidepartementets egeninteresse. Gruppa har eksistert siden 
2003, men ennå ikke evnet å gjennomføre en seriøs den vurdering av petroleumsfrie 
soner. Dette sier mye om hvor stor motstand det er mot denne typen tiltak i Olje- og 
energidepartementet. Den utvidede sameksistensgruppen bør derfor legges ned.  
 
Bellona krever 

- At regjeringen prioriterer å opprette petroleumsfrie områder i de områdene som 
forvaltningsplanen definerer som verdifulle og sårbare og der en ulykke kan få 
store og irreversible konsekvenser.  

- At den utvidede sameksistensgruppen snarest blir lagt ned, siden den åpenbart 
ikke evner å gjennomføre de oppgaver den er satt til. 
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