
 

REGJERINGSADVOKATEN 

 
POSTADRESSE: 
POSTBOKS 8012 DEP 
0030 OSLO 

TELEFON: + 47 22 99 02 00 / +47 22 99 02 01 
TELEFAKS: +47 22 99 02 50 
E-POST: FSE@REGJERINGSADVOKATEN.NO 

BESØKSADRESSE: 
UNIVERSITETSGATA 8 
OSLO 

 

Faktisk utdrag til Borgarting lagmannsrett 
 
 2016-0727 FSE 

 
 

F A K T I S K  U T D R A G  

 
T I L  

 
B O R G A R T I N G  L A G M A N N S R E T T  

 
Sak nr:         18-060499ASD-BORG/03  
 
Ankende parter: 
 
 
 
 
 
Partshjelpere: 
 

Föreningen Greenpeace Norden 
Postboks 33 Torshov, 0412 OSLO 
 
Natur og Ungdom 
Torggata 34, 0183 OSLO 
 
Besteforeldrenes klimaaksjon 
c/o Lund & Co, Akersgata 30, 0158 OSLO 
 
Naturvernforbundet 
Mariboes gate 8, 0184 OSLO 
 

Prosessfullmektiger:
  

Advokat Cathrine Hambro 
Wahl-Larsen Advokatfirma AS, Fr. Nansens pl. 5, 0160 OSLO 
 
Advokat Emanuel Feinberg 
Advokatfirmaet Glittertind AS, Postboks 1383 Vika, 0114 Oslo 
 

 
Ankemotpart: Staten v/Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep., 0033 OSLO  
 

Prosessfullmektig: 
 
 
Rettslige 
medhjelpere: 

Regjeringsadvokaten 
v/Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted 
Postboks 8012 Dep., 0030 OSLO 
 
Advokatene Anders Wilhelmsen og Ane Sydnes Egeland, Regjeringsadvokaten 
 
 

* * ** *  
 
Dom fra Oslo tingrett av 4. januar 2018       s. 6721 
Ankeerklæring fra Greenpeace og Natur og Ungdom av 5. februar 2018  s. 6793 
Anketilsvar fra staten av 9. mars 2018       s. 6833  



REGJERINGSADVOKATEN 
 

Innhold: 
 

Side 2 av 8 

 

Dato Dok.tittel Dok.nr. Bilag Side Nytt 

Udatert Skjematisk oversikt over behandling av 23. konsesjonsrunde av Storting og 

Regjering. Prosessen fram mot endelig tildeling 

OTIR 1 20 9   

Udatert Utskrift fra IEAs hjemmeside OTIR 88 1 10   

Udatert Oversikt over fakling på norske felt og terminaler 2000–2016, mottatt fra 

Oljedirektoratet 

OTIR 88 2 13   

Udatert Om Global Carbon Budget (fra www.globalcarbonproject.org) OTIR 88 3 15   

Udatert Kart over blokker frarådet av (1) Miljødirektoratet og (2) Norsk Polarinstitutt – 

sammenstilling av høring og tildelingskart 

OTIR 1 50 17   

Udatert Skisse som viser aktørene på statlig side knyttet til petroleumsvirksomheten OTIR 10 59 19   

Udatert Regneark som viser lisenstildelinger på norsk sokkel OTIR 10 60 20   

Udatert Kartlegging og ressursberegning, Barentshavet sørøst (www.npd.no) OTIR 107 1 24   

Udatert Kartlegging og ressursberegning, Jan Mayen (www.regjeringen.no) OTIR 107 2 47   

Udatert Hjelpedokumenter fra saksøkere OTIR 127 5 67   

Udatert Kart utarbeidet av saksøkere OTIR 127 6 86   

Udatert Foreløpig støtteark til Eystein Jansens forklaring – Klimaendringer og klimarisiko OTIR 127 7 93   

Udatert Foreløpig oversikt vedrørende Bjørn Samsets forklaring – Karbonbudsjetter og 

klimamål 

OTIR 127 8 139   

Udatert Greaker og Rosendahl: Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst – om klima, 

økonomi og sysselsetting (fremlagt under HF) 

OTIR 162 5 142   

Udatert Alternative modeller for tolking av § 112, hjelpedokumenter fra staten (fremlagt 

under HF) 

OTIR 172 1 168   

1984–2013 Kart fra Norsk Polarinstitutt over isutbredelsen i Barentshavet OTIR 1 10 169   

1988–2016 Skjematisk oversikt over stortingsmeldinger angjeldende norsk 

petroleumspolitikk og norsk klimapolitikk mellom 1989 og 2016 

OTIR 1 21 170   

Juni 1988 Konsekvensutredning for BS Troms II, Troms III og sydlig del av 

Finnmark Vest 

OTIR 1 15 171   

1988–1989 St. Meld. nr. 40 (1988–1989)                                                                                   

Innst. S. nr. 216 (1988–1989)                                                                                 

Stortingets debatt 7. juni 1989:                                                                                     

Om å åpne Barentshavet Syd for petroleumsutvinning 

OTIR 1 

OTIR 1               

OTIR 1 

13            

14                       

14 

262   
402 
420 

  

1988–1989 St. Meld. nr. 46 (1988–1989):                                                                                   

Miljø og utvikling. Oppfølging av Verdenskommisjonens rapport 

OTIR 1 39 463   

1992–1993 St. prp. nr. 36 (1992–1993):                                                                                                

Samtykke til ratifikasjon av en rammekonvensjon om klimaendring 9.5.1992 

OTIR 10 104 641   

1994–1996 St. meld. nr. 41 (1994–1995)                                                                                          

Innst. S. nr. 114 (1995–1996) utvalgte sider:                                                            

Klimaforliket 

OTIR 10 

OTIR 10 

65                  

66 
683  
713  

  

2001–2002 St. meld. nr. 12 (2001–2002) utvalgte sider:                                                                                    

Rent og rikt hav  

OTIR 10 87 719   

2001–2002 St. prp. nr. 35 (2001–2002)                                                                                       

Innst. S 100 (2001–2002)                                                                                    

Stortingets debatt 7. mars 2002:                                                                      

Utbygging, anlegg og drift av Snøhvit LNG 

OTIR 10 

OTIR 10 

OTIR 10 

71            

72                 

73               

732 
754  
764 

  

2003 OEDs faktahefte fra 2003 kap. 8 OTIR 10 61 798   

26.08.2003 Utdrag fra Maktutredningens rapport nr. 56 OTIR 88 8 802   

12.12.2003 Reglement for økonomistyring i staten, sist revidert 5.11.2015 OTIR 60 3 811   

2003–2004 St. meld. nr. 38 (2003–2004)                                                                                    

Innst. S. nr. 249 (2003–2004):                                                                                           

Om petroleumsvirksomheten 

OTIR 10 

OTIR 10 

69                    

70 
847 
879 

  

2005–2006 St. meld. nr. 8 (2005–2006):                                                                                                                    

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og havområdene utenfor 

Lofoten ss. 7–11 

OTIR 10 88 901   
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2006–2007      

2007–2008 

St. meld. nr. 34 (2006–2007)                                                                                     

Innst. S. nr. 145 (2007–2008)                                                                                  

Norsk klimapolitikk 

OTIR 1 

OTIR 10 

40                          

110 
907 
1064 

  

2007 Klimapanelets fjerde hovedrapport: IPCC Assessment Report 4 – Synthesis Report 

(SYR), og rapporten fra arbeidsgruppe 3 (WGIII), samt "Summary for Policy-

makers", som inngår i de to rapportene (SPM) 

OTIR 1 26 1096   

04.12.2007 Nordic Centre for Spatial Development: One region – multiple definitions OTIR 1 11 2071   

17.01.2008 Avtale om klimameldingen inngått av Ap, Sp, SV, KrF, H og V OTIR 62 9 2073   

2008–2009 St. prp. nr. 64 (2008–2009)                                                                                       

Innst. S. nr. 363 (2008–2009)                                                                                                             

Stortingets debatt 18. juni 2009:                                                                         

Utbygging og drift av Goliatfeltet 

OTIR 10 

OTIR 10    

OTIR 10 

74    

75                               

76 

2084 
2110 
2122 

  

2010 Økonomisk vurdering av uoppdagede petroleumsressurser i havområdene utenfor 

Lofoten, Vesterålen og Senja  

OTIR 127 1 2141   

2010–2011 Meld. St. 10 (2010–2011)                                                                                            

Innst. 433 S (2010–2011) ss. 12–19:                                                                       

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og 

havområdene utenfor Lofoten 

OTIR 1 

OTIR 10 

OTIR 10 

OTIR 10 

47                 

67                  

83                 

89        

2196 
2340 

  

2010–2011 Meld. St. 28 (2010–2011):                                                                                                                   

En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten 

OTIR 1 62 2350   

2011 UNEP: Integrated Assessment of Black Carbon and Tropospheric Ozone – Summary 

for decision makers, graf på s. 12 (fra www.unep.org) 

OTIR 1 55 2516   

Nov. 2011 Forslag til program for konsekvensutredning for BSØ fra OED til høring, samt 

behandling av mottatte høringskommentarer til forslaget 

OTIR 1 16 2552   

2011–2012 Meld. St. 21 (2011–2012)                                                                                           

Innst. 390 S (2011–2012)                                                                                          

Norsk klimapolitikk 

OTIR 1 

OTIR 10 

41                          

111 
2640 
2841 

  

2012 International Bank for Reconstruction and Development/World Bank: Turn Down the 

Heat. Why a 4C world must be avoided 

OTIR 1 28 2873    

Sept. 2012 Norsk Institutt for luftforskning (NILU): Åpning av havområdene vest for delelinjen i 

Barentshavet Sør for petroleumsvirksomhet. Konsekvenser av regulære utslipp til luft 

OTIR 10 84 2979   

17.09.2012 E-post fra Olje- og energidepartementet til Oljedirektoratet OTIR 93 1 3055   

15.10.2012 Konsekvensutredning for BSØ («Konsekvensutredningen»), angir høringsfrist til 

16.1.2013, herunder også underrapporten «Inntekter fra petroleumsvirksomhet på 

nasjonalt nivå» 

OTIR 1 18 3056   

2012–2013 Prop. 173 S (2012–2913):                                                                                          

Samtykke til godkjennelse av endringer av 8. desember 2012 i Kyotoprotokollen av 

11. desember 1997 

OTIR 10 105 3312   

2012–2013 Meld. St. 12 (2012–2013)                                                                                                    

Innst. 262 S (2012–2013) utvalgte sider:                                                                                        

Perspektivmeldingen 2013 

OTIR 62 

OTIR 62 

5                              

6  
3338 
3364 

  

2012–2013 Meld. St. 36 (2012–2013), Meld. St. 41 (2012–2013)                                               

Innst. 495 S (2012–2013)                                                                                

Stortingets debatt 19. juni 2013:                                                                                              

Åpning av Barentshavet sørøst for petroleumsvirksomhet 

OTIR 1 

OTIR 10 

OTIR 10 

OTIR 1 

17                

85                 

86                   

19 

3384 
3426 
3438  

  

2013 Petroleum Production under the two degree scenario (2DS), Miljøverndepartementet 

og Rystad Energy 

OTIR 1 33 3448   

2013 Un–burnable oil: An examination of oil resource utilization in a decarbonized energy 

system (McGlade og Ekins, University College London) 

OTIR 1 34 3485   

2013 Fæhn et al.: Climate policies in a fossil fuel producing country. Demand versus 

supply side policies 

OTIR 1 43 3496   

2013 Fæhn at al.: Norsk olje- og gassproduksjon. Effekter på globale CO2–utslipp og 

energisituasjonen i lavinntektsland 

OTIR 1 46 3538   
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20.02.2013 Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje– og energiministeren – 

Dokument nr. 15:868 (2012–2013):                                                                        

Skrugard og Havis–utbyggingen i Barentshavet 

OTIR 10 82 3568   

30.05.2013 Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje– og energiministeren – 

Dokument nr. 15:1388 (2012–2013):                                                                

Castberg–feltet 

OTIR 10 81 3570   

28.08.2013 Brev fra OED: 23.konsesjonsrunde på norsk sokkel – nominering av areal OTIR 10 94 3572   

Des. 2013 CICERO rapport: Klimaeffekten av norske utslipp av kortlevde klimadrivere OTIR 1 52 3574   

Des. 2013 Miljødirektoratets rapport: Forslag til handlingsplan for norske utslipp av kortlevde 

klimadrivere 

OTIR 1 53 3613   

2013–2014 Representantforslag 39 S (2013–2014)                                                                     

Innst. 206 S (2013–2014)                                                                                                  

Stortingets debatt 5. juni 2014:                                                                                       

Om å stanse tildelingen av nye blokker i den 23. konsesjonsrunden på norsk sokkel 

OTIR 10 

OTIR 10 

OTIR 10 

98                      

99                    

100 

3851 
3854 
3862 

  

2014 Norges klimaansvar 2030 av Kallbekken mfl. OTIR 127 2 3876   

Jan. 2014 Status report under UNFCCC: Norway’s Seventh National Communication Under the 

Framework Convention on Climate Change, Klima- og miljøverndepartementet 

(innholdsfortegnelse og “Executive summary”) 

BORG 63 19 3911 Nytt 

21.01.2014 Kart 23. konsesjonsrunde – forslag til utlysning OTIR 10 93 3931   

14.02.2014 Høringsbrev fra OED: Forslag om blokker til utlysning i 23. konsesjonsrunde OTIR 10 92 3933   

14.02.2014 Norsk Polarinstitutts brev til OED (høringsuttalelse) OTIR 1 48 3941   

27.03.2014 Miljødirektoratets brev til OED (høringsuttalelse) OTIR 1 49 3951   

Des. 2014 Offisiell presentasjon av femte hovedrapport på konferansen Lima Climate Action 

High Level Session (Lima, Peru) 

OTIR 1 29 3958   

2014 Klimapanelets femte hovedrapport – IPCC Assessment Report 5: Synthesis report 

(SYR), samt «Summary for Policymakers», som inngår i rapporten «SPM) 

OTIR 1 25 3968   

2014 Miljødirektoratet: Faglig grunnlag for videreutvikling av den nasjonale og 

internasjonale klimapolitikken. Klimatiltak mot 2020 og plan for videre arbeid 

OTIR 1 42 4137   

2014–2015 Meld. St. 1 (2014–2015) – utvalgte sider                                                                                        

Nasjonalbudsjettet 2015  

OTIR 62 19 4200   

2014–2015 Meld. St. 13 (2014–2015)                                                                                        

Innst. 211 S (2014–2015):                                                                                             

Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU 

OTIR 10 

OTIR 10 

107               

108 
4231 
4261 

  

2014–2015 Meld. St. 20 (2014–2015)                                                                                         

Innst. 383 S (2014–2015):                                                                                

Oppdatering av forvaltningsplanen for det marine miljø i Barentshavet og 

havområdene utenfor Lofoten med oppdatert beregning av iskanten – 

Stortingsmelding fra KLD («Iskantmeldinga») 

OTIR 1 

OTIR 10 

OTIR 10 

12                             

68                       

90 

4277 
4331 

  

2014–2015 Prop. 114 S (2014–2015) utvalgte sider                                                                            

Innst. 382 (2014–2015):                                                                                        

Norges største industriprosjekt – utbygging og drift av Johan Sverdrup–feltet med 

status for olje– og gassvirksomheten  

OTIR 1 

OTIR 1 

63                    

64 
4343 
4378 

  

20.01.2015 OED: Innbydelse til å søke om utvinningstillatelse for petroleum OTIR 10 96 4398   

20.01.2015 Pressemelding fra OED: Utlysning av 23. konsesjonsrunde. Nye, store muligheter for 

Nord–Norge 

OTIR 10 95 4404   

20.01.2015 Veileder til søknad om utvinningstillatelse, 23. konsesjonsrunde BORG 63 1 4410 Nytt 

27.03.2015 Submission from Norway to the ADP: Norway’s Intended Nationally Determined 

Contributions 

OTIR 1 

OTIR 10  

44                  

109 
4420   

20.08.2015 ESA: Announcement of invitation to apply for petroleum production licences on the 

Norwegian Continental Shelf – 23rd licensing round (2015/C 275/03) 

OTIR 10 97 4426   

12.12.2015 Tilhørende beslutninger til Parisavtalen, COP21 OTIR 1 36 4429   

2015  Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2015 OTIR 1 54 4449   

2015–2016 Meld. St. 1 (2015–2016), utvalgte sider                                                                                        

Nasjonalbudsjettet 2016  

OTIR 62 20 4577   



REGJERINGSADVOKATEN 
 

Innhold: 
 

Side 5 av 8 

 

2015–2016 Representantforslag 49 S (2015–2016)                                                                             

Innst. 274 S (2015–2016)                                                                                            

Stortingets debatt 23. mai 2016:                                                                                  

Om konsekvenser for norsk oljepolitikk av klimaavtalen i Paris 

OTIR 10 

OTIR 10 

OTIR 10 

101                 

102                   

103 

4606 
4609 
4617 

  

2015–2016 Prop. 115 S (2015–2016), inkl. Parisavtalen OTIR 1 35 4629   

2015–2016 lnnst. 233 S (2015–2016)                                                                                              

Stortingets debatt 28. april 2016:                                                                         

Utfasing av petroleumsubsidier 

OTIR 93 2                                            

3 
4677 
4684 

  

2015–2016 Innst. 407 S (2015–2016):                                                                                                 

Om samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen 

OTIR 10 106 4700   

2015–2016 Innst. 294 S (2015–2016):                                                                                                

Norsk handlingsplan for naturmangfold 

OTIR 10 91 4712   

2016  Natur og Ungdoms vedtekter OTIR 1  5 4744   

2016 Ressursrapport 2016, Oljedirektoratet BORG 63 20 4750 Nytt 

02.02.2016 Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje– og energiministeren –  Dokument nr. 

15:514 (2015–2016):                                                                                        

Castberg–feltet 

OTIR 10 79 4806   

07.03.2016 Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til olje– og energiministeren – 

Dokument nr. 15:723 (2015–2016):                                                                     

Castberg–feltet 

OTIR 10  80 4809   

12.03.2016 Oljeoppgjøret, DN Magasinet OTIR 1 57 4812   

13.04.2016 43rd Session of the IPCC (Nairobi, Kenya) Decisions adopted by the Panel OTIR 1 37 4822   

18.05.2016 Arbeidsplan for lisensierte selskaper med krav til aktivitet i lisensene OTIR 1 7 4855   

Juni 2016 Klimakonsekvenser av olje– og gassutvinning i Barentshavet, Natur og Ungdom OTIR 1 45 4857   

10.06.2016 Kongelig resolusjon med opplisting av de lisenser som er tildelt, hvilke 

petroleumsselskap som mottar hvilke lisenser og hvilke blokker disse lisensene utgjør 

etc. 

OTIR 1 6 4867   

10.06.2016 Utvinningstillatelse nr. 609 C for petroleumsvirksomhet OTIR 88 6 4872   

10.06.2016 Utvinningstillatelse nr. 859 for petroleumsvirksomhet OTIR 88 7 4951   

17.06.2016 Representantforslag 124 S (2015–2016) – Dokument 8:124 S (2015–2016): 

Castberg–feltet 

OTIR 10 78 5032   

20.06.2016 Oljedirektoratets sokkelkart: Den norske kontinentalsokkelen OTIR 1 8 5034   

Juli 2016 Shellnhuber et al.: Why the right climate target was agreed in Paris (Nature Climate 

Change, Vol. 6, July 2016) 

OTIR 1 30 5035   

Aug. 2016 Bill Hare et al.: Implications of the 1,5°C limit in the Paris Agreement for climate 

policies and decarbonization” 

OTIR 1 31 5040   

09.08.2016 Søksmålvarsel OTIR 1 1 5065   

Sept. 2016 The Sky’s limit – Why the Paris limit goals require a managed decline of fossil fuel 

production (Oil Change International, Sept. 2016) 

OTIR 1 32 5073   

Høst 2016 Utdrag fra den offentlige debatten om saken OTIR 1 58 5133   

07.09.2016 Svar fra OED på søksmålvarsel OTIR 1 2 5173   

13.09.2016 Aftenposten: Statoil dropper eliktrifisering på Castberg–feltet OTIR 10 77 5174   

22.09.2016 Miljodirektoratet: Femte hovedrapport fra FNs Klimapanel OTIR 1 23 5180   

22.09.2016 Miljødirektoratet: Hva er FNs klimapanel; Klimakonvensjonen OTIR 1 22 5183   

22.09.2016 Utskrift fra https://unfccc.int OTIR 1 24 5190   

24.09.2016 Norsk Polarinstituttets beskrivelse av iskantsonen, utskrift fra www.npolar.no OTIR 1 8 5192   

06.10.2016 Utskrift av SSB.no/klimagassen – norske årlige utslipp, avlest 6. oktober 2016, samt 

beregninger basert på tall fra SSB.nos statistikkbank – årlige utslipp fra norsk 

territorium, samt totale utslipp 1990–2015 

OTIR 1 38 5196   

06.10.2016 Utskrift fra Norsk Polarinstitutts hjemmeside vedrørende «Albedo» OTIR 1 51 5206   

12.10.2016 Utdrag fra Foreningen Greenpeace Norges hjemmeside OTIR 1 3 5208   

12.10.2016 Utskrift fra Natur og Ungdoms hjemmeside OTIR 1 4 5209   

18.10.2016 Stevning til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 1   5213   

14.11.2016 Global Carbon Budget 2016 OTIR 88 4 5257   

14.12.2016 Tilsvar til Oslo tingrett fra staten OTIR 10   5319   
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2016 Klimaendringer og klimarisiko. Kunnskapsstatus 2016. Klimafaglig bakgrunnsnotat. 

Eystein Jansen 

OTIR 1 27 5361   

2016 Nahrgang et al.: Early life stages of an arctic keystone species (Boreogadus Saida) 

show high sensitivity to a water–soluble fraction of crude oil 

OTIR 1 56 5389   

2016–2017 Meld. St. 1 (2016–2017) utdrag:                                                                                        

Nasjonalbudsjettet for 2017 

BORG 63 23 5399 Nytt 

2016–2017 Innst. 258 S (2016–2017)                                                                                      

Stortingets debatt 15. mai 2017                                                                                

Stortingets debatt 25. april 2017:                                                                                     

8–forslag om utfasing av norsk petroleumsproduksjon                                          

Oppfølging av Paris–avtalen 

OTIR 62  

OTIR 62  

OTIR 62   

OTIR 93 

16            

17             

15                              

8                                              

9 

5422 
5434 
5449 

  

2016–2017 Meld. St. 24 (2016–2017) utvalgte sider:                                                                          

Utviklingsmeldingen  

OTIR 62 11 5477   

2016–2017 Meld. St. 29 (2016–2017)                                                                                                   

Innst. 358 S (2016–2017):                                                                                                   

Perspektivmeldingen 2017 

OTIR 62  

OTIR 62 

7                           

8 
5490 
5538 

  

2016–2017 lnnst. 241 S (2016–2017)                                                                                                                  

Stortingets debatt 4. aprill 2017:                                                                                                                

Om marine verneområder i Arktis og føre-var-prinsippet ved all virksomhet i 

tidligere helt eller delvis islagte områder 

OTIR 93   

BORG 63 

5                                            

9 
5554 
5561 

                                 

Nytt 

2016–2017                 

2017–2018 

Meld. St. 41 (2016–2017)                                                                                                                 

Innst. 253 S (2017–2018)                                                                                                           

Stortingets debatt 3. mai 2018 :                                                                                           

Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid 

OTIR 62   

BORG 63    

BORG 63 

1                            

12                                  

13 

5572 
5672 
5723 

                

Nytt  

Nytt 

2016–2017 Prop. 77 L (2016–2017)                                                                                                

Innst. 329 L (2016–2017)                                                                                                     

Stortingets debatt 2. juni 2017:                                                                          

Klimaloven 

OTIR 62 

OTIR 62 

OTIR 62 

2         

3         

4     

5763 
5822 
5842 

  

2016–2017 Innst 455 S (2016–2017)                                                                                          

Stortingets vedtak 907, 908, 909, 910 og 911 av 14.6.2017:                                                         

Oppdatering ov forvaltningsplanen for Norskehavet 

OTIR 93 6                                        

7 
5858 
5879 

  

2017 Stockholm Environmental Institute: Norway oil production and 

keeping global warming well below 2°C 

OTIR 60 2 5881   

2017 International Energy Agency (IEA): Energy policies of IEA countries – Norway 2017 

Review (utdrag) 

OTIR 62 12 5887   

2017 IEA: Energy Technology Perspectives: Catalysing Energy Technology 

Transformation – Executive Summary (utdrag) 

OTIR 62 13 5927   

19.01.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 20   5939   

30.01.2017 The Emissions Gap Report 2017 – A UN Environment Synthesis Report OTIR 127 4 5947   

14.02.2017 Rettsbok for planmøte i Oslo tingrett OTIR 19   6063   

17.02.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten OTIR 29   6065   

20.02.2017 Bloomberg.com: Europe needs a higher price of carbon OTIR 127 3 6068   

05.03.2017 CICERO: Policy note 2017:01 – Redusert oljeutvikling som klimatiltak OTIR 62 14 6070   

24.03.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 41   6097   

Mai 2017 UN Environment Programme: The status of climate change litigation – a global 

overview, mai 2017 

OTIR 88 5 6102   

02.05.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten OTIR 46   6143   

15.05.2017 Rettsbok for planmøte i Oslo tingrett OTIR 44   6145   

07.06.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 60   6147   

07.06.2017 Sakkyndig rapport Knut Einar Rosendahl og Mads Greaker: Petroleumsvirksomhet i 

Barentshavet sørøst – om klima, økonomi og sysselsetting 

OTIR 60 1 6155   

09.06.2017 Notat fra Miljødirektoratet OTIR 62  10 6188   

27.06.2017 Nyhet fra www.regjeringen.no: Norge og Kina fornyer samarbeidet 

om klima og miljø 

OTIR 62 18 6192   

30.06.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten OTIR 62   6195   
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11.07.2017 Erklæring om partshjelp fra Besteforeldrenes klimaaksjon OTIR 63   6200   

15.08.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten OTIR 69   6203   

18.08.2017 Rettens brev (partshjelp tillatt, HF ikke utvides) OTIR 71   6205   

08.09.2017 Meddelelse fra Oljedirektoratet: Åpning av Barentshavet sørøst er basert på korrekte 

tall 

OTIR 88 9 6207   

18.09.2017 Fuglestvedt og Skeie: Ny studie gir håp om å holde oppvarmingen under 1,5 grader, 

Nytt fra CICERO 

OTIR 93 12 6208   

18.09.2017 Millar m.fi.: Emission budgets anci pathways consistent with limiting warming to 1,5 

C, Nature Geoscience 

OTIR 93 11 6214   

21.09.2017 Aldstadheim: Årets klimanyhet, DN OTIR 93 13 6222   

04.10.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 88   6223   

10.10.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten vedr. filming OTIR 92   6228   

10.10.2017 Representantforslag 27 S (2017–2018):                                                                       

Om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel 

OTIR 93 10 6231   

10.10.2017 Skriftlig spørsmål og svar fra olje- og energiministeren: Utbygging av Goliat-feltet OTIR 93 4 6233   

23.10.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten OTIR 93   6236   

25.10.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 94   6246   

26.10.2017 Rettens brev vedr. lyd– og filmopptak,                                                                                     

med vedlagte henvendelser 

OTIR 101       

OTIR 105 

  6248 
6250 

  

27.10.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra staten OTIR 107   6253   

30.10.2017 Felles omforente fremstilling av deler av faktum i saken OTIR 119   6255   

30.10.2017 Rettsbok for planmøte i Oslo tingrett OTIR 109   6259   

31.10.2017 Prosesskriv til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 127   6261   

31.10.2017 Rettens brev (lyd- og filmopptak tillat) OTIR 121   6265   

01.11.2017 Rettens brev (adv. Hambro og Feinberg begge kan opptre som prosessfullmektig for 

begge parter og for partshjelperen)  

OTIR 129   6266   

02.11.2017 Rettens brev vedr. lyd– og filmopptak OTIR 131   6267   

02.11.2017 Brev fra Medieoperatørene AS med søknad om endring av vilkår for filming OTIR 144   6269   

03.11.2017 E-post fra staten vedr. skriftlige innlegg fra amicus curia OTIR 142   6270   

06.11.2017 Rettens brev med vedlegg:                                                                                                                            

Skriftlig innlegg fra Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic 

Skriftlig innlegg fra The Center for International Environmental Law (CIEL)                                                                                                       

Skriftlig innlegg fra The Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW)                             

OTIR 133   

OTIR 139    

OTIR 140      

OTIR 141 

  6272 
6273 
6367 
6410 

  

06.11.2017 Sluttinnlegg til Oslo tingrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 137   6436   

06.11.2017 Sluttinnlegg til Oslo tingrett fra staten OTIR 136   6440   

09.11.2017 Rettens brev (endring av vilkår for lyd- og filmopptak) OTIR 150   6447   

22.11.2017 Rettsbok for hovedforhandling i saken OTIR 152   6449   

2017–2018 Meld. St. 1 (2016–2017) utdrag:                                                                                        

Nasjonalbudsjettet for 2018 

BORG 63 24 6454 Nytt 

2017–2018 Innst. 130 S (2017–2018)                                                                                                     

Stortingets debatt 27. februar 2018:                                                                              

Om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel 

OTIR 172 3 6470 
6478 

  

2017–2018 Representantforslag 180 S (2017–2018)                                                                  

Innst. 326 S (2017-2018)                                                                                                                    

Stortingets debatt 4. juni 2018:                                                                                     

Om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder 

BORG 63   

BORG 63    

BORG 63  

5                              

6                                

7                             

6498 
6500 
6508 

Nytt   

Nytt     

Nytt 

2017–2018 Prop. 80 S (2017–2018)                                                                                                           

Innst. 368 S (2017–2018)                                                                                                    

Stortingets debatt 11. juni 2018:                                                                                 

Utbygging og drift av Johan Castberg–feltet med status for olje– og 

gassvirksomheten 

BORG 63   

BORG 63    

BORG 63  

2                             

3                                      

4 

6517 
6627 
6647 

Nytt   

Nytt     

Nytt 

2018 Ressursrapport 2018: Leting 2018, Oljedirektoratet BORG 63 21 6662 Nytt 

Jan. 2018 Status report under UNFCCC: Norway’s Seventh National Communication Under the 

Framework Convention on Climate Change, Klima- og miljøverndepartementet 

(innholdsfortegnelse og “Executive summary”) 

BORG 63 18 6700 Nytt 

04.01.2018 Dom fra Oslo tingrett OTIR 153   6721   
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05.01.2018 Graver: En viktig dom, Morgenbladet OTIR 162 1 6770   

13.01.2018 Intervju med Jan Fridthjof Bernt: Miljøorganisasjonene bør anke klimadommen, 

Aftenposten 

OTIR 162 2 6775   

15.01.2018 Diskonteringskrøll, DN OTIR 162 4 6784   

19.01.2018 Intervju med Backer og Bernt: Uavgjord klimasak, Dag og Tid OTIR 162 3 6788   

25.01.2018 Statsrådens svar på spm. nr. 730 – konsekvensutredningen som lå til grunn  for 

åpningen av Barentshavet sørøst 

OTIR 172 2 6790   

05.02.2018 Direkte anke til Høyesterett fra Greenpeace og Natur og Ungdom OTIR 162   6793   

Mars 2018 Fæhn m.fl.: Parisavtalen og oljeeksporten, Samfunnsøkonomen (3/2018) BORG 63 27 6821 Nytt 

09.03.2018 Anketilsvar til Høyesterett fra staten OTIR 172   6833   

12.04.2018 Beslutning fra Høyesterett (direkte anke ikke tillat) HR-2018-

661-U 

  6850 Nytt 

22.05.2018 Rettsbok for planmøte i Borgarting lagmannsrett BORG 14   6851 Nytt 

25.06.2018 Holm: Slaget om oljen står i markedet, leder i ZERO, DN BORG 63 28 6856 Nytt 

27.06.2018 Lommerud: Tvilsom klimaeffekt av norsk oljekutt, DN BORG 63 29 6857 Nytt 

18.07.2018 Noreng: Norske oljekutt er ikke god klimapolitikk! Teknisk Ukeblad BORG 63 30 6858 Nytt 

20.07.2018 Harstad: Klimapolitikk for en oljenasjon, DN BORG 63 31 6861 Nytt 

10.08.2018 Lommerud: Oljekutt er dårlig klimapolitikk, DN BORG 63 32 6862 Nytt 

11.08.2018 Harstad: Lommeruds feil og stråmenn, DN BORG 63 33 6863 Nytt 

16.08.2018 Hoel og Rosendahl: Oljekutt god klimapolitikk over tid? DN BORG 63 34 6864 Nytt 

21.08.2018 Cust og Harding: Liten klimaeffekt av norsk oljekutt, DN                                                     

Hannesson: Oljekutt som symbolpolitikk, DN 

BORG 63      35 6865 Nytt 

23.08.2018 Lommerud: Oljekutt er dyrt – eller vanvittig dyrt, DN BORG 63 36 6866 Nytt 

29.08.2018 Fæhn mfl.: Jo, oljekutt kan være god klimapolitikk, DN BORG 63 37 6867 Nytt 

2018–2019 Meld. St. 1 (2016–2017) utdrag:                                                                                        

Nasjonalbudsjettet for 2019 

BORG 63 25 6868 Nytt 

2018–2019 Dokument nr. 15:483 (2018-2019) BORG 63 17 6891 Nytt 

2018–2019 Dokument nr. 15:1707 (2018-2019) BORG 63 16 6894 Nytt 

2018–2019 Innst. 138 S (2018–2019) til Dok. 8:15 S (2018–2019):                                                                  

Om nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020 

BORG 63 14 6898 Nytt 

2018–2019 Innst. 240 S (2018–2019) til Prop. 41 S (2018–2019):                                                    

Johan Sverdrup-feltets andre byggetrinn 

BORG 63 15 6930 Nytt 

2018–2019 Innst. 321 S (2018–2019) til Dokument 8:106 S (2018–2019)                                                                                      

Dokument 8:117 S (2018–2019)                                                                                      

Stortingets debatt 6. juni 2019:                                                                                                                     

Klimastreik 

BORG 63    

BORG 63         

BORG 63 

10                                                                                  

10                                           

11 

6942 
6955 
6958 

Nytt   

Nytt 

Nytt 

02.04.2019 Oljedirektoratets rapport om petroleumsvirksomhet i nordområdene BORG 63 26 6980 Nytt 

18.06.2019 Brev fra Motlys vedr. filming av saken BORG 32   7027 Nytt 

24.06.2019 Rettens brev (gjennomføring av ankeforhandling) BORG 35   7028 Nytt 

09.07.2019 Brev fra Researcher, Plymserafim vedr. filming av saken BORG 36   7030 Nytt 

29.07.2019 Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom BORG 37   7031 Nytt 

12.08.2019 Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom BORG 38   7035 Nytt 

13.08.2019 Rettens brev  BORG 39   7047 Nytt 

20.08.2019 Oljefunn i Barentshavet (Wisting) BORG 63 22 7048 Nytt 

27.08.2019 Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett fra staten BORG 40   7050 Nytt 

28.08.2019 Rettens brev (partshjelp, habilitet AF) BORG 42   7052 Nytt 

13.09.2019 Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett fra Greenpeace og Natur og Ungdom BORG 57   7054 Nytt 

27.09.2019 Prosesskriv til Borgarting lagmannsrett fra staten BORG 63   7056 Nytt 

 



Bilag 20
23. konsesjonsrunde 

Skjematisk fremstilling av prosessen frem mot endelig tildeling 

Norskehavet (N) Barentshavet Sør (BS) Barentshavet Sørøst (BSØ) 
(IKKE TILDELT - Flyttet til "TFO") (7 lisenser - 14 av 40 blokker) (3 lisenser - 26 av 40 blokker) 

1994 1989 2010 
"Utfordringer og perspektiver for "Åpning av Barentshavet Syd" "Avgrensningsavtale mellom 

petroleumsindustrien" Norge og Russland" 

- Konsekvensutredning (KU) - Konsekvensutredning (KU) - Avgrensningsavtale 
- Stortingsmelding - Stortingsmelding - Proposisjon 
- lnnnstilling - Innstilling - Innstilling 
- Vedtak i Stortinget - Vedtak i Stortinget - Vedtak i Stortinget 

2011 
Åpning for Åpning for "Oppdatering Forvaltningsplanen 

oljeboring N oljeboring BS Barentshavet-Lofoten" 

- Faglig grunnlag 
- Stortingsmelding 
- Innstilling 

2006 2006 - Vedtak i Stortinget 

"Forvaltningsplanen for "Forvaltningsplanen for 
Lofoten og Barentshavet" Lofoten og Barentshavet" 

, 

2013 
"Åpning av Barentshavet Sørøst" 

- Program for Konsekvensutredning 
- Konsekvensutredning (KU) 

2011 2011 - Stortingsmelding 

"Oppdatering Forvaltningsplanen "Oppdatering Forvaltningsplanen 
- Innstilling 
- Vedtak i Stortinget 

Barentshavet-Lofoten" Barentshavet-Lofoten" 

Åpning for 
oljeboring BSØ 

23. konsesjonsrunde 
(2013-2016) 

+ 3 lisenser 
2. des 2015 I tildeles i BSØ 28. aug 2013 

Invitasjon til nominasjon Søknadsfrist utlysning 
\ 10. juni 2016 

I I Vedtak Kongen i Statsråd: 7 lisenser 
21. jan 2014 20. jan 2015 Tildeling av lisenser 

\ 
tildeles i BS 

Nominasjoner offentlig Utlysning av linsenser (tilbudt 18. mai 2016) 
I I 

14. feb 2014 4. april 2014 Lisenser i N 
Forslag til utlysning Frist for høring flyttet til TFO 
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4 .10.2017 About 

Our Mission 
The IEA works to ensure reliable, affordable and clean energy for its 29 
member countries and beyond . Our mission is guided by four main 
areas o f focus: energy security, economic deve lopment, environmental 
avva reness and engagement worldwide. 

Read More 

Leadership 

Management of the 
IEA Secretariat is 
headed by Executive 
Di rector Dr Fat ih 
Birol and Deputy 
Execut ive Director 
Pau l Simons. 

History 

The IEA was founded 
in 1974 to help 
countries co llective ly 
respond to o il supply 
disruptions. While 
th is remains a key 
aspect of its work, 
the IEA has evo lved 
and expa nded. 

http://www.iea.org/abouU 

Structure 

The Governing Board 
is the IEA's main 
decision making 
body, supported bya 
range of standing 
groups, committees, 
and affili ated groups 
from bus iness and 
industry. 

Work at the IEA 

The Agency has a 
staff of over 240 
enthusiastic 
professiona ls, 
including energy 
ana lysts, model lers, 
data managers and 
statisticians, 
technic ians, and 
support staff. 

Membership 

A country must meet 
a number of criter ia 
re lated to energy 
security to join the 
IEA. The IEA currently 
has 29 member 
countries, 2 
accession countries, 
and 6 association 
countries. 

Training 

An ever-growing 
function of the IEA is 
to share knowledge 
and best practice in 
the field of energy 
globally through 
workshops, webinars, 
videos, and more. 

CONTACT US 

info@iea.org 

+ 33 (0)1 40 57 65 00 

31-35 rue de la Federation 
75739 Paris Cedex 15 France 

Monday - Friday, 9-5 CET 

FOLLOW US 

1/1 
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4 .10.2017 Our Mission 

Our Mission 
Foundcd in 1974, the IE/\ was 111it1ally design cd to hc·lp muntr res co-
or dinate a collective r esponse to n,ajor d1'.1upl1ons ,n the supply of oil, 
such as the rnsIs of 197 314. Whlle th1s remarns a key aspect of rts wo1 k, 
the IEA has evolved and cxpanded srgnifrcantly. 

·, he I~ A exa mines t lw full speet rum of ene, gy 1ssuec., rncluding 011, gas 
and coal supply and demand, renewable ene, gy technologies, electricity 
markets, energy efftcrency, access to energy, demand side management 
and much more. Through Its work, the IEA advocates policies that will 
enhance the reliability, affordability and sustarnabilrty of energy in 1ts 29 
member countnes and beyond. 

Today, the IEA 1s at the heart of global dialogue on energy, prov1d111g 
authoritative analysis through a w1de range of publ1cations, includrng 
the flagship World Energy Outlook and the IEA Market Reports; data and 
statrsucs, such as Key World Energy Staustics and the Monthly Oil Data 
Service; and a series of t1 arnrng and capac1ty bu ilding workshops, 
presentatrons, and resources. 

The four main areas of IEA focus are: 

• Energy Security: Promoting diversity, efficiency, flexibility and 
rehab,lrty for all fuels and energy sources; 

• Economic Development : Supporting free markets to foster 
economic growth and elimrnate energy poverty; 

• Environmental Awareness: Analysing policy options to offset the 
rrnpacl of energy producllon and use on the environment, 
especially for tackling clrmate change and air pollutron; and 

• Engagement Worldwrde: Working closely w1ch partner countries, 
espec1ally maJor emerging economies, to find solutions to shared 
ene, gy and environmenta l concerns. 

http://www.iea.org/abouVourmission/ 
1/1 
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4.10.2017 Member countries 

Member countries 

The IEA is made up of 29 mernber countries. Before becorning a mernber country 

of t he IEA, a candidate country must demonstrate that it has: 

• as a net oil importer, reserves of crude oil and/or product equivalent to 
90 days of the prior year's average net oil imports to which the government 

(even if it does not own those stocks directly) has immediate access should 
the Co-ordinated Emergency Response Measures (CERM) - which provide a 

rapid and flexible system of response to actua l or imm inent oi l supply 
disruptions - be activated 

• a demand restraint programme for reducing national oil consumption by 
up to 10% 

• legislation and organisat ion necessary to operate, on a national basis, the 
CERM and 

• legislat ion and measures in place to ensure that all oil companies 
operating under its jurisdiction report information as is necessary 

There is a process to ascertain whether or not the potential rnember country can 

rneet these requirements, during which the IEA Secretariat advises and works with 

the candidate country. The final decision rests with the Governing Baard. 

To be a member country of t l1e IEA, a country must also be a mernber country of 

the OECD. However, membership in the OECD does not automatically result in 

membership in the IEA: Chile, lceland, Israel, Latvia, Mexico; and Slovenia are 

OECD mernber countr ies but at present do not belong to the IEA; Chile and 

Mexico are currently candidate count r ies for IEA mernbership. 

For the latest IEA review of a member country's energy policies, see the 

individua l country's listing in the adjacent list. See also: Key World Trends 2016, 

World Energy Statistics 2016, World Energy Balances 2016, World Energy StatIst1Cs 

and Balances 2016 and Key World Energy Statist1cs 2017. 

The European Union also participates in the work of the IEA. See Energy Policies 

of IEA Countries European Union - 2014. See also Europe's Energy Portal. 

To read about IEA engagement w ith non-member countries, click here. 

Country Desk Officers 

Austra lia, Canada, European Union, 

Fin land, France, Germany, Net herlands, 

New Zealand, Turkey, United Kingdom 

Austria, Czech Republic, Estonia, Greee<,, 

Hungary, lreland, ltaly, Poland, Swit zerland, 

United States 

Belg1um, Den mark, Japan, KoI ea, 

Luxembourg, Norway, Portuga l, Slovak 

Republic, Spain, Sweden 

http://www.iea.org/countries/membercountries/ 

sylv1a,beyer@1ea.org +(33-1 ) 40 57 67 63 

dagmar graczyk@1ea.org +(33-1) 40 57 66 51 

m lika tom r111la@1ea.01 g +(33-1) 40 57 67 59 

Member 
countries 
lall Australia 
C Austria 

l ::J Belgium 
l!I Canada 

liiiiiiil Czech Republic 

i:= Denmark 

- Estonia 
!:I=! Finland 
D France 

~ Germany 
D Greece 
C Hungary 

11:J lreland 

D ltaly 
[!] Japan 
~ Korea 

C Luxembourg 
C The Netherlands 

ra New Zealand 

æ:i Norway 
i- Poland 

• Portugal 
iil Slovak Republic 
CD Spain 
i::= Sweden 
Cl Switzerland 

Dl Turkey 

æ United Kingdom 

El United States 

1/2 
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Årlig fakling i Norge

Year
SUM 

TERMINALER SUM FELT Sum

MELKØYA
TERMINALER 

ØVRIG Sm3
2000 1 632 839 0 1 632 839 684 147 239 685 780 078
2001 2 182 073 0 2 182 073 551 652 068 553 834 141
2002 2 939 883 0 2 939 883 414 927 671 417 867 554
2003 4 736 265 0 4 736 265 426 418 246 431 154 511
2004 39 048 883 0 39 048 883 415 485 107 454 533 990
2005 20 846 595 0 20 846 595 427 197 941 448 044 536
2006 13 514 730 0 13 514 730 405 625 784 419 140 514
2007 649 276 092 627 567 044 21 709 048 387 528 614 1 036 804 706
2008 436 662 164 422 418 958 14 243 206 478 792 847 915 455 011
2009 135 300 366 117 472 777 17 827 589 359 180 362 494 480 728
2010 98 127 312 85 030 512 13 096 800 364 606 199 462 733 511
2011 105 088 504 87 328 652 17 759 852 352 780 950 457 869 454
2012 114 234 238 102 702 873 11 531 365 325 791 141 440 025 379
2013 73 832 187 63 287 811 10 544 376 413 188 221 487 020 408
2014 83 270 617 73 191 802 10 078 815 334 258 404 417 529 021
2015 60 967 805 49 530 692 11 437 113 364 972 338 425 940 143
2016 86 789 376 76 739 211 10 050 165 361 076 167 447 865 543
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600 000 000
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1 000 000 000

1 200 000 000
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4.10.2017 GCP : Global Carbon Project : Homepage 

FUTURE EARTH 

HOME I CARBON ATLAS I CARBON BUDGET I METHANE BUDGET I RECCAP I URBANIZATION I SEARCH 

The Global Carbon Project 

The Global Carbon Project (GCP) studies the integrated picture 
of the carbon cycle and other interacting biogeochemical 
cycles, including biophysical and human dimensions and their 
interactions and feedbacks. 

This broad objective is covered by three themes: a) Diagnostics -
Patterns and variability of natural and anthropogenic carbon sources 
and sinks; b) Vulnerability- Processes and feedbacks of the 
biophysical-human system; and c) Low Carbon - Carbon 
management and policy. 

New GHG Database 

10th International 
Carbon Dioxide 

Conference 
21-25 August 2017 

iLEAPS-Global 
Carbon Project Joint 

Session 
11-14 September 

2017 

meetings 

Science Highlights 

Carbon 
Budget 
2015 

Carbon Budget 2016 

Methane 
Budget 
2 16 

Methane Budget 2016 

Tracking Paris 

Agreement 

More Highlights •.• 

© GCP 2001 -2017 I Global Carbon Project I 1nfo@qlob,1lcilrbon1J10Jc-ct c,rg I D stlairrc 

http ://www.globalcarbonproject.org/ 1/1 
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4.10.2017 About GCP 

FUTURE EARTH 

HOME I CARBON ATLAS I CARBON BUDGET I METHANE BUDGET I RECCAP I URBANIZATION I SEARCH 

About GCP 

Topic links 

> Who is Who 

> Sponsors 

On this .page: Goals I Mandate I 10 Years 

The Global Carbon Project was formed to assist the international science community to 
establish a common, mutually agreed knowledge base supporting policy debate and action to 
slow the rate of increase of greenhouse gases in the atmosphere. 

The growing realization that anthropogenic climate change isa reality has focused the 
attention of the scientific community, policymakers and the general public on the rising 
concentration of greenhouse gases, especially carbon dioxide (C02) in the atmosphere, and 

on the carbon cycle in general. Initial attempts, through the United Nations Framework 
Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol, are underway to slow the rate of 
increase of greenhouse gases in the atmosphere. These societal actions require a scientific 
understanding of the carbon cycle, and are placing increasing demands on the international 
science community to establish a common, mutually agreed knowledge base to support policy 
debate and action. 

The Global Carbon Project is responding to this challenge through a shared partnership 
between the International Geosphere-Biosphere Pregramme (IGBP), the International Human 
Dimensions Programme on Global Environmental Change (IHOP), the World Climate 
Research Programme (WCRP) and Diversitas. This partnership constitutes the Earth 
Systems Science Partnership (ESSP). 

Goals 

The scientific goal of the Global Carbon Project is to develop a complete picture of the global 
carbon cycle, including both its biophysical and human dimensions together with the 
interactions and feedbacks between them . This will be: 

• Patterns and Variability: What are the current geographical and temporal distributions 
of the major pools and fluxes in the global carbon cycle? 

• Processes and lnteractions: What are the control and feedback mechanisms - both 
anthropogenic and non-anthropogenic - that determine the dynamics of the carbon 
cycle? 

• Carbon Management: What are the dynamics of the carbon-climate-human system 
into the future, and what points of intervention and windows of opportunity exist for 
human societies to manage this system? 

http://www.g lobalcarbonproject.org/aboutlindex.htm 1/2 
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Anbefalt ikke utlyst før en grense for
iskanten som også dekker mer
ekstreme år, basert på det tverr-
sektorielle arbeidet med faglig grunnlag
for Forvaltningsplanene, er definert

Anbefalt ikke utlyst til det
foreligger vurdering av
erfaringer fra boring i de
allerede tildelte blokkene i
7423, 7424 og 7235

Anbefalinger fra Miljødirektoratet - 2014 Bilag 50 - Del 1

60% 

Pl 854: 7322/3 og 7323/1 
Statoil (0) 40 % 

Capricorn 
SDØE 

60% 
40% 

40 % 
20% 

Pl 855: 7324/5, 6, 7325/4 og 5 
Statoi l (0) 35 % 
OMV 25% 

Hammerfest • 

20% 
20% 

Pl 859: 7335/1, 2, 3, 7336/1, 7434/7, 8, 
9, 7435/9, 10, 11, 12 og 7436/10 
Statoil (0) 30 % 
Chevron 20% 

--.....---- ConocoPhillips 15 % 

Pl 856: 7228/11 
Ca pricorn (0) 
PGNiG 

Lundin 15 % 

SDØE 20% 

Pl 858: 7234/3, 6, 7235/1, 2, 3, 
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Antall Antall Herav antall Herav antall 
År Runde blokker lisenser blokker i BH lisenser i BH 

·-
1965 1-A 78 22 ---
1969 2-A 13 13 
1971 2-A 1 1 
1973 Awarded additionally to round 2-A 2 1 
1975 3 8 5 
1976 3 7 4 
1977 3 5 3 
1977 Awarded additionally to round 1-A 3 1 
1978 Awarded additionally to round 3 1 1 
1979 4 8 8 
1980 11-8 3 1 
1980 5 3 3 2 2 
1981 5 3 3 2 2 
1981 6 10 8 
1982 5 6 6 3 3 
1982 7 5 5 
1982 Awarded additionally to round 6 1 1 
1983 Awarded additionally to round 7 3 1 
1984 8 17 15 5 5 
1985 10-A 9 8 
1985 9 13 11 6 4 
1985 Awarded additionally to round 9 1 1 
1986 10-8 9 8 
1986 Awarded additionally to round 10-A 1 1 
1987 11-A 11 8 6 3 
1987 11-8 8 4 8 4 
1988 12 17 11 
1989 12-8 13 9 6 3 
1991 13 39 22 15 7 -
1991 Awarded additionally to round 13 1 1 

-
1992 Awarded additionally to round 7 2 1 
1993 14 32 17 6 2 
1994 Awarded additionally to round 1-A 1 1 -- -
1994 Awarded additionally to round 2-A 2 2 -
1995 Awarded additionally to round 10-A 1 1 
1995 Awarded additionally to round 1-A 1 1 

-
1995 Awarded additionally to round 3 1 1 
1996 15 47 18 
1997 8ARENTSHAVPROSJEKTET-97 19 3 19 3 
1998 Awarded additionally to round 10-A 4 2 
1998 Awarded additionally to round 15 1 1 
1998 Awarded additionally to round 1-A 3 1 
1998 Awarded additionally to round 2-A 1 1 
1998 Awarded additionally to round 4 1 1 
1998 1Awarded additionally to round 9 2 2 
1999 Awarded additionally to round 15 1 1 

20



Antall Antall Herav antall Herav antall 

År Runde blokker lisenser blokker i BH lisenser i BH 

1999 Awarded additionally to round 1-A 1 1 

1999 Awarded additionally to round 2-A 2 2 

1999 NST99 24 14 

2000 16 38 14 

2000 Awarded additionally to round 11-A 1 1 

2000 Awarded additionally to round 13 3 3 

2000 Awarded additionally to round 1-A 3 2 

2000 Awarded additionally to round 2-A 3 3 

2000 BARENTSHAVPROSJEKTET-97 6 1 6 1 

2001 Awarded additionally to round 2-A 2 2 

2001 Awarded additionally to round 3 2 1 

2001 Awarded additionally to round 4 1 1 

2001 Awarded additionally to round 6 1 1 

2001 NST2000 7 4 

2002 17 18 6 

2002 Awarded additionally to round 10 B 1 1 

2002 Awarded additionally to round 15 1 1 

2002 Awarded additionally to round 1-A 1 1 

2002 Awarded additionally to round 7 3 1 

2002 Awarded additionally to round 8 1 1 

2002 NST2001 10 10 

2003 Awarded additionally to NST99 1 1 

2003 Awarded additionally to round 12 2 2 

2003 Awarded additionally to round 16 4 1 

2003 Awarded additionally to round 2-A 3 2 

2003 Awarded additionally to round 8 1 1 

2003 NST2002 18 11 

2003 TFO2003 42 19 
-

2004 18 52 16 

2004 Awarded additionally to NST2001 1 1 

2004 Awarded additionally to round 12 B 1 1 
-'-

2004 Awarded additionally to round 2-A 2 2 

2004 BARENTSHAVPROSJEKTET-97 17 2 17 2 

2004 NST2000 3 1 

2004 TFO2004 57 28 6 1 

2005 Awarded additionally to NST2001 1 1 
-

2005 Awarded additionally to round 15 1 1 

2005 Awarded additionally to round 3 2 2 

2005 Awarded additionally to round 8 2 2 

2006 19 34 13 17 6 

2006 Awarded additionally to NST2002 1 1 

2006 Awarded additionally to round 10 B 2 1 

2006 Awarded additionally to round 3 5 4 

2006 TFO2005 97 44 

2007 Awarded additionally Barentshavprosj-97 2 1 2 1 

2007 Awarded additionally to round 18 6 4 
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Antall Antall Herav antall Herav antall 
År Runde blokker lisenser blokker i BH lisenser i BH 

2007 Awarded additionally to round 1-A 2 1 
2007 TFO2006 136 58 14 4 
2008 Awarded additionally to round 12 B 2 2 - -
2008 Awarded additionally to round 15 1 1 
2008 Awarded additionally to round 2-A 2 2 
2008 Awarded additionally to round TFO2005 2 1 

-
2008 Awarded additionally to TFO2003 3 2 
2008 BARENTSHAVPROSJEKTET-97 17 1 17 1 
2008 TF02007 108 52 16 7 
2009 20 63 21 23 9 
2009 Awarded additionally to round 13 1 1 
2009 Awarded additionally to round 1-A 2 1 
2009 Awarded additionally to round 2-A 1 1 

2009 Awarded additionally to round 3 1 1 

2009 Awarded additionally to round 9 3 1 
2009 Awarded additionally to round TFO2003 1 1 

2009 TFO2008 82 35 6 2 
2010 Awarded additionally to round 18 2 1 
2010 Awarded additionally to round 19 2 1 2 1 
2010 Awarded additionally to round 3 3 3 

2010 BARENTSHAVPROSJEKTET-97 1 1 1 1 
2010 TF02009 59 38 7 3 
2011 21 72 24 36 12 

-
2011 Awarded additionally to round 13 1 1 

2011 Awarded additionally to round 14 1 1 
2011 Awarded additionally to round 1-A 1 1 -
2011 Awarded additionally to round 3 1 1 -
2011 Awarded additionally to round 6 1 1 

2011 Awarded additionally to round 9 1 1 

2011 Awarded additionally to round TFO2003 3 2 --
2011 TFO2010 96 49 3 2 

---

2012 Awarded additionally to round 2-A 1 1 
2012 Awarded additionally to round 3 4 4 

-

2012 Awarded additionally to round NST2002 1 1 
-

2012 TFO2011 150 59 15 4 

2013 22 62 24 53 20 - -
2013 Awarded additionally to round 17 2 1 

2013 Awarded additionally to round 2-A 4 2 

2013 Awarded additionally to round 8 3 3 

2013 Awarded additionally to round 9 1 1 

2013 Awarded additionally to round TFO2008 2 1 

2013 Awarded additionally to round TFO2011 1 1 
2013 NST99 2 1 --
2013 TFO2012 124 51 11 3 
2014 11-A 1 1 
2014 Awarded additionally to round TFO2005 1 1 
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Antall Antall Herav antall Herav antall 

År Runde blokker lisenser blokker i BH lisenser i BH 

2014 Awarded additionally to round TFO2012 2 1 

2014 Awarded additionally to TFO2004 1 1 

2014 NST99 2 2 

2014 TFO2013 130 63 33 8 

2015 Awarded additionally to round 3 1 11 

2015 Awarded additionally to round 6 1 1 

2015 Awarded additionally to round NST99 1 1 

2015 Awarded additionally to round TFO2005 1 1 I 

2015 Awarded additionally to round TFO2007 1 1 

2015 Awarded additionally to TFO2004 1 1 

2015 TFO2014 117 53 10 4 

2016 16 2 1 

2016 23 40 10 40 10 

2016 Awarded additionally to round 3 1 1 

2016 NST99 10 2 

2016 TFO2010 2 1 

2016 TFO2015 147 56 19 5 

Totalsum I 2394 1129 432 145 
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Kartlegging og ressursberegning,
Barentshavet sørøst
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Sammendrag

Uåpnede deler av norsk kontinentalsokkel i Barentshavet sørøst omfatter 
et område på ca. 44 000 km2 som strekker seg nord til 74º 30’ N og grenser 
mot russisk kontinentalsokkel i øst. I vest grenser åpningsområdet mot 
arealer som er åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sør. 

På oppdrag fra Stortinget har Oljedirektoratet samlet inn seismikk 
i Barentshavet sørøst i 2011 og 2012, slik at det nå er mulig å gi et 
ressursestimat for området. Oljedirektoratet bruker en statistisk metode 
kalt letemodellanalyse for å beregne uoppdagede petroleumsressurser. 
Metoden går ut på å systematisere og beskrive den geologiske forståelsen 
av et område og definere letemodeller. Letemodeller danner grunnlaget 
for å beregne hvor mye petroleum som kan påvises og produseres fra 
hver letemodell. 

Myndighetene har helt siden 1969 samlet inn seismikk for å bygge opp 
kunnskapen om norsk kontinentalsokkel.  Kartleggingen av sokkelen er viktig 
for ressursvurderinger, og vil kunne legge grunnlag for kostnadseffektiv 
utforskning og langsiktig utvikling av området.

Den geologiske kunnskapen i Barentshavet sørøst er relativt begrenset, 
da det til nå verken er boret letebrønner eller grunne vitenskapelige boringer 
i området. Derimot er det boret en rekke brønner i åpnet del av Barentshavet 
sør, både vitenskapelige, grunne stratigrafiske brønner og kommersielle 
letebrønner. Fra litteraturen finnes det også noe data fra boringer i den russiske 
delen av Barentshavet. Innsamlede seismiske data i 2011 og 2012, samt øvrige 
geologiske data fra Barentshavet gir et godt grunnlag for å estimere de 
uoppdagede petroleumsressursene i Barentshavet sørøst.

Basert på strukturgeologien kan Barentshavet sørøst deles inn i fem geografiske 
områder som er viktige for å forstå petroleumspotensialet. De fem områdene 
er Finnmarksplattformen, Bjarmelandsplattformen, Nordkappbassenget, 
Tiddlybankbassenget og Fedynskyhøgda (Figur 1).
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Figur 1. Oversikt over geologiske strukturelementer i sørlig del av Barentshavet, 
inkludert området definert av KU Barentshavet sørøst.
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Geologisk utgjør en plattform et relativt flatt og stabilt område med relativt få 
strukturer som kan være aktuelle for oppbevaring av petroleum. Til gjengjeld kan 
strukturene være store.  I Barentshavet sørøst er det dannet to slike store strukturer 
på plattformene, én på Bjarmelandsplattformen og én på Finnmarksplattformen.  
Funn i en av disse strukturene vil kunne ha stor betydning for den videre utviklingen 
av petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst. 

Et geologisk basseng er et område hvor bergartene synker inn som følge av 
forkastningsvirksomhet. Bassengene i Barentshavet sørøst er fylt med salt fra karbon 
og permtiden. Saltet har senere beveget seg mot havbunnen og danner en rekke 
saltplugger i Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget. Slike saltplugger kan 
ofte ha mulighet for petroleumsfeller på sidene.

Geologiske høgder defineres av et større regionalt område som er hevet opp som følge 
av forkastningsvirksomhet. Hevningen kan føre til at det ikke avsettes sand eller leire 
over toppen av høgda eller at en del av bergartene på toppen fjernes ved erosjon fordi 
høgda heves over havnivå. Fedynskyhøgda er et slikt stort regionalt område som er hevet 
opp, og hvor store deler av lagene sentralt på høgda mangler. På flankene av Fedynsky-
høgda er det dannet en rekke forkastninger som kan danne feller med muligheter til å 
finne petroleum. De viktigste reservoarbergartene i Barentshavet sørøst finnes i sand-
steiner fra triastiden. Men sandsteiner fra jura og undre del av karbon, samt kalksteiner 
og revstrukturer fra karbon /perm kan også være aktuelle som reservoarbergarter.

Oljedirektoratet vurderer at sannsynligheten for oljedannende kildebergart er størst 
i områder som er knyttet til saltbassengene. Rundt saltpluggene og i kanten av de dype 
saltbassengene vil hydrokarbonfasen sannsynligvis være både olje og gass. Inne på 
Bjarmelandsplattformen − inklusive en stor struktur i nordøst − er sannsynligheten for at 
hydrokarbonfasen vil være gass svært stor. Gassfunn både på Norvargdomen og Shtockman 
underbygger denne antagelsen. Utsiktene for å ha en kildebergart som har dannet 
tilstrekkelige mengder gass er gode. 

For olje er det knyttet stor usikkerhet til om det er en kildebergart i området, og om en 
eventuell kildebergart har hatt tilstrekkelig volum til å være interessant i petroleum-
sammenheng.

Erfaring fra gassfunnet 7225/3-1 Norvarg viser at petroleumsreservoar kan være tilstede 
i flere nivå på Bjarmelandsplattformen. Ny seismikk i den nordlige del av Barentshavet sørøst 
viser at petroleum lekker fra mindre forkastninger og at dette utgjør en usikkerhet i forhold 
til oppbevaring av petroleum. Denne usikkerheten er størst i de grunne reservoarene. 
I ressursanalysen for Barentshavet sørøst har Oljedirektoratet vurdert sannsynligheten for 
å finne olje eller gass i de ulike områdene. Bjarmelandsplattformen og Fedynskyhøgda 
vurderes som rene gassprovinser, mens Nordkappbassenget, Tiddlybankbassenget og 
Finnmarksplattformen vurderes som kombinerte olje- og gassprovinser. 

På Fedynskyhøgda er det mulighet for at Russland og Norge kan ha potensielle petroleums-
forekomster som krysser grensen mellom de to land.

Oljedirektoratet har definert og kartlagt en rekke letemodeller/deler av letemodeller i 
avsetninger fra karbon/perm til jura alder i Barentshavet sørøst. Det er foretatt en stokastisk 
ressursberegning basert på ulike petroleumsgeologiske parametre, som egenskapene til 
mulige reservoarbergarter og eventuell gass og olje. Verdiene for de enkelte parameterne 
oppgis med et usikkerhetsspenn. Forventede utvinnbare ressurser for Barentshavet sørøst 
er beregnet til 300 millioner Sm3 o.e., med en nedside på 55 millioner Sm3 o.e (P95) 
og en oppside på 565 millioner Sm3 o.e. (P05) 
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 Figur 2). De forventede utvinnbare ressursene fordeler seg på henholdsvis 
50 millioner Sm3 o.e. væske og 250 milliarder Sm3 o.e. gass.

Figur 2. Figuren viser fordeling av totale utvinnbare ressurser med usikkerhetsspenn 
for Barentshavet sørøst basert på letemodellmetode. Den bimodale fordelingen 
skyldes at det er lagt inn avhengighet mellom flere modeller.

6
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Et prospekt er en potensiell petroleumsforekomst som er kartlagt men ikke boret, 

og der mengden av mulig produserbar petroleum kan beregnes. Det er knyttet  

en sannsynlighet til om en brønn vil kunne påvise produserbar petroleum i pro-

spektet, dette er prospektets funnsannsynlighet. Prospekter er de grunnleggende 

elementer i letemodellanalysen, og antall prospekter og hvor mye petroleum hvert 

prospekt kan inneholde, bestemmer sammen med funnsannsynligheten for 

prospektene de estimerte ressurser for letemodellen. I arbeidet med letemodell-

analyser er det viktig å kunne anslå hvor mange prospekter som kan finnes i hver 

letemodell. Dette omfatter prospekter som allerede er kartlagt samt antall pro-

spekter som kan forventes å bli kartlagt i framtiden etter som utforskningen av 

området går framover. Antallet mulige funn og størrelsen på eventuelle funn 

må også vurderes i lys av erfaring fra leting i området eller fra områder som har 

likhetstrekk med foreliggende område. I et område med få eller ingen brønner 

er slike vurderinger den viktigste informasjonskilden når ressursestimatet 

for letemodellen skal utarbeides. 

Det er usikkert om en letemodell fungerer inntil det er gjort funn innenfor 

letemodellen. Usikkerheten beskrives ved letemodellsannsynligheten. Dette er 

sannsynligheten for at det finnes en reservoarbergart, at det finnes en moden 

kildebergart som har dannet petroleum som har migrert inn i reservoarberg- 

artene og at det er blitt dannet feller som har kunnet samle opp petroleum.  

Dersom det ikke er påvist produserbare hydrokarboner innenfor en letemodell, 

er den ubekreftet, og ressursanslagene justeres ned ved å multiplisere med lete-

modellsannsynligheten. Resultatet kalles ofte ”risket” eller ”risikoveiet” estimat. 

Jo lavere letemodellsannsynligheten er, desto mindre vil det riskede estimatet 

være. Når det blir gjort et funn, er letemodellen bekreftet. Da er det ikke lenger 

risiko knyttet til om letemodellen fungerer, og letemodellsannsynligheten settes til 

hundre prosent. Dette medfører at ressursanslaget for letemodellen oppjusteres. 

Dette påvirker også funnsannsynligheten til de enkelte prospektene innenfor  

letemodellen som normalt vil oppjusteres tilsvarende. En bekreftelse av en  

kraftig risket letemodell vil gi desto større økning av de anslåtte ressursene.

Oljedirektoratet oppgir sine ressursanslag for uoppdagede ressurser med forvent-

ningsverdien (gjennomsnittsverdien) og et usikkerhetsspenn. Usikkerhetsspennet 

er beregnet gjennom en stokastisk simulering, og ytterpunktene som oppgis  

tilsvarer 90 % sikkerhet, der det lave estimat tilsvarer P95 (95 % sannsynlighet for 

dette volumet eller et større volum), og det høye estimat tilsvarer P05 (5 %  

sannsynlighet for dette volumet eller et større volum).  

De totale ressursene som angis i en letemodell er ikke det man forventer å finne  

i ett prospekt, men i hele modellen. Tallet kan endre seg jo mer informasjon man  

får om området gjennom kartlegging og leteboring i modellen. I områder der det 

er boret mange letebrønner, er det et godt datagrunnlag for å anslå hvor store  

olje- eller gassmengder det kan forventes å finnes i et nytt prospekt i området. 

Usikkerheten i estimatene øker med avstanden fra kjente områder.
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Etter at overenskomsten med Russland om maritim avgrensning og samarbeid 
i Barentshavet og Polhavet trådte i kraft 7. juli 2011, startet arbeidet med en 
åpningsprosess for petroleumsvirksomhet i uåpnede områder i Barentshavet sør. 
Områdene som omfattes av åpningsprosessen er på ca. 44 000 km2 som strekker 
seg nord til 74º 30’ N og grenser mot russisk kontinentalsokkel i øst. I vest grenser 
åpningsområdet mot arealer som tidligere har vært åpnet for petroleums-
virksomhet i Barentshavet sørvest (Figur 3).

Oljedirektoratet gjennomfører jevnlig oppdatering av de uoppdagede ressursene 
på norsk sokkel. Området som nå beskrives er ikke inkludert i de nyeste tallene 
som ble publisert januar 2013.

I russisk del av Barentshavet ble seismiske undersøkelser påbegynt på 1970-tallet 
og resulterte i flere store funn, inklusive Sjtokman og Kildinskoya (Figur 4).
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D 
D 

J 

.. 
I 

' I 
' ' I 
' I 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

31



9

På oppdrag fra Stortinget har Oljedirektoratet samlet inn seismikk i Barentshavet 

sørøst i 2011 og 2012, slik at det nå er mulig å gi et ressursestimat for området. 

Potensialet for petroleum er en viktig del av beslutningsgrunnlaget når åpning av 

områdene skal vurderes. For å øke kunnskapen om petroleumspotensialet 

i det nye området ytterligere, er det viktig å bore konvensjonelle letebrønner.

Myndighetene har helt siden 1969 samlet inn seismikk for å bygge opp kunnskapen 

om norsk kontinentalsokkel. Dette innebærer at når det letes i nye områder, bygger 

leting og boring av nye brønner på kunnskapen fra tidligere brønner. Kartlegging 

og kunnskap om sokkelen er svært viktig for ressursvurderinger og langsiktig 

utvikling av sokkelen. Dette legger grunnlag for samhandling med aktørene på norsk 

sokkel og kostnadseffektiv utforskning.

Figur 4. Barentshavet.
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Beregninger av mulige petroleumsressurser i et område bygger på en god forståelse 
av den regionale geologien. Innenfor et område uten tidligere letevirksomhet vil 
det være usikkerhet om:

•  De totale ressursene
•  Den geografiske fordelingen av ressursene
•  Den størrelsesmessige fordelingen av ressursene (små eller store forekomster)
•  Fordelingen mellom olje- og gassressurser

Det finnes flere ulike metoder for å anslå hvor mye olje og gass som kan være dannet 
og oppbevart i et område. Valg av metode vil være avhengig av hvor mye kunnskap 
som finnes om området. Oljedirektoratets foretrukne metode er letemodellanalyse. 
Metoden går ut på å systematisere og beskrive den geologiske forståelsen av et 
område. Basert på dette defineres letemodeller som er grunnlaget for å beregne 
hvor mye petroleum som kan påvises og produseres fra hver letemodell. 

En letemodell kjennetegnes av geologiske faktorer som er til stede samtidig i et 
klart avgrenset område (basseng), både stratigrafisk og geografisk; reservoarbergart, 
kildebergart og felle. Innenfor én letemodell kan det finnes kartlagte og ikke-kartlagte 
prospekter, funn og felt (Figur 5). De geologiske hovedtrekkene for Barentshavet sørøst 
og de ulike letemodellene i området beskrives senere.

Et geografisk område kan ha flere letemodeller av ulik geologisk alder, for eksempel 
en letemodell med reservoarbergart av seintrias alder og en annen letemodell 
med reservoarbergart av mellomjura alder.

Metode for beregning av mulige petroleumsressurser

Figur 5. Skisse av forholdet mellom basseng, letemodell, funn og prospekt.

 Basseng

 Letemodell

 Prospekt

 Funn/felt
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En letemodell er definert innenfor et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske 
faktorer opptrer sammen, slik at produserbar petroleum kan påvises. Disse faktorene er: 

1) Reservoarbergart, som er en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares. Reservoar-
bergartene i en bestemt letemodell vil være av et gitt stratigrafisk nivå. 

2) Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten, slik at  
petroleum holdes tilbake og samles opp i reservoaret. Fellen må være dannet før petroleum  
slutter å komme inn i reservoaret. 

3) Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale som 

kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må også være moden, det vil si at temperatur 
og trykk er slik at petroleum faktisk blir dannet, og petroleum må kunne bevege seg fra 
kildebergarten til reservoarbergarten.

Et prospekt er en potensiell petroleumsforekomst som er kartlagt men ikke boret, og der 
mengden av mulig produserbar petroleum kan beregnes. Det er knyttet en sannsynlighet til 
om en brønn vil kunne påvise produserbar petroleum i prospektet, dette er prospektets 
funnsannsynlighet. Prospekter er de grunnleggende elementer i letemodellanalysen, og antall 
prospekter og hvor mye petroleum hvert prospekt kan inneholde, bestemmer sammen med 
funnsannsynligheten for prospektene de estimerte ressursene for letemodellen. I arbeidet med 
letemodellanalyser er det viktig å kunne anslå hvor mange prospekter som kan finnes i hver 
letemodell. Dette omfatter prospekter som allerede er kartlagt samt antall prospekter som 
kan forventes å bli kartlagt etter som utforskningen av området går framover. Antallet mulige 
funn og størrelsen på eventuelle funn må også vurderes i lys av erfaring fra leting i området 
eller fra områder som har likhetstrekk med foreliggende område. I et område med få eller 
ingen brønner er slike vurderinger den viktigste informasjonskilden når ressursestimatet for 
letemodellen skal utarbeides. 

Det er usikkert om en letemodell fungerer inntil det er gjort funn innenfor den. Usikkerheten 
beskrives ved letemodellsannsynligheten. Dette er sannsynligheten for at det finnes en 
reservoarbergart, at det finnes en moden kildebergart som har dannet petroleum som har 
migrert inn i reservoarbergartene og at det er blitt dannet feller som har kunnet samle 
opp petroleum.  Dersom det ikke er påvist produserbare hydrokarboner innenfor en 
letemodell, er den ubekreftet, og ressursanslagene justeres ned ved å multiplisere med 
letemodellsannsynligheten. Resultatet kalles ofte ”risket” eller ”risikoveiet” estimat. Jo lavere 
letemodellsannsynligheten er, desto mindre vil det riskede estimatet være. Når det blir gjort 
et funn, er letemodellen bekreftet. Da er det ikke lenger risiko knyttet til om letemodellen 
fungerer, og letemodellsannsynligheten settes til hundre prosent. Dette medfører at 
ressursanslaget for letemodellen oppjusteres. Dette påvirker også funnsannsynligheten 
til de enkelte prospektene innenfor letemodellen som normalt vil oppjusteres tilsvarende. 
En bekreftelse av en kraftig risket letemodell vil gi desto større økning av de anslåtte 
ressursene.

Oljedirektoratet oppgir sine ressursanslag for uoppdagede ressurser med forventningsverdien 
(gjennomsnittsverdien) og et usikkerhetsspenn. Usikkerhetsspennet er beregnet gjennom en 
stokastisk simulering og ytterpunktene som oppgis tilsvarer 90 % sikkerhet, der det lave estimat 
tilsvarer P95 (95 % sannsynlighet for dette volumet eller et større volum) og det høye estimat 
tilsvarer P05 (5 % sannsynlighet for dette volumet eller et større volum).  

De totale ressursene som angis i en letemodell er ikke det man forventer å finne i ett prospekt, 
men i hele modellen. Tallet kan endre seg jo mer informasjon man får om området gjennom 
kartlegging og leteboring i modellen. I områder der det er boret mange letebrønner, er det et 
godt datagrunnlag for å anslå hvor store olje- eller gassmengder det kan forventes å finnes i 
et nytt prospekt i området. Usikkerheten i estimatene øker med avstanden fra kjente områder.

34



12

Oljedirektoratets datainnsamling i Barentshavet sørøst

Figur 6. Datagrunnlag for kartlegging av Barentshavet sørøst inklusive nærliggende 
brønner og seismikk.

Den geologiske kunnskapen i Barentshavet sørøst er relativt begrenset. Til nå er det 
verken boret grunne vitenskapelige brønner eller letebrønner i området. Derimot 
er det boret en rekke brønner i åpnet del av Barentshavet sør. Fra litteraturen finnes 
det også noe data fra kommersielle boringer i den russiske delen av Barentshavet. 
Brønner i øvrige deler av Barentshavet gir relevant informasjon (brønnlogger, alders-
dateringer, kjernemålinger og kalibrering til seismikk) som er avgjørende for å forstå 
petroleumssystemet og reservoaregenskapene i Barentshavet sørøst (Figur 6)). 

I perioden 1974-1982 samlet Oljedirektoratet inn 2D-seismikk i grenseområdene mot 
Russland hvor landene hadde overlappende interesser. Kvaliteten av disse dataene 
er svært variabel, og datadekningen er lav og usystematisk. Etter 1982 har norske 
myndigheter ikke samlet inn seismikk før delelinjeavtalen mellom Norge og Russland 
trådte i kraft 7. juli 2011. 
 
Det nye seismiske datagrunnlaget for området består av to datasett innsamlet i 
sommerhalvåret 2011 (ca. 11 500 km, GeoStreamer) og 2012 (ca. 6 800 km, 
konvensjonell lyttekabel). 
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I innsamlingene fra 2011 og 2012 ble det lagt vekt på en systematisk innsamling med
lange linjer som dekker hele det nye området opp til 74.30 grader N.  I 2011 ble det 
lagt opp til et grid på ca. 5x20 km for å få en oversikt over geologien i et ukjent område. 
I 2012 ble det samlet inn utfyllende seismikk med særlig vekt på de mest interessante 
områdene. 

Under innsamlingen i 2011 ble GeoStreamer-teknologi brukt. Dette er en teknologi der 
lyttekabelen taues dypere i vannet enn ved konvensjonell seismikkinnsamling. Dermed 
tåler operasjonen større bølgehøyde, og innsamlingen blir mindre væravhengig og 
følgelig mer effektiv. I 2012 ble 2D-seismikken samlet inn med konvensjonelle metoder.

Samtidig med de seismiske innsamlingene i 2011 og 2012 ble det samlet inn gravimetriske 
og magnetometriske data. Disse dataene vil kunne bidra til en bedre forståelse av de 
dypereliggende struktureringene. Innsamlingene i 2011 og 2012 har forløpt svært 
produktive, uten HMS-hendelser samt uten å være til hinder for andre brukere av havet.

Bearbeidingen (prosesseringen) av alle innsamlede seismiske data fra 2012 ble ferdigstilt 
i november/tidlig desember 2012. Relativ grunt hav og hard havbunn, samt en svært markert 
undre kritt reflektor, har gjort prosesseringen krevende, men Oljedirektoratet vurderer både 
kvaliteten på rådataene og kvaliteten på prosesseringen som tilfredsstillende og god (Figur 7).   

Samlet sett er Oljedirektoratets vurdering at innsamlede data i 2011 og 2012, supplert med 
tidligere seismiske innsamlinger og øvrige data fra Barentshavet, gir et godt grunnlag for 
å etablere et estimat for petroleumsressurser i Barentshavet sørøst.

Høsten 2012 samlet Oljedirektoratet inn seismiske data i Barentshavet nordøst. Dette er data 
som ikke er prosessert enda fra et område som tidligere ikke har vært gjenstand for seismiske 
undersøkelser av norske myndigheter. Gamle seismiske data vest for det nye området viser at 
det her antagelig er noen store strukturer som fortsetter inn i de nye områdene. For 2013 er 
det bevilget 80 mill. kr til seismiske undersøkelser i dette området.

Figur 7. Seismisk linje fra Nordkappbassenget. 
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Figur 8. Strukturelle hovedtrekk på norsk og russisk side i Barentshavet sørøst.

Geologien i Barentshavet sørøst definerer fem geografiske områder som er 
viktige for å forstå petroleumspotensialet i området. De fem geografiske områdene 
er Finnmarksplattformen, Bjarmelandsplattformen, Nordkappbassenget, 
Tiddlybankbassenget og Fedynskyhøgda (Figur 8).
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Geologisk utgjør en plattform et relativt flatt og stabilt område med relativt få 
strukturer som kan være aktuelle for oppbevaring av petroleum. Til gjengjeld kan 
strukturene være store. I Barentshavet sørøst er det dannet to slike store strukturer 
på plattformene − én på Bjarmelandsplattformen og én på Finnmarksplattformen.  
Funn i en av disse strukturene kan ha stor betydning for den videre utviklingen 
av petroleumsvirksomheten i Barentshavet sørøst. 

Et geologisk basseng er et område hvor bergartene synker inn som følge av 
forkastningsvirksomhet. Bassengene i Barentshavet sørøst er fylt med salt fra karbon 
og permtiden. Saltet har senere beveget seg mot havbunnen og danner en rekke 
saltplugger i Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget. Slike saltplugger 
kan ofte ha reservoarer på sidene.

Geologiske høgder defineres av et større regionalt område som er hevet opp som 
følge av forkastningsvirksomhet. Hevningen kan føre til at det ikke avsettes sand 
eller leire over toppen av høgda eller at en del av bergartene på toppen fjernes fordi 
høgda heves over havnivå. Fedynskyhøgda er et slikt stort regionalt område som 
er hevet opp og hvor store deler av lagene sentralt på høgda mangler. På flankene 
av Fedynskyhøgda er det dannet en rekke forkastninger som kan danne feller med 
muligheter til å finne petroleum. I dette området er det mulighet for at Russland 
og Norge kan ha potensielle petroleumsforekomster som krysser grensen mellom 
de to landene.

Nærmere om geologien

Forutsetningen for å gjøre funn av olje eller gass er tredelt. Det må finnes en kilde-
bergart som kan danne olje eller gass. Det må være dannet en reservoarbergart 
som kan danne en felle hvor petroleum kan oppbevares. I tillegg må det finnes 
en takbergart som hindrer at petroleum lekker ut av fellen.

Reservoarbergarter

I Barentshavet sørøst er det flere viktige faktorer som styrer dannelsen av reservoar-
bergarter. Det opprinnelige avsetningsmiljøet er viktig for reservoaregenskapene, 
og fordi området er stort og langstrakt, vil dette variere i de ulike områdene på 
samme tidspunkt. Samtidig som det ble utviklet elveavsetninger med kanalsand-
steiner i sør, kan det ha blitt utviklet mer sammenhengende grunnmarine sandsteiner 
i nord.  I andre tidsepoker har det vært dannet kalksteiner og kiselrev (svampespikler) 
som kan ha dannet reservoarbergarter. 

Felles for alle reservoarene er at begravingsdyp er en viktig faktor for reservoar-
egenskapene.  På grunne dyp vil reservoarene ha gode reservoaregenskaper.  Slike 
egenskaper er påvist lengre vest på Finnmarksplattformen i letebrønn 7131/4-1, 
som ble boret i 2005. Dersom reservoarene på den annen side blir begravd for 
dypt, vil etter hvert porøsitet og strømningsegenskaper for olje og gass bli 
dårligere. Til slutt vil disse egenskapene bli så redusert at bergarten ikke lenger 
kan betraktes som reservoarbergart. 

38



16

I Barentshavet sørøst har det vært en hevning av bergartene mellom 1000 og 1500 m. 
Når reservoaregenskapene skal beregnes, er det særlig den maksimale begravingsdybden 
og temperatur som styrer endringer i reservoaregenskapene etter hvert som tiden går. 
I de aktuelle områdene vil reservoarer i mellom og øvre trias og jura ligge i gunstige dyp 
for å ha bevart reservoaregenskapene over store områder. For dypere nivå i undre trias 
og karbon/perm er det først og fremst de kystnære områdene som har potensial til å ha 
bevart gode reservoaregenskaper. Kalksteiner fra karbon og perm både på Fedynskyhøgda 
og på den nordlige del av Bjarmelandsplattformen kan være interessante reservoar-
bergarter, men med noe reduserte reservoaregenskaper på grunn av begravings dyp.  
I noen formasjoner i trias og jura kan det ha vært en sekundær vekst av mineralet kloritt 
som kan hindre gjengroing av porene og bevare relativt god porøsitet til større dyp 
enn det som ville ha vært normalt. Dette er et fenomen som er kjent fra andre områder 
på norsk sokkel. 

Kildebergarter 

En av forutsetningene for et vellykket leteresultat er at det finnes en kildebergart som 
har dannet nok petroleum til helt eller delvis å fylle kartlagte prospekter og prospekt-
muligheter. I Barentshavet sørøst finnes det etter all sannsynlighet kildebergarter som 
gir tilstrekkelige mengder gass. Den pågående geologiske kartleggingen har vist at det er 
stor sannsynlighet for å finne kullhorisonter og organisk materiale både i undre karbon 
og gjennom store deler av trias. Sammen med organisk rike mørke skifre og kalksteiner 
i karbon og undre trias vil disse bergartene være aktuelle kildebergarter for gass. På russisk 
side er det gjort flere større og mindre gassfunn som viser at det er gass tilgjengelig i 
området.  Tilsvarende er Norvargdomen i Barentshavet sør den mest aktuelle analoge 
felletypen i plattformområdene på norsk side. Her ble det boret en letebrønn i 2011 på 
en stor struktur som påviste gass i flere geologiske nivå. Ressursstørrelsen på Norvarg 
er foreløpig usikker, og det kreves flere letebrønner for å avgrense funnet.

For olje er utfordringen med kildebergart større. Seismikken i de nye områdene viser 
at den tradisjonelle kildebergarten i øvre jura som har dannet anslagsvis 98 % av all kjent 
olje på norsk sokkel ikke er begravd dypt nok til å ha dannet olje eller gass. Det er få steder 
denne kildebergarten i dag ligger dypere enn 1100 m -1200 m. Selv om disse bergartene 
i en periode har vært begravet dypere (størrelsesorden 1000 m – 1500 m dypere) vil ikke 
dette være tilstrekkelig til å ha startet dannelse av olje. Denne umodenheten er doku-
mentert i grunne boringer på Sentralbankhøgda hvor det organiske innholdet er høyt og 
har en sammensetning som er gunstig for dannelsen av olje, men hvor temperaturen 
har vært for lav. Det vil derfor være nødvendig å finne andre kildebergarter som kan ha 
dannet olje.

I og rundt Nordkappbassenget er det tidligere gjort et lite funn av olje i 7228/7-1 A og 
likeledes et lite oljefunn oppe på Finnmarksplattformen i brønn 7128/4-1. Disse to funnene 
har en kildebergart som sannsynligvis er fra undre trias eller eldre. Denne kildebergarten 
er derfor indirekte påvist ved funn, men er ikke bekreftet i Barentshavet sørøst. Den store 
usikkerheten ved denne kildebergarten er om den har et volum som er tilstrekkelig til 
å generere olje i kommersielle mengder. Kun boring kan bekrefte eller avkrefte denne 
usikkerheten. 
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Funnet på Finnmarksplattformen ligger i sedimentære bergarter som ble avsatt 
i permtiden. Denne oljen stammer etter all sannsynlighet fra en kildebergart i 
karbon. Kalksteiner og mørke skifre i karbon har potensial til å danne olje og gass. 
I Billefjorden på Svalbard ligger denne type bergarter eksponert i dagen. Spor av 
olje i Billefjorden og i gruvene i Pyramiden og avdunsting av flyktige hydrokarboner 
lenger inn i Billefjorden viser at kildebergarter fra karbon har et potensial til å danne 
petroleum. Sannsynligheten for at dette kan ha skjedd også lenger sør i Barentshavet 
sørøst er relativt stor. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til mengden av olje 
som kan ha vært dannet. Dette skyldes usikkerhet knyttet til mengden av tilgjengelig 
kildebergart, og det er knyttet stor usikkerhet til begravings dyp. Dersom kildeberg-
arten har vært begravet for dypt, vil kildebergarten ikke lenger danne olje. Da er det 
mer sannsynlig at kildebergarten kan ha dannet gass.

I undre trias viser seismikken i de østlige områdene at det er dannet et stort delta eller 
sokkelkant som har bygget seg ut fra land i nordvestlig retning. I forkant av dette deltaet 
tynner lagene ut og viser en kondensert lagpakke som antagelig består av svarte marine 
skifre med ukjent innhold av organisk materiale. Denne skiferen er dannet før saltbe-
vegelsene i bassengene og er uavhengig av forstyrrende foldninger, erosjon og rask 
sedimentasjon rundt saltpluggene.  Den antatte skiferen i undre trias kan ha potensial 
til å være kildebergart for olje og gass dersom den har et organisk innhold med rett 
sammensetning. Det er ikke boret brønner i nærheten som kan bekrefte denne hypotesen. 
Dersom skiferen i undre trias har de rette egenskapene, er den begravet på et gunstig 
dyp i forhold til dannelse av olje. Temperaturfall i bergarten i forbindelse med hevning av 
Barentshavet i kvartær har antagelig stoppet prosessen med dannelse av eventuell ny olje. 
Det er derfor olje som er dannet før hevingsprosessen som er aktuell i prospektene. 
Det er knyttet stor usikkerhet til denne kildebergarten, men hvis den slår til, kan den 
være det viktigste bidraget til eventuelle funn av olje i Barentshavet sørøst.

I nordlig og vestlig del av Barentshavet er det utviklet modne kildebergarter i marine 
skifre fra mellomtrias. I Barentshavet sørøst viser seismisk tolkning at delta og deltaslette 
avsetninger er mer dominerende, og det er mindre sannsynlig at det har vært avsatt 
marine skifre i dette området i mellomtrias. I Nordkappbassenget og Tiddlybankbassenget 
har det også vært stor strukturell aktivitet med dannelse av saltplugger. Dette har ført til 
rask sedimentasjon rundt saltpluggene, noe som heller ikke har vært gunstig for dannelse 
av marine kildebergarter i mellomtrias. 

Migrasjon (strømning) av hydrokarboner fra kildebergart til reservoarbergart i Barents-
havet sørøst antas vesentlig å være vertikal. Det regionale strukturelle bildet gir små 
muligheter for migrasjon inn fra øst. Her ligger Fedynskyhøgda som stengsel. Samtidig 
er erosjonen på Fedynskyhøgda ganske dyp, slik at mye av hydrokarbonene fra jura 
og øvre trias sannsynligvis vil være lekket ut i dette området. 
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Takbergart

En av de største utfordringene i sentrale deler av Barentshavet er forseglings-
potensialet. Dette gjelder særlig for eventuelle reservoarer i jura. Oppløfting 
i Barentshavet og opphopning av salt i kjernen av de fleste strukturene har ført 
til en intens oppsprekking og utvikling av små forkastninger i og over strukturene. 
Forkastningene går mange steder helt opp til havbunnen eller stopper mot 
løsmasser av kvartær alder.  Fra noen av strukturene viser seismikken at det lekker 
gass fra jura reservoarene. Dette viser at det har vært dannet gass i området, og 
at det fremdeles er gass igjen i noen av jurareservoarene. Spørsmålet er derfor 
hvor mye gass som er igjen i reservoarene og om det finnes olje. 

Risikoen for lekkasje langs forkastningene er størst for de grunne reservoarene. 
Lenger ned avtar denne risikoen. Mulighetene for å finne takbergarter som kan 
danne feller for petroleum vurderes som gode i trias og karbon/perm der det 
kan kartlegges strukturelle feller.  I trias, hvor gamle elvekanaler kan danne 
stratigrafiske feller, kan tynne sandsteiner være en utfordring ved at de opptrer 
som tyvsandsteiner og drenerer ut petroleum fra et eventuelt reservoar 
i kanalene. 

Oppsummering

Oljedirektoratet vurderer at sannsynligheten for å danne olje er størst i områder 
som er knyttet til saltbassengene. Rundt saltpluggene og i kanten av de dype 
saltbassengene vil hydrokarbonfasen sannsynligvis være både olje og gass. 
Inne på Bjarmelandsplattformen − inklusive en stor struktur i nordøst − er sann-
synligheten for at hydrokarbonfasen vil være gass svært stor. Gassfunn både 
på Norvargdomen og Sjtokman underbygger denne antagelsen. Utsiktene for 
å ha en kildebergart som har dannet tilstrekkelige mengder med gass som 
kan være kommersielt interessante er gode. 

For olje er det knyttet stor usikkerhet til om det er en kildebergart i området, 
og om en eventuell kildebergart har hatt tilstrekkelig volum til å være interessant 
i petroleumssammenheng.

I ressursanalysen for Barentshavet sørøst har Oljedirektoratet vurdert sannsynlig-
heten for å finne olje eller gass i de ulike geografiske områdene. Resultatet er 
at Bjarmelandsplattformen og Fedynskyhøgda vurderes som rene gassprovinser, 
mens Nordkappbassenget, Tiddlybankbassenget og Finnmarksplattformen 
vurderes som kombinerte olje- og gassprovinser.   
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Letemodeller

Karbon/perm

I store deler av Barentshavet sørøst ligger karbon/perm bergartene på grensen 
til å ligge for dypt begravd til å være aktuelle som reservoarbergarter. Unntaket 
er et lite område inn mot norskekysten hvor disse bergartene går helt opp til 
havbunnsoverflaten. Her kan det være muligheter for gassansamlinger i sandsteiner 
fra undre del av karbon. I karbon og perm kan det også være prospektmuligheter 
i kalksteiner og revstrukturer på Finmarksplattformen, Bjarmelandsplattformen 
og Fedynskyhøgda. 

Erfaring fra Finnmarksplattformen i brønn 7128/4-1 og Nordkappbassenget i 
brønn 7228/7-1A lenger vest viser at det her kan være både olje og gass i eventuelle 
prospekter. Ressursestimat for karbon/perm modellene er begrenset, og det er 
beregnet ressurser for tre letemodeller i området.  Den største usikkerheten er 
knyttet til felle og reservoaregenskaper.

Figur 9. Den geologiske tidsskala.
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Undre trias 

Seismikken viser at det i undre trias har foregått en utbygging av sokkelen fra øst 
og sørøst mot vest og nordvest. I denne prosessen er det sannsynlig at det kan ha 
blitt dannet grunnmarine sandsteiner som i utgangspunktet har hatt et bra 
reservoarpotensial. Disse bergartene ligger gjennomgående dypt begravd slik at 
reservoaregenskapene i store områder vil være redusert. Antall strukturelle feller 
er begrenset. Det er særlig i den sørlige delen av Barentshavet sørøst at reservoarer 
fra undre trias er mest aktuelle. Ressursestimat for undre trias er beregnet for flere 
modeller, og forventet hovedfase er gass. Den største usikkerheten er knyttet 
til felle og reservoaregenskaper.

Mellomtrias og øvre trias

I Barentshavet sørøst er det reservoarer fra mellomtrias og øvre trias som har det 
største potensialet for å inneholde olje eller gass. Gjennomgående ligger disse mulige 
reservoarene på et dyp hvor reservoaregenskapene fremdeles er intakte. Samtidig 
er potensialet for oppbevaring større enn høyere opp i jura hvor det lekker gass fra 
noen av strukturene.

Karakteren på seismikken viser at store deler av lagpakken i mellom- og øvre trias  
ser ut til å bestå av deltaslette avsetninger med kanaler som har flytt utover elvesletta.  
I den nordlige delen er de seismiske signalene mer sammenhengende og kan tyde  
på at det er større sannsynlighet for å finne sammenhengende marine sandsteiner 
i mellomtrias i dette området. På Sentralbankhøgda er det påvist både marine skifre 
og grunnmarine tidevannsavsetninger i grunne vitenskapelige borehull. Dette øker 
sannsynligheten for at det også er marine sandsteiner i den nordlige delen av 
Barentshavet sørøst. Små forkastninger bidrar til å stykke opp reservoarene. Ressurs-
estimat for mellomtrias er beregnet for flere letemodeller, og man forventer både 
olje og gass. 

Den største usikkerheten er knyttet til oppbevaring etter at petroleum er kommet 
på plass. Utsiktene til å finne olje vurderes til å være størst i saltbassengene i Nord-
kappbassenget og Tiddlybankbassenget og strukturer som ligger nært inn til disse 
bassengene. Den store strukturen på Finnmarksplattformen har etter Oljedirektoratets 
vurderinger potensial til å inneholde både olje og gass i triasreservoarene, mens den 
store strukturen på Bjarmelandsplattformen vurderes til å ligge i en gassprovins.  
 
I øvre trias er det påvist kanalsandsteiner med meget gode reservoaregenskaper i 
7131/4-1 på Finnmarksplattformen. Selv om brønnen var tørr, viser den at sandsteinene 
i øvre trias har potensial til å ha gode reservoarbergarter dersom mekanismen for 
felledannelse virker andre steder i Barentshavet sørøst. I forhold til kilde i Tiddlybank-
bassenget ligger 7131/4-1 i skyggen av den store strukturen mellom Finnmarksplatt-
formen og Tiddlybankbassenget som kan ha fanget opp alle hydrokarboner som kan 
ha migrert opp fra Tiddlybankbassenget.  Med hensyn til hydrokarbonfase i mellom- 
og øvre trias er det størst sannsynlighet for å finne gass i nord og gass og olje i nærheten 
av saltbassengene i sør. Ressursestimat for mellomtrias er beregnet for flere modeller, 
og man forventer både olje og gass. Størst usikkerhet er knyttet til oppbevaring.
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Mellomjura

Kunnskap fra borehull på norsk side i Barentshavet sør viser at det i mellomjura kan 
være reservoarsandsteiner med gode reservoaregenskaper i de nye områdene. Seismiske 
amplitudeanomalier antyder at det er små lommer av gass bevart i flere av strukturene, 
men seismikken viser også at disse reservoarene lekker gass på grunn av sterk oppsprek-
king og et tett nettverk av små forkastninger. Oppbevaringspotensialet regnes derfor som 
begrenset i mellomjura. Dette gjelder særlig de høyeste strukturene. Hevningshistorien 
med utvidelse av gass når trykket avlastes, gjør at gass regnes som den mest sannsynlige 
hydrokarbonfasen for eventuelle reservoarer. Grunt reservoardyp med lav gasstetthet 
i reservoaret gjør at volumet blir begrenset i juraprospektene.

Ressursestimat for mellomjura er beregnet for flere modeller, og man forventer både olje 
og gass. Størst usikkerhet er knyttet til oppbevaring.

Ressursevaluering

Metodikk
 

Det er alltid knyttet usikkerhet til om det kan finnes petroleum i et område. Beregningen 
av letemodeller i et område består av å beskrive disse usikkerhetene, og det gjøres en 
risikovurdering av de ulike parametrene som inngår i beregningene. I tillegg legges det 
inn reservoarparametre og væskeparametre for hver enkelt modell, og disse oppgis 
med usikkerhetspenn for å ivareta usikkerheten knyttet til de ulike faktorene.

Definisjon av letemodeller er en metode for å systematisere og gruppere de geologiske 
parametre slik måte at hver letemodell får sitt særtrekk som skiller de fra andre lete-
modeller.

Ressursmengden for hvert prospekt kan ikke fastslås nøyaktig, fordi det er knyttet stor 
usikkerhet til alle de geologiske parameterne som inngår i beregningen. Det samme gjelder 
også for letemodellen. Alle ressursestimater som er beregnet ved en letemodellanalyse 
er oppgitt med en spredning, dvs. en statistisk sannsynlighetsfordeling, som gir synkende 
sannsynlighet med økende ressursmengde. Derfor angis ressursene i letemodellene med et 
forventningstall og et usikkerhetsspenn som viser et lavt estimat P95 (95 % sannsynlighet 
for dette volumet eller et større volum) og høyt estimat P5 (5 % sannsynlighet for dette 
volumet eller et større volum). 
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Resultat

Oljedirektoratet gjennomfører jevnlig oppdatering av de uoppdagede ressursene 
på norsk sokkel. Området som nå beskrives er ikke inkludert i de nyeste tallene 
for de uoppdagede ressursene som ble publisert januar 2013.

Oljedirektoratet har tolket tilgjengelig 2D-seismikk samt benyttet andre relevante 
data, slik som grunne borehull og letebrønner fra Barentshavet sør. Med bakgrunn 
i dette har Oljedirektoratet definert og kartlagt en rekke letemodeller/deler av 
letemodeller i avsetninger fra karbon/perm til jura alder i Barentshavet sørøst. 
Det er foretatt en stokastisk ressursberegning basert på ulike petroleumsgeologiske 
parametre, som egenskapene til mulige reservoarbergarter og eventuell gass og olje. 
Verdiene for de enkelte parameterne oppgis med et usikkerhetsspenn.  

Forventede utvinnbare ressurser for Barentshavet sørøst er beregnet til om lag 
300 millioner Sm3 o.e., med en nedside fra 55 millioner Sm3 o.e. (P95) til en oppside 
på 565 millioner Sm3 o.e. (P05) ( Figur 10). De forventede utvinnbare ressursene fordeler 
seg på henholdsvis 50 millioner Sm3 væske og 250 milliarder Sm3 gass. Det forventes 
mer gass enn olje på grunn av usikkerhet om tilstedeværelse av en kildebergart som 
kan danne olje. 

Det er lagt inn avhengighet mellom flere letemodeller for tilstedeværelse av kildeberg-
arter. Dersom det gjennom boring av brønn påvises en kildebergart som fungerer, vil disse 
kildebergartene også påvirke de andre letemodellene som har samme kildebergarter. 
Dette illustreres i Figur 10, som viser en bimodal fordeling. Fordelingen viser at dersom 
man påviser fungerende kildebergarter, så får man et utfall av større ressurser. 

Figur 10. Figuren viser fordeling av totale utvinnbare ressurser med usikkerhetsspenn 
for Barentshavet sørøst basert på letemodellmetode. Den bimodale fordelingen 
skyldes at det er lagt inn avhengighet mellom flere modeller.
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Sammendrag

Havområdene som omfattes av åpningsprosessen favner et areal på 

ca. 100 000 km2, og grenser mot grønlandsk sokkel i vest og mot islandsk 

sokkel i sør. Geologisk sett består Jan Mayen-området av den vulkanske øya 

Jan Mayen og den undersjøiske Jan Mayen-ryggen som strekker seg sørover 

fra øya, begge omgitt av oseanisk jordskorpe som ble dannet etter hvert 

som det nordatlantiske havet åpnet seg. Denne prosessen med dannelse av 

ny havbunnskorpe startet i området for ca 55 millioner år siden og pågår 

fremdeles. Jan Mayen-ryggen ble på denne måten revet løs fra både Norge 

og Grønland og ble liggende igjen ute i havet som et eget lite kontinent, 

et mikrokontinent, bestående av kontinentale og marine bergarter lik dem 

man finner på Øst-Grønland og på norsk sokkel i Norskehavet med mulig 

petroleumspotensial.

Oljedirektoratet samlet inn seismiske data over Jan Mayen-ryggen første 

gang i 1979. Dette ble fulgt opp i 1985 og 1988 da det i samarbeid med 

islandske myndigheter ble gjennomført seismisk innsamling på begge sider 

av den norsk-islandske grensen. Siden er det samlet inn kommersiell seismikk 

i 2001 og 2008 på islandsk sokkel. Totalt var likevel dekningstettheten svært 

lav, særlig på norsk side av grensen.  I 2011 ble det derfor besluttet å samle inn 

seismiske data i havområdene ved Jan Mayen. Denne datainnsamlingen ble 

fulgt opp 2012, med totalt innsamlet 12 570 km seismikk.  Det er i tillegg 

samlet inn bergart-prøver og aeromagnetiske data de siste årene. 
  
Oljedirektoratet bruker en statistisk metode kalt letemodellanalyse for å  

beregne uoppdagede petroleumsressurser. Metoden går ut på å systematisere 

og beskrive den geologiske forståelsen av et område og definere letemodeller. 

De avgjørende faktorene er en kildebergart på et gunstig dyp som kan avgi 

hydrokarboner, en porøs reservoarbergart som kan oppbevare oljen og 

som samtidig ligger i en geologisk felle med tak og vegger av en tett bergart, 

og som kan stoppe og fange opp hydrokarbonene på deres vei (migrasjon) 

opp fra dypet. Letemodeller danner grunnlaget for å beregne hvor mye 

petroleum som kan påvises og produseres fra hver letemodell. 

Det er utarbeidet tre letemodeller i Jan Mayen-området: To letemodeller  

i bergarter av eocen alder (ca. 55 – 35 mill. år gamle), og en i eldre bergarter 

som ligger under vulkanske bergarter (sub-basalt letemodell). De to eocen-

modellene fordeler seg geografisk langs hver sin side av Jan Mayen-ryggen, 

mens sub-basalt-modellen dekker hele ryggen (Figur 1). Sandstein med 

reservoaregenskaper er prøvetatt i eocene bergarter. Seismikken viser mulige 

feller som gir mulighet for oppbevaring av olje og gass. De eldre bergartene 

er imidlertid vanskelige å kartlegge da de er dekket av vulkanske bergarter 

(basalt) som hindrer en seismisk avbildning av de eldste bergartene. 

Mye av kunnskapen om bergartene i området er bygd på kunnskap og 

antakelser fra naboområdene på norsk og grønlandsk sokkel.
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Figur 1. Oversiktskart med utbredelse av letemodeller; Eocen-øst (grønn), 
Eocen-vest (rød), Sub-basalt (grønn+rød).
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Figur 2. Figurene viser fordeling av totale utvinnbare ressurser med usikkerhetsspenn 
for Jan-Mayen området basert på letemodellmetode. Figuren til venstre viser fordelingen 
av risikoveide ressurser, mens figuren til høyre viser fordelingen dersom det gjøres minst 
ett funn som bekrefter minst en letemodell (uriskede ressurser).

Det er derfor betydelig usikkerhet knyttet til estimeringen av ressursene 

i området (Figur 2). Forventede ressurser for Jan Mayen-området er beregnet til 

om lag 90 millioner Sm3 o.e.  Denne store usikkerheten gjenspeiles i en nedside 

som forteller at det er usikkert om det vil bli funnet hydrokarboner, mens oppsiden 

forteller at det kan finnes 460 millioner Sm3 o.e.  De forventede utvinnbare 

ressursene fordeler seg på henholdsvis 70 millioner Sm3 olje og 20 milliarder 

Sm3. gass. Dette er såkalt “risikoveide tall”.  Dersom det blir gjort ett funn, vil 

de forventede ressursene for Jan Mayen-området øke betydelig, til 200 millioner 

Sm3 o.e. med oppside på 650 millioner Sm3 o.e .

Det faktiske ressursgrunnlaget kan kun påvises ved boring av letebrønner.
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Figur 3. Åpningsområdet 

Myndighetene startet i 2010 arbeidet med en åpningsprosess for petroleums-

virksomhet i de norske havområdene rundt Jan Mayen. Havområdene som 

omfattes av åpningsprosessen utgjør et areal på ca. 100 000 km2, og grenser 

mot grønlandsk sokkel i vest og mot islandsk sokkel i sør ( Figur 3). Prosessen 

innebærer datainnsamling, geologisk kartlegging, evaluering av ressurs-

potensialet for petroleum og en konsekvensutredning. Disse bidragene 

danner beslutningsgrunnlaget for åpningsspørsmålet. 

Geologisk sett består Jan Mayen-området av den vulkanske øya Jan Mayen, 

den undersjøiske Jan Mayen-ryggen sørover fra øya, begge omgitt av oseanisk 

jordskorpe som ble dannet etter hvert som det nord-atlantiske havet åpnet 

seg. Da Nord-Atlanteren begynte å åpne seg for ca. 55 millioner år siden, ble 

Jan Mayen-ryggen revet løs fra både Norge og Grønland og ble liggende igjen 

ute i havet som et eget lite kontinent, et mikrokontinent, bestående av 

kontinentale bergarter lik dem man finner på Øst-Grønland og på norsk sokkel 

i Norskehavet. I denne prosessen var det en betydelig vulkansk aktivitet. 

Øya Jan Mayen, og bergartene under den, regnes i sin helhet som vulkanske. 

Det meste av mikrokontinentet sør for øya er dekket eller påvirket av 

lavabergarter, men består i tillegg av sedimenter som vil likne bergartene 

på norsk og grønlandsk kontinentalsokkel, med mulig petroleumspotensial.
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Et prospekt er en potensiell petroleumsforekomst som er kartlagt men ikke boret, 

og der mengden av mulig produserbar petroleum kan beregnes. Det er knyttet  

en sannsynlighet til om en brønn vil kunne påvise produserbar petroleum i pro-

spektet, dette er prospektets funnsannsynlighet. Prospekter er de grunnleggende 

elementer i letemodellanalysen, og antall prospekter og hvor mye petroleum hvert 

prospekt kan inneholde, bestemmer sammen med funnsannsynligheten for 

prospektene de estimerte ressurser for letemodellen. I arbeidet med letemodell-

analyser er det viktig å kunne anslå hvor mange prospekter som kan finnes i hver 

letemodell. Dette omfatter prospekter som allerede er kartlagt samt antall pro-

spekter som kan forventes å bli kartlagt i framtiden etter som utforskningen av 

området går framover. Antallet mulige funn og størrelsen på eventuelle funn 

må også vurderes i lys av erfaring fra leting i området eller fra områder som har 

likhetstrekk med foreliggende område. I et område med få eller ingen brønner 

er slike vurderinger den viktigste informasjonskilden når ressursestimatet 

for letemodellen skal utarbeides. 

Det er usikkert om en letemodell fungerer inntil det er gjort funn innenfor 

letemodellen. Usikkerheten beskrives ved letemodellsannsynligheten. Dette er 

sannsynligheten for at det finnes en reservoarbergart, at det finnes en moden 

kildebergart som har dannet petroleum som har migrert inn i reservoarberg- 

artene, og at det er blitt dannet feller som har kunnet samle opp petroleum.  

Dersom det ikke er påvist produserbare hydrokarboner innenfor en letemodell, 

er den ubekreftet, og ressursanslagene justeres ned ved å multiplisere med lete-

modellsannsynligheten. Resultatet kalles ofte ”risket” eller ”risikoveiet” estimat. 

Jo lavere letemodellsannsynligheten er, desto mindre vil det riskede estimatet 

være. Når det blir gjort et funn, er letemodellen bekreftet. Da er det ikke lenger 

risiko knyttet til om letemodellen fungerer, og letemodellsannsynligheten settes til 

hundre prosent. Dette medfører at ressursanslaget for letemodellen oppjusteres. 

Dette påvirker også funnsannsynligheten til de enkelte prospektene innenfor  

letemodellen som normalt vil oppjusteres tilsvarende. En bekreftelse av en  

kraftig risket letemodell vil gi desto større økning av de anslåtte ressursene.

Oljedirektoratet oppgir sine ressursanslag for uoppdagede ressurser med forvent-

ningsverdien (gjennomsnittsverdien) og et usikkerhetsspenn. Usikkerhetsspennet 

er beregnet gjennom en stokastisk simulering og ytterpunktene som oppgis  

tilsvarer 90 % sikkerhet, der det lave estimat tilsvarer P95 (95 % sannsynlighet for 

dette volumet eller et større volum) og det høye estimat tilsvarer P05 (5 %  

sannsynlighet for dette volumet eller et større volum).  

De totale ressursene som angis i en letemodell er ikke det man forventer å finne  

i ett prospekt, men i hele modellen. Tallet kan endre seg jo mer informasjon man  

får om området gjennom kartlegging og leteboring i modellen. I områder der det 

er boret mange letebrønner, er det et godt datagrunnlag for å anslå hvor store  

olje- eller gassmengder det kan forventes å finnes i et nytt prospekt i området. 

Usikkerheten i estimatene øker med avstanden fra kjente områder.
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Beregninger av mulige petroleumsressurser i et område bygger på en god 

forståelse av den regionale geologien. Innenfor et område uten tidligere 

letevirksomhet vil det være usikkerhet om:

  •  De totale ressursene

  •  Den geografiske fordelingen av ressursene

  •  Den størrelsesmessige fordelingen av ressursene (små eller store forekomster)

  •  Fordelingen mellom olje- og gassressurser

Det finnes flere ulike metoder for å anslå hvor mye olje og gass som kan være 

dannet og oppbevart i et område. Valg av metode vil være avhengig av hvor 

mye kunnskap som finnes om området. Oljedirektoratets foretrukne metode er 

letemodellanalyse. Metoden går ut på å systematisere og beskrive den 

geologiske forståelsen av et område. Basert på dette defineres letemodeller 

som er grunnlaget for å beregne hvor mye petroleum som kan påvises 

og produseres fra hver letemodell.

En letemodell kjennetegnes av geologiske faktorer som er til stede samtidig  
i et klart avgrenset område (basseng), både stratigrafisk, og geografisk; reservoar
bergart, kildebergart og felle. Innenfor én letemodell kan det finnes kartlagte 
og ikke-kartlagte prospekter, funn og felt (Figur 4). De geologiske hovedtrekkene 
og de ulike letemodellene i området beskrives senere.

Et geografisk område kan ha flere letemodeller av ulik geologisk alder, for 
eksempel en letemodell med reservoarbergart av seintrias alder og en annen 
letemodell med reservoarbergart av tidligkritt alder.

Metode for beregning av mulige petroleumsressurser

Figur 4. Skisse av forholdet mellom basseng, letemodell, funn og prospekt.
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 Letemodell

 Prospekt
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 En letemodell er definert innenfor et geografisk avgrenset område hvor flere geologiske  
faktorer opptrer sammen, slik at produserbar petroleum kan påvises. Disse faktorene er:

 1) Reservoarbergart, som er en porøs bergart hvor petroleum kan oppbevares.
Reservoarbergartene i en bestemt letemodell vil være av et gitt stratigrafisk nivå.

 2) Felle, som er en tett bergart eller geologisk struktur som omgir reservoarbergarten,  
 slik at petroleum holdes tilbake og samles opp i reservoaret. Fellen må være dannet
 før petroleum slutter å komme inn i reservoaret.

 3) Kildebergart, som er skifer, kalkstein eller kull som inneholder organisk materiale
 som kan omdannes til petroleum. Kildebergarten må også være moden, det vil si at
 temperatur og trykk er slik at petroleum faktisk blir dannet, og petroleum må
kunne bevege seg fra kildebergarten til reservoarbergarten.

Et prospekt er en potensiell petroleumsforekomst som er kartlagt men ikke boret, og der 

mengden av mulig produserbar petroleum kan beregnes. Det er knyttet en sannsynlighet 

til om en brønn vil kunne påvise produserbar petroleum i prospektet, dette er prospektets 

funnsannsynlighet. Prospekter er de grunnleggende elementer i letemodellanalysen, og antall 

prospekter og hvor mye petroleum hvert prospekt kan inneholde bestemmer sammen med 

funnsannsynligheten for prospektene de estimerte ressurser for letemodellen. I arbeidet 

med letemodell-analyser er det viktig å kunne anslå hvor mange prospekter som kan finnes 

i hver letemodell. Dette omfatter prospekter som allerede er kartlagt samt antall prospekter 

som kan forventes å bli kartlagt i framtiden etter som utforskningen av området går framover. 

Antallet mulige funn og størrelsen på eventuelle funn må også vurderes i lys av erfaring 

fra leting i området eller fra områder som har likhetstrekk med foreliggende område. 

I et område med få eller ingen brønner, er slike vurderinger den viktigste informasjons-

kilden når ressursestimatet for letemodellen skal utarbeides. 

Det er usikkert om en letemodell fungerer inntil det er gjort funn innenfor letemodellen. 

Usikkerheten beskrives ved letemodellsannsynligheten. Dette er sannsynligheten for at det 

finnes en reservoarbergart, at det finnes en moden kildebergart som har dannet petroleum 

som har migrert inn i reservoarbergartene, og at det er blitt dannet feller som har kunnet 

samle opp petroleum.  Dersom det ikke er påvist produserbare hydrokarboner innenfor en 

letemodell er den ubekreftet, og ressursanslagene justeres ned ved å multiplisere med 

letemodellsannsynligheten. Resultatet kalles ofte ”risket” eller ”risikoveiet” estimat. Jo lavere 

letemodellsannsynligheten er, desto mindre vil det riskede estimatet være. Når det blir gjort 

et funn, er letemodellen bekreftet. Da er det ikke lenger risiko knyttet til om letemodellen 

fungerer, og letemodellsannsynligheten settes til hundre prosent. Dette medfører at ressurs-

anslaget for letemodellen oppjusteres. Dette påvirker også funnsannsynligheten til de enkelte 

prospektene innenfor letemodellen som normalt vil oppjusteres tilsvarende. En bekreftelse 

av en kraftig risket letemodell vil gi desto større økning av de anslåtte ressursene.

Oljedirektoratet oppgir sine ressursanslag for uoppdagede ressurser med forventningsverdien 

(gjennomsnittsverdien) og et usikkerhetsspenn. Usikkerhetsspennet er beregnet gjennom 

en stokastisk simulering og ytterpunktene som oppgis tilsvarer 90 % sikkerhet, der det lave 

estimat tilsvarer P95 (95 % sannsynlighet for dette volumet eller et større volum) og det høye 

estimat tilsvarer P05 (5 % sannsynlighet for dette volumet eller et større volum).  

De totale ressursene som angis i en letemodell er ikke det man forventer å finne i ett 

prospekt, men i hele modellen. Tallet kan endre seg jo mer informasjon man får om området 

gjennom kartlegging og leteboring i modellen. I områder der det er boret mange letebrønner, 

er det et godt datagrunnlag for å anslå hvor store olje- eller gassmengder det kan forventes 

å finnes i et nytt prospekt i området. Usikkerheten i estimatene øker med avstanden 

fra kjente områder.
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Geologiske data

Oljedirektoratet (OD) samlet i 2011 og 2012, i samarbeid med Universitetet i Bergen, 

inn geologiske prøver ved bruk av en ubemannet miniubåt (ROV – Remotely Oper-

ated Vehicle) med forskningsfartøyet G.O.Sars som morfartøy. I 2011 ble det benyttet 

en gripearm for å brekke prøver av undergrunnen. I 2012 ble det brukt en motorsag 

til å skjære ut prøver. Prøvetakingen, både med gripearm og den tidligere uprøvde 

metoden med bruk av motorsag, viste seg svært vellykket. Det ble tatt en rekke prøver 

på lokaliteter både på islandsk og norsk kontinentalsokkel. Materialet har gitt viktig 

ny informasjon om berggrunnen på Jan Mayen- ryggen (Figur 5).

Oljedirektoratets datainnsamling i Jan Mayen området

Figur 5. Datadekning i Jan Mayen området. Vanndypsdata over ryggen i dypere blåfarger. 
Prøvetakingspunkter markert med hvit sirkel. Området for flymagnetiske målinger 
i grønn ramme.
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Tabell 1. Oversikt over datainnsamling i forbindelse med igangsatt åpningsprosess 
for Jan Mayen mikrokontinent .

    

Geofysiske data

Vanndypsdata over sentrale deler av Jan Mayen-ryggen (Figur 5) ble samlet inn sommeren 

2010 i et nært samarbeid med islandske myndigheter, som på sin side av grensen har samlet 

inn tilsvarende data.  

Oljedirektoratet samlet inn seismiske data over Jan Mayen-ryggen første gang i 1979. Dette 

ble fulgt opp i 1985 og 1988 da det ble gjennomført seismisk innsamling på begge sider av 

den norsk-islandske grensen i samarbeid med islandske myndigheter. Siden er det samlet inn 

kommersiell seismikk i 2001 og 2008 på islandsk sokkel. Totalt var allikevel dekningstettheten 

svært lav, særlig på norsk side av grensen.  I 2011 besluttet Stortinget å samle inn seismiske 

data i havområdene ved Jan Mayen, 15 linjer på totalt 3060 km.  Innsamlingen ble fulgt opp 

i 2012 (Figur 6). På geologisk grunnlag ble det valgt å fokusere på det området som ble 

ansett som mest relevant for kartlegging – selve Jan Mayen-ryggen sør for øya og nærom-

rådene på begge sider av ryggen.  I 2012 ble det samlet inn 64 linjer på totalt 9508 km. Både 

i 2011 og 2012 ble det benyttet GeoStreamer teknologi, hvor lyttekabelen taues betydelig 

dypere enn vanlig. Det økte tauedypet fører til at operasjonen kan pågå i dårligere vær (større 

bølgehøyde) og derved blir mer effektiv. Datainnsamlingen forløp både i 2011 og 2012 svært 

produktivt. Innsamlingen skjedde uten HMS-hendelser og uten å være til hinder for andre 

aktiviteter på havet.

Det er også samlet inn gravimetriske og magnetometriske data på de fleste av de seismiske 

linjene med sikte på å få tilleggsinformasjon, særlig om de dypere bergartene. 

Flymagnetiske målinger ble samlet inn i 2011/12 sør-øst i åpningsområdet i samarbeid med 

NGU (Norges Geologiske Undersøkelser) og Orkustofnun (National Energy Authority , Island). 

Dataene bidrar til avgrensing av det prospektive området sør for øya Jan Mayen (Figur 5). 

Sommeren 2012 utførte OD et feltarbeid på Grønland i samarbeid med GEUS (De Nationale 
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland). Fokus for feltarbeidet var kartlegging 
og prøvetaking av bergarter av eocen (55-34 millioner år siden) alder og underliggende basalt 
(vulkansk bergart). Feltarbeidet ble gjennomført nær Scoresbysund, i et område som fram 
til senoligocen (ca. 25 mill år siden) antas å ha ligget nær Jan Mayen-ryggen, og derfor 
har liknende bergarter. 

DATA                                    2010                                             2011                      2012                                                                  

Batymetri, 
Multistråle-ekkolodd

2D-Seismikk

2D-Seismikk

ROV, G.O.Sars
Universitetet i Bergen

ROV, G.O.Sars
Universitetet i Bergen

Feltarbeid Øst-Grønland

Flymagnetiske målinger

Islandsk fartøy, 
norsk område

3060 km 
innsamlet juni 2011

Prøvetaking med 
gripearm

 

9508 km innsamlet 
i juni-august 2012

Prøvetaking med 
motorsag

Prøvetaking og kartlegging
 i august 2012 

18600 km innsamlet 
i septenber-oktober 2011 

og mai-juni 2012
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Tabell 1 viser at det i de senere år er samlet inn flere datatyper med sikte på å kunne 
gi et ressursestimat for hydrokarboner i Jan Mayen-området.  På bakgrunn av de data 
som OD har fått innsamlet har vi nå nok kunnskap til å fremskaffe et ressursestimat for 
området, men det arbeides fortsatt med å forbedre datagrunnlaget for å snevre inn 
usikkerheten i estimatet. 

Bergartsprøvene fra 2011 er i hovedsak ferdig analysert, mens prøvene fra 2012 er 
under bearbeidelse.

De seismiske dataene fra 2011ble levert ferdig prosessert i slutten av august 2012. 
En tidlig versjon av de seismiske dataene samlet inn i 2012 ble levert sent i september 
og november samme år. Ferdig prosesserte data forventes levert i første kvartal 2013. 
Arbeidet med å tolke disse dataene vil pågå gjennom størstedelen av 2013. Dette vil 
kunne redusere usikkerhetsspennet. 

Det arbeides også for å få gjennomført grunne boringer på Jan Mayen-ryggen i 2013 
for å utfylle og forbedre eksisterende informasjon om de tertiære bergarter på Jan Mayen-
ryggen. I tillegg arbeides det med planer om boring av grunne borehull på ytre deler av 
Møre-marginen. Møre-marginen ligger i Norskehavet, men er relevant for forståelsen av 
Jan Mayen fordi områdene har ligget ved sidene av hverandre langt tilbake i tid.

Figur 6. 2D-seismikk innsamlet av Oljedirektoratet i 2011 (rødt) og 2012 (svart). 

' 
I 

I 

\, 

Bilateral grense og 200nm 
-- Åpningsområde 
__ Samarbeidsområde m/lsland 

Seismikk 2011 
Seismikk 2012 

,~ ----' - ' ' ~,~ 
. -·-

"--I ,~ 
I 

' I 

100km 

' I 

\ I 
\ 

' \ 

58



13

Øya Jan Mayen ligger i den nordre enden av et nord-sørgående undersjøisk høyde-
drag, Jan Mayen-ryggen. Dette høydedraget strekker seg fra Jan Mayen ca. 400 km 
sørover mot Islandsplatået. I sør splittes høydedraget i flere mindre rygger. Vanndypet 
på hoveddelen av ryggen faller raskt til ca. 600 m sør for øya, og synker videre til ca. 
1000 m over store deler av hovedryggen. Vanndypet på Islandsplatået sør og vest for 
ryggen er ca. 2000 m, mens det øst for ryggen faller ned mot Ægirbassenget til mer 
enn 3500 m. Ryggen avgrenses av Jan Mayen-bruddsonen kort nord for øya 
Jan Mayen, hvor vanndypet faller bratt ned mot ca. 2500 m.

Høydedraget Jan Mayen-ryggen har sammenheng med at undergrunnen i området 
består av et mikrokontinent (Figur 7 og Figur 8 )som ble skilt fra kontinentalskorpen 
under Grønland og Norge under åpningen av Nord-Atlanteren i overgangen paleocen/
eocen (55 mill år siden), men Jan Mayen-mikrokontinent (JMM) sammenfaller ikke 
helt med Jan Mayen- ryggen. Mikrokontinentet antas å ha sin nordgrense et stykke 
sør for øya Jan Mayen, mens den sørlige grensen er uklar og kan strekke seg et godt 
stykke sørover inn på Islandsplatået. På østsiden antas grensen for mikrokontinentet 
å ligge kort øst for grensen for Jan Mayen-ryggen, mens det i vest antas å strekke 
seg inn i Jan Mayen-bassenget vest for ryggen.  Mikrokontinentet ble dannet ved 
at det først ble splittet av fra den norske kontinentalsokkelen tidlig i eocen ved 
havbunnsspredning langs Ægir-ryggen, og deretter ble splittet av fra Grønlands 
kontinentalsokkel ved havbunnsspredning langs Kolbeinseyryggen.

Geologiske hovedtrekk

Figur 7. Strukturelementer og omtrentlig utstrekning av Jan Mayen mikrokontinent.
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Figur 8. Geologisk tverrsnitt over Norskehavet fra Øst-Grønland (ØG) i vest over Jan Mayen 
mikrokontinentet (JM) til Norge (MMH). De to store kontinentene på hver side av havet 
er farget i gulbrune toner på samme måte som mikrokontinentet. De gråfargede lagene 
mellom kontinentene er ung havbunnsskorpe dannet fra vulkanske bergarter, uten 
mulighet for hydrokarbonfunn.

Bergartene og strukturene i Jan Mayen-mikrokontinent er lite kjent, særlig de 
dypereliggende lagene (Figur 9). Beliggenheten for mikrokontinentet fram til 
dannelsen i paleocen/eocen tid forteller allikevel om de bergartene man sannsynligvis 
kan finne. I tiden mellom den kaledonske fjellkjededannelsen i sen-silur og begyn-
nelsen av den nord-atlantiske havbunnsspredningen i tidlig-eocen lå altså området 
med Jan Mayen-mikrokontinent mellom Øst-Grønland og Norge. Alt dette hang da 
sammen i et felles kontinent og gjennomgikk den samme geologiske utviklingen. 
Kunnskap om geologien på Øst-Grønland og norsk kontinentalsokkel i Norskehavet 
gir oss derfor et bilde av denne tidens geologiske utvikling av Jan Mayen-mikro
kontinentet. For den petroleumsgeologiske vurderingen av området er utviklingen 
særlig i periodene jura og kritt viktig, da det i disse bergartene er påvist betydelige 
mengder hydrokarboner i de aktuelle, sammenlignbare delene av norsk sokkel 
i Norskehavet.

I forbindelse med dannelsen av mikrokontinentet gikk området gjennom to faser 
med kraftig forkastningsaktivitet. De seismiske dataene forteller at det i tillegg til 
sterk strekning av området som følge av oppsplittingen av det gamle kontinentet 
(havbunnsspredningen) har forekommet sammentrykning (kompresjon) og side-
lengs bevegelser i området. I tillegg har vulkansk aktivitet knyttet til avsplittingen 
av mikrokontinentet ført til at det er avsatt store mengder lava og andre vulkanske 
bergarter i området, mest i tidlig eocen tid, men også senere. 

Både forkastningsaktiviteten og den vulkanske aktiviteten har ført til at det er 
vanskelig å avbilde geologien i dypet med seismiske metoder. De grunneste og 
yngste lagene er bedre avbildet, og også prøvetatt med grunne boringer 
(i 1974) og med ROV de siste to årene.
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Figur 9. Oversikt over lagrekken (stratigrafien) og fasene med jordskorpebevegelser (tektonikken) på Jan 
Mayen-ryggen sammenstilt med de tilsvarende geologiske forholdene på norsk og grønlandsk side av 
havet. Det antas stor likhet mellom utviklingen på Jan Mayen og Grønland fram til mellom-oligocen, 
da Jan Mayen-mikrokontinentet ble splittet av fra Grønlands kontinentalsokkel.
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Letemodellbeskrivelse

Som beskrevet i kapittel 2 defineres letemodeller ut fra hvilket stratigrafisk nivå 
i undergrunnen de befinner seg på, hva slags reservoarbergart de inneholder, hvordan 
de samler opp hydro-karboner (typer av fellemekanismer) og hvilke kildebergarter 
de tilføres petroleum fra.

Det er utarbeidet tre letemodeller i Jan Mayen-området ( Figur 10 og Figur 11), 
Eocen øst, Eocen vest og Sub-basalt.

Letemodeller

Figur 10. Oversiktskart med utbredelse av letemodeller; Eocen-øst (grønn), 
Eocen-vest (rød), Sub-basalt (grønn+rød).

Letemodellene befinner seg i to nivåer i undergrunnen i Jan Mayen-ryggen; de to første 
i eocen-nivået og den tredje i et ikke nærmere bestemt nivå under de tykke lagene med 
basaltisk lava som ligger under eocen-nivået. Disse basaltlagene er svært harde, noe 
som gjør at lagene under ikke gir gode signaler på seismikken; dermed er lagene under 
lavaene vanskelige å kartlegge. Eocen-lagene derimot er godt avbildet på seismikken, 
noe som gir mye sikrere kartlegging. De to eocen-modellene fordeler seg geografisk 
langs hver sin side av Jan Mayen-ryggen, mens sub-basalt-modellen dekker hele ryggen.  
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Figur 11. Seismisk tverrsnitt over Jan Mayen ryggen. Kartet viser også vanndyp 
(rødt = grunt, grønt = dypt) og letemodellomrissene. Lokaliseringen av letemodellene 
omtalt i teksten er markert. Lokalisering framgår av den rød linja på det innfelte kartet. 

Kildebergart og migrasjon

Alle de tre letemodellene forutsetter migrasjon av olje og/eller gass fra de samme kilde-
bergartene, dvs. oljeskifere i over-jura-, midt-trias- og midt-perm-nivåene. Det er usikkert 
hvor dypt disse kildebergartene ligger begravet eller om alle er til stede i Jan Mayen-ryggen. 
Modningsmodeller viser at dersom kildebergarter er til stede på gunstige begravingsdyp, 
er det stor sjanse for at minst en av dem genererer olje og/eller gass fremdeles. I så fall 
vil petroleumsfellene i sub-basalt-modellen ligge gunstigst til for inn-migrasjon av 
hydrokarboner fordi dette nivået har kortest vei ned til kildebergarten(e). Noe vanskeligere 
er det for eocen-modellene, fordi dette nivået ligger lenger opp (lengre vei) og fordi de 
tykke lavalagene kan virke som en barriere på veien opp for hydrokarbonene.

Reservoarbergarter

Reservoarbergarten i eocen-modellene antas å bestå av en ren, kvartsrik sandstein med gode 
reservoaregenskaper, dvs. høy porøsitet og permeabilitet (gjennomstrømningsevne). Det er 
tatt prøver av denne sandsteinen med fjernstyrt undervannsrobot av Universitetet i Bergen. 
Den ligner til forveksling på en tilsvarende sandstein fra eocen-tiden som man finner på Øst-
Grønland, den såkalte Bopladsdalenformasjonen. Det er derfor rimelig å anta at sandsteinen 
som det er tatt prøve av på Jan Mayen-ryggen tilhører samme formasjon og at den finnes 
over et stort område.

I sub-basaltmodellen kan det være reservoarer i flere nivåer, alle bestående av sandstein.  
De mest sannsynlige er sandsteiner avsatt på grunt vann i trias og/eller juratiden. Disse forven-
tes å være ekvivalente med de svært gode reservoarbergartene man finner i disse nivåene 
på Jameson Land på Øst-Grønland og på Haltenbanken i Norge. 

Fellemekanismer

De to eocenmodellene skiller seg først og fremst ved type fellemekanisme. Fellene i Eocen 
vest-modellen består av forkastningsblokker som er rotert og begravet i tett skifer. Sandstein-
lagene er dermed stilt på skrå og effektivt forseglet i tuppen av forkastningsblokkene, noe 
som gir gode feller for oppstigende hydrokarboner (Figur 9). De vestlige delene av Jan Mayen-
ryggen er gjennomsatt av forkastninger som danner slike feller.
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Den østlige flanken av ryggen, der man har Eocen øst-modellen, har svært få forkastninger, 
og lagene skråner jevnt ned mot dyphavsbassenget i øst (Ægir-bassenget). Hydrokarbon-
fellene i denne modellen antas i hovedsak å bestå av såkalte stratigrafiske feller, dvs. steder 
der sandsteinen kiler ut omgitt av skifer. Siden lagene er skråstilt vil slike utkilinger av  
sandsteinen i oppoverbakke danne feller forseglet av den omsluttende skiferen. 

På grunn av de harde basaltlagene har man til nå ikke fått noe detaljert bilde fra seismikken 
av typene hydrokarbonfeller i sub-basaltmodellen. Imidlertid er det slik at forkastningene 
som man ser i lagene over lavaene også går gjennom lagene under lavaene og gir roterte 
forkastningsblokker i disse. I tillegg vet man fra Øst-Grønland og Haltenbanken at lagene  
i jura og eldre nivåer ble utsatt for en periode med forkastningstektonikk før lavalagene  
kom på plass. Man regner derfor med at hydrokarbonfeller dannet av roterte forkastnings-
blokker vil finnes gjennom hele denne letemodellen. 

Prospekter og prospektmuligheter

I Jan Mayen-området har man kartlagt en stor prospektmulighet i Eocen øst-modellen,  
som er beregnet separat. I sub-basaltmodellen har man kartlagt to prospektmuligheter  
som antas å ligge innenfor den statistiske spredningen i prospektstørrelsene i modellen. 
Derfor er disse prospektmulighetene inkludert i analysen av denne modellen. 

Oppsidepotensial

Den geologiske kunnskap og de data som finnes, viser at selve Jan Mayen-ryggen har  
størst potensial for å inneholde petroleum. 

De seismiske dataene viser imidlertid at det finnes et mindre område med noen begravde 
høyder og strukturer også vest og nord-vest for Jan Mayen-ryggen. Opprinnelsen til disse  
og hva slags bergarter de består av, er usikkert. Mest sannsynlig er dette oppbrutte rester  
av kontinentalskorpe. Dermed kan de potensielt inneholde petroleum som i så fall kommer  
i tillegg til ressursene som er beregnet for de tre letemodellene beskrevet over.  
Dette må imidlertid avklares nærmere gjennom videre undersøkelser

Figur 12. Figurene viser fordeling av totale utvinnbare ressurser med usikkerhetsspenn for 
Jan Mayen-området basert på letemodellmetode. Figuren til venstre viser fordelingen av 
risikoveide ressurser, mens figuren til høyre viser fordelingen dersom det gjøres minst ett 
funn som bekrefter minst en letemodell (uriskede ressurser).
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Metodikk

Det er alltid knyttet usikkerhet til om det kan finnes hydrokarboner i et område. Beregningen av 
letemodeller i et område består av å beskrive disse usikkerhetene, og det gjøres en risikovurdering 
av tilstedeværelsen av de ulike parametrene.  I tillegg legges det inn reservoarparametre og væske-
parametre for hver enkelt modell, og disse oppgis med usikkerhetspenn for å ivareta usikkerheten 
knyttet til de ulike faktorene. 

Etableringen av letemodeller er en metode for å systematisere og gruppere de geologiske parame-
tre på en slik måte at hver letemodell får sine særtrekk som skiller dem fra andre letemodeller.

Ressursmengden for hvert prospekt kan ikke fastslås nøyaktig fordi det er knyttet stor usikkerhet til 
alle de geologiske parameterne som inngår i estimatet. Det samme gjelder også for letemodellen. 
Alle ressursestimater som er beregnet ved en letemodellanalyse er oppgitt med en spredning, dvs. 
en statistisk sannsynlighetsfordeling, som gir synkende sannsynlighet med økende ressursmengde. 
Derfor angis ressursene i letemodellene med et forventningstall og et usikkerhetsspenn som viser 
et lavt estimat P95 (95 % sannsynlighet for dette volumet eller et større volum) og høyt estimat P5 
(5 % sannsynlighet for dette volumet eller et større volum). 

Resultat

Oljedirektoratet gjennomfører jevnlig oppdatering av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel. 
Området som er beskrevet her er ikke inkludert i de nyeste tallene som ble publisert i januar 2013.

Oljedirektoratet har utført en ressursberegning ved hjelp av letemodellanalyse. Basert på geologisk 
kunnskap om Jan Mayen-område er det utarbeidet tre letemodeller. Det er foretatt en stokastisk 
ressursberegning basert på ulike petroleumsgeologiske parametre, som egenskapene til mulige 
reservoarbergarter og eventuell gass og olje. Verdiene for de enkelte parameterne oppgis med et 
usikkerhetsspenn.  Forventede utvinnbare ressurser for Jan Mayen er beregnet til 90 millioner 
Sm3 o.e. fordelt på henholdsvis 70 millioner Sm3 olje og 20 milliarder Sm3 gass.  Lavalagene som 
overligger eldre bergarter gjør det vanskelig å kartlegge lagene under basalten og det er derfor 
knyttet stor usikkerhet, spesielt for subbasalt letemodellen, til tilstedeværelsen av petroleum under 
disse lagene. Denne usikkerheten gjenspeiles dermed i usikkerhetsspennet, med et lavt estimat 
uten funn (0 millioner Sm3 o.e) (P 95) til et høyt estimat på 460 millioner Sm3 o.e. (P05) (Figur 12).

Det store usikkerhetsspennet skyldes også at ingen av letemodellene i Jan Mayen-området er 
bekreftet, og det er knyttet en risiko til om minst en av letemodellene vil bli bekreftet ved funn. 
Dersom minst en av letemodellene blir bekreftet gjennom boring, vil sannsynligheten for 
funn i prospektene øke fra ca. 3 prosent til ca. 10 prosent.

Ved en slik bekreftelse vil forventede ressurser i området øke til ca. 200 mill. Sm3 o.e (Figur 12), med 
150 milloner Sm3 olje og 50 milliarder Sm3 gass. Usikkerheten illustreres gjennom et lavt estimat 
(P95) på 20 millioner Sm3 o.e. og et høyt estimat (P05) lik 650 millioner Sm3 o.e.

Beregningene viser at ressursene vil fordele seg på flere funn dersom det blir påvist hydrokarboner 
i området.

Som konklusjon kan man si at estimatene av de uoppdagede ressursene i Jan Mayen-området er 
usikre. Det er potensial for funn av olje og gass, og dersom man får bedre forståelse av hvordan 
letemodellene fungerer og en bekreftelse gjennom funn, kan oppsiden inneholde store volum. 
Det faktiske ressursgrunnlaget kan kun påvises gjennom boring av letebrønner.

Ressursevaluering
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1 Klimagassutslipp norsk territorium - del 1

Figur 1: Klimagassutslipp norsk territorium, fordelt etter gass, periode 1990-

2015. mill. tonn CO2-ekvivalenter.

• Figuren viser norske klimagassutslipp i perioden 1990-2015 (2015 er

siste endelige anslag. Midlertidig anslag for 2016 er 53,4 mill. tonn

CO2-ekvivalenter.)

• Forkortelsene står for: Karbondioksid (CO2), Lystgass (N2O), Metan

(CH4) og fluorgasser (HFK, PFK og SF6). Dette er de ulike relevante

klimagasser

• På tidlig 1990-tall fant sted en kraftig nedgang i utslippene av fluor-

gasser (HFK, PFK, SF6). Utslippene av lystgass ble særlig redusert

f.o.m. 2006. Utslippene av CO2 har økt betydelig. Utslippene av metan

har vært om lag konstant.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)
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2 Klimagassutslipp norsk territorium - del 2

Figur 2: Klimagassutslipp norsk territorium, utvikling periode 1990 og 2015.

1.000 tonn CO2-ekvivalenter.

• Figuren viser norske klimagassutslipp i perioden 1990-2015, målt mot

nivået i 1990

• Norske utslipp av klimagasser har økt i perioden med 4,2 %

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB).
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3 Utslipp av CO2 norsk territorium

Figur 3: Utslipp av CO2 fra norsk territorium, periode 1990-2015. 1.000 tonn

CO2.

• Figuren viser utviklingen i utslipp av klimagassen CO2 i perioden

1990-2015

• Norske CO2-utslipp har økt med 25,1 % i perioden, med en økning

på 1,4 % mellom 2014 og 2015, og har økt raskere enn utslippene av

klimagasser forøvrig i perioden

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB).
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4 Klimagassutslipp fordelt på sektorer

Figur 4: Klimagassutslipp norsk territorium, fordelt etter sektor, 1990 og 2015.

• Figuren viser fordelingen av norske klimagassutslipp på sektorene i

økonomien, samt utvikling over tid

• Norske olje- og gassindustrien har økt sine utslipp med 83,3 % mel-

lom 1990 og 2015.

• Totalt stod olje- og gassindustrien for 28 % av norske klimagassut-

slipp i 2015.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Utslipp og opptak av kJimagasser. Mil l. tonn C02-ekvivalenter 

Endring i prosent 

2015 

Siden 1990 2014 • 2015 

Utslipp fra norsk territorium 53,9 4,2 ,. , 
Olje- og gassutvinning 15,1 83,3 2,5 

Industri og bergverk 11.9 -39,3 2.5 

Energiforsyning 1.7 311,3 -0,6 

Oppvarming i andre næringer og husholdninger 1,2 -56,7 -1,2 

Veitrafiklc 10,3 32,6 0,3 

Luftfart. sjøfart, fiske. motorredskaper m.m. 6.4 15,3 -0,6 

Jordbruk 4,5 -5,3 1,0 

Andre kilder 2,8 5,2 -3,2 

Opptak og utslipp fra skog og arealer i Norge' -25,4 -58,8 3,5 

1 Talletgjelder foregående år. Endringen I prosent viser 0kt neno opptak i skog siden 1990. Kilde: NIBIO 

Tallene for skog og arealer I Norge ble renet 15.12.2016. 
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5 Klimagassutslipp fra olje- og gassindustrien

Figur 5: Klimagassutslipp fra norsk olje- og gassindustri, periode 1990-2015.

1.000 tonn CO2-ekvivalenter.

• Figuren viser utvikling i klimagassutslippene fra norsk olje- og gass-

industri i perioden 1990-2015.

• Utslippene fra norsk olje- og gassindustri har økt med 83,3 % i peri-

oden og utgjorde i 2015 28 % av norske klimagassutslipp

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB).
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6 CO2-prisens utvikling for olje- og gassindustrien

Figur 6: Pris på CO2-utslipp på norsk sokkel. Løpende priser. Blå er CO2-avgift,

rød er EU ETS-kvoter. Kroner per tonn i perioden 1990 til 2015.

• Utvikling i prisen per tonn CO2, utslipp fra olje- og gassindustrien i

perioden 1990-2015 i løpende kroner.

• CO2-prisen er blitt justert opp og ned i løpet av perioden. CO2-avgiften

ble skrudd ned i 1999 og 2008

• Grafen er fremskaffet etter forespørsel til Finansdepartementet.

Kilde: Finansdepartementet.
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7 CO2-prisens utvikling - inflasjonsjustert

Figur 7: Pris på CO2-utslipp på norsk sokkel. 2015-kroner. Blå er CO2-avgift, rød

er EU ETS-kvoter. Kroner per tonn.

• Utvikling i prisen per tonn CO2, utslipp fra olje- og gassindustrien i

perioden 1990-2015, inflasjonsjustert.

• CO2-avgiften ble redusert ved innføring av EU ETS kvotesystem i

2008. CO2-avgiften ble økt i 2013. Prisen for utslipp av CO2 fra olje-

og gassindustrien var lavere i 2015 enn nivået i perioden 1992-1999.

• Grunntallene er fremskaffet etter forespørsel til Finansdepartemen-

tet. Inflasjonsjustert med Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks.

Tallene er i 2015-kroner.

Kilde: Finansdepartementet. Statistisk Sentralbyrå (KPI).
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8 Utslipp av CO2 per innbygger - Norge og verden

(se eget

Figur 8: Utslipp av CO2 per capita i alle verdens land. Tonn CO2 per capita.

• Figuren viser CO2-utslipp fra fossile kilder per innbygger i verdens

land.

• Norge har det 24. høyeste utslippet per innbygger med 11,7 tonn per

person, og ligger med dette 6,7 tonn per capita over verdensgjen-

nomsnittet på 5,0 tonn per capita.

• Tallene er fra 2013, siste år med fullstendige tall for alle verdens land.

• Bare hvert tredje land er navngitt til venstre av fremstillingstekniske

årsaker.

Kilde: Verdensbankens utviklingsindikatorer.
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9 Utslipp av CO2 - utvikling i Norge og OECD

Figur 9: Utslipp av CO2 i Norge og OECD, periode 1990-2015. Prosentvis utvik-

ling.

• Figuren viser utviklingen i CO2-utslipp i Norge og OECD-landene i

perioden 1990-2015, prosentvis utvikling.

• Utslippene I OECD har økt med 5,4 % i perioden. Norske utslipp har

økt med 25,1 % i perioden.

Kilde: OECD: Global Carbon Project (Global Carbon Budget). Norge: Statistisk

Sentralbyrå (SSB).
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10 Utslipp av CO2 - utvikling i Norge og EU

Figur 10: Utslipp av CO2 i Norge og EU, periode 1990-2015. Prosentvis utvik-

ling.

• Figuren viser utviklingen i CO2-utslipp i Norge og EU i perioden

1990-2015, prosentvis utvikling.

• EU har redusert utslippene av CO2 21,4 % i perioden. Utslippene i

Norge har økt med 25,1 % i perioden.

Kilde: EU: Global Carbon Project (Global Carbon Budget). Norge: Statistisk Sen-

tralbyrå (SSB).
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11 Utslipp av klimagasser - utvikling i Norge og EU

Figur 11: Utslipp av alle klimagasser i Norge og EU, periode 1990-2015. Prosent-

vis utvikling.

• Figuren viser utviklingen i utslipp av alle klimagasser i Norge og EU

i perioden 1990-2015, prosentvis utvikling.

• EU har redusert utslippene av klimagasser med 23,7 % i perioden.

Utslippene i Norge har økt med 4,2 % i perioden.

Kilde: EU: European Environment Agency. Norge: Statistisk Sentralbyrå (SSB).
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12 Fakling på norsk sokkel

Figur 12: Fakling fra installasjoner i norsk olje- og gassindustri. Sm3 gass faklet

per år.

• Figuren viser årlig volum faklet gass fra installasjoner tilknyttet norsk

olje- og gassindustri.

• Fakling på norsk sokkel har vært relativt konstant mellom 400-600

millioner Sm3 fakkelgass per år. I perioden 2006-2009 var utslippe-

ne rundt dobbelt så høye (1.037 mill tonn) på grunn av irregulære

utslipp ved Statoils anlegg på Melkøya, den første petroleumsutbyg-

gingen i Barentshavet

Kilde: Oljedirektoratet.
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13 Utslippsbaner i tråd med 1,5 - 2 ◦C oppvarming

Figur 13: Anslåtte kuttbane konsistente med temperaturmål i IPCC 2013 AR5.

• Figuren viser ulike utslippsscenarier konsistent med å unngå en opp-

varming på mer enn 1,5 - 2 ◦C. T

• Figurene ble lagt frem som del av IPCC AR5 i 2013.

• Omregningsfaktoren mellom GtC (gigatonn karbon) og GtCO2 er

3.67 GtCO2 / GtC.

Kilde: IPCC 2013 AR5.
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14 Temperatur gitt utslippsbaner mot 1,5 - 2,0 ◦C

Figur 14: Temperaturutvikling gitt kuttbaner fra figur 13.

• Figurene temperaturbaner i tråd med 1,5 - 2 ◦C oppvarming og ut-

slippsbanene i figur 13.

• Figurene ble lagt frem som del av IPCC AR5 i 2013.

• Omregningsfaktoren mellom GtC (gigatonn karbon) og GtCO2 er

3.67 GtCO2 / GtC.

Kilde: IPCC 2013 AR5.
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15 Underlagstabeller utslippsbaner mot 1,5 - 2,0 ◦C

Figur 15: Utregninger for årlig prosentvis kutt og årlig lineært kutt i klimagasser

konsistent med utslippsbevegelsene i figur 13

• Figuren viser utregning av årlige utslipp ved en lineær og en årlig

prosentvis gjennomføring av utslippskutt konsistent med utslipps-

banene i figur 13

Kilde: IPCC 2013 AR5. Beregninger gjort basert på figurene.
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16 Levetid for gjennomsnitt og utvalgte olje- og gass-

felter på norsk sokkel

Figur 16: Levetid for utvalgte felter på norsk sokkel. Gjennomsnitt alle felter.

* For felter fortsatt i produksjon er levetiden estimert.

** Miljødirektoratets anslag for gjennomsnittlig levetid av norske felter.

• Figuren viser spekteret av levetider for olje- og gassfelter på norsk

sokkel, samt anslått gjennomsnittlig levetid for felt i drift

• Et felts levetid avhenger av feltets omfang. Gjennomsnittlig ledetid

fra funn til utvinning på sokkelen er 11 år. Et funn i Barentshavet vil

kunne innebære produksjon etter 2050.

Kilde: Oljedirektoratet, feltoperatør.
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Etablert infrastruktur 

Eksisterende olje- og 
gassinfrastruktur på sokkelen, jmf. 
npd.no/no/Kart/FaktakarV 

Tegnforklaring 

• Fasili teter 

= Rørledninger 

• 10"0 ' o·o· 10"0 ' 20 °0' 3<1°0' 40"0' 5(J•o· 

A 

100 0 100 200 300 400 km 
I I 1:9 000 000 

EPSG:5935. Kilder: Bjorn Sandvik CC-BY-SA. Oljedirektoratet NLOD. 
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Tildelinger i 23. 
konsesjonsrunde 

Tildelte lisenser i 23. 
konsesjonsrunde, med blokker, 
lisenser og infrastruklur, jmf. 
npd.nalno/Kart/Fak takart/ 

Tegnforklaring 
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lskantsonen 

Polarinstituttets oversikt over maksimal årlig isutbredelse 1986-201 5, 
jmf. npolar.no/no/fakta/iskantsonen.html, 
tildelte lisenser og infrastruktur jmf. npd.no/no/Kart/Faktakart/, 
samt SVO Variabel iskant og Polarfronten, jmf. 
kartkatalog.miljodirektoratet.no/Oataset/Details/702. 

Tegnforklaring 
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D Blokker 
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Beredskap 

Etablerte beredskapssentra i nord, 
sammen med tildelinger i 23. 
konsesjonsrunde, og infrastruktur. 

Nordligste interkommunale utvalg 
mot akuttforurensing (ILJA) ligger i 
Honningsvåg. 

Tegnforklaring 

• Tildelinger 
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Fasiliteter 
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Avstander, iskant og 
beredskap 

Avstander fra lisens PL 859 til relevant 
beredskap og infrastruktur på fastland, jmf. 
npd.no/no/Kart/Faktakart/, 
samt Polarinsti tuttets oversikt over maksimal 
årlig isutbredelse 1986-2015, jmf. 
npolar.no/no/fakta/iskantsonen.html. 
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Særlig verdifulle 
områder (SVO) 

Særlig verdifulle områder (SVO), 
ifølge Forvaltnings~lan for 
Barentshavet og Norskehavet. 
Tildelte lisenser i 23. 
konsesjonsrunde og infrastruktur. 

Tegnforklaring 
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Blokker frarådet av 
Norsk Polarinstitutt og 
Miljødirektoratet 

Kart over tildelte lisenser i 23. 
konsesjonsrunde, med blokker frarådet 
fra utlysning. 
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Bakgrunn for notatet 
•  Min bakgrunn: 

•  Prof. ved UiB siden 1993, spesialfelt: Hav og Klima og naturlige 
klimaendringer 

•  Ledet Bjerknessenteret i Bergen 2000-2013, Norges største 
forskningsmiljø på klimaendringer (220 forskere og stipendiater).  

•  Koordinerende hovedforfatter i FNs Klimapanel (IPCCs) 4. hovedrapport 
(2007). Ansvar for kap. om tidligere tiders klima 

•  Hovedforfatter i IPCCs 5. hovedrapport (2013) kap. om fortidsklima og i 
sammendraget for beslutningstakere 

•  Hvorfor notatet? 
•  Bjerknessenteret samarbeider med Klimastiftelsen (UiB er en av 

stifterne), bl.a. om utgivelse av magasinet 2oC. 
•  Stiftelsen ville ha en oppdatering de kunne utgi med nyere forskning etter 

IPCCs 5.rapport, og etter Parisavtalen fra 2015. 
•  Jeg påtok meg å skrive en rapport om den naturvitenskapelige 

forskningen med fokus på klimarisiko og målene i Parisavtalen 
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Bakgrunn for notatet 
•  Fundamentet for klimapolitikken: 

•  IPCCs rapporter er det faglige grunnlaget som norsk klimapolitikk er 
utformet på grunnlag av. 

•  Som medlem i IPCC slutter norske myndigheter seg til rapportene og 
sammendraget av dem i en fellesprosess mellom forskerne (forfatterne) 
og myndighetsrepresentanter. Fra norsk side er dette Miljødirektoratet og 
Klima og Miljødepartementet 

•  Norges holdninger, i likhet med andre land, i klimaforhandlingene og 
klimaforpliktelsene er basert på dette felles faglige grunnlaget 

•  Klimapanelet gir ikke politiske retningslinjer, men skal gi kunskap som er 
relevant for politikkutforming, herunder Klimaforhandlingene under 
klimatraktaten i regi av UNFCCC  

 
•  Parisavtalen (UNFCCC): 

•  Enighet om å holde global middeltemperatur godt under 2 graders 
temperaturøkning i forhold til midten av 1800-tallet, og helst ned mot 1.5 
grader 

•  Landene fremmer frivillige nasjonale forpliktelser om kutt i utslipp av 
klimagasser innen 2030, med forpliktelse om å øke ambisjonsnivået hvert 
5. år 

•  Norge har forpliktet seg til å følge EUs mål om kutt på 40% i forhold til 
1990 innen 2030. 
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Temperaturutviklingen 

Klimamodellene 
stemmer overens med 
observasjonene 

Norge 

Kilde: eklim - MET 

Sammenstilt av Helge Drange 
 http://folk.uib.no/ngfhd/Climate/climate.html 
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Helge Drange 
Geofysisk institutt 

Universitetet i Bergen 

100 år siden (1903-1912) 
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Helge Drange 
Geofysisk institutt 

Universitetet i Bergen 

Siste 10 år 
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Årsaksfordeling de 
siste 150 år 
 
Pågående oppvarming 
er helt overveiende 
menneskeskapt 

IPCC AR5 – Ch. 5 
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Representative Concentration Pathways (RCP) 
Grunnlag for klimamodellsimileringer om virkninger av utslipp 

Sammenstilt fra IPCC AR5 
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Kilde: IPCC AR5 med oppdaterte temperaturmålinger  tom 2016. 
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“2 grader globalt er mer enn 2 grader” mange steder  
Regional endring i temperatur når Global økning = +2 °C 

(°C, RCP6.0) 
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Kilde: NASA 
https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/sea-ice-extent-sinks-to-record-lows-at-both-poles 

Deviation in Sea lee Extent (x 1 million km 2) 
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Konklusjoner 
 
•  Menneskeskapt global oppvarming er uomtvistelig 
•  Effektene på natur og samfunn er i hovedsak negative.  
•  I forhold til 2-gradersmålet er vi nå omtrent halvveis 
•  Målet om å begrense oppvarmingen til 1.5 grader vil med 

stor sannsynlighet passeres innen få tiår med dagens 
utslippsbilde.  

•  Oppvarmingen er ujevnt geografisk fordelt med størst 
endring i Arktis og over land.  

•  Følgelig er risikoen og mulige samfunnsmessige 
skadevirkninger av klimaendringene betydelig større i 
realiteten enn om en beregner virkninger utfra en lokal 
endring på to grader. 

105



• 
• 
• 
• 
• 

– 

106



www.klimaservicesenter.no 
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Kilde: eklim/MET 

,.,-,.. 

:E 300 
E 

E 
0 . 
C: 
ca 

ii iiiiiii 

,+-I 
1ctS 

150 

0 

,,.._ -1 s- o····. 
ii iiiiiii 

,C,_ ~a 
(I) 

et -,300 

(18/28 o/0 [Per 100 yr) 
M1ean ~ 11058mm 

1900 1920 1940 2000 2020 

108



Helge Drange 
Geophysical Institute 
University of Bergen 
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Skred 

Kilde: NASK - Naturskadestatistikk 
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Flom 

Kilde: NASK - Naturskadestatistikk 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

0 

112



Kilde Klima 2100: Hansen-Bauer mfl 2015 
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Helge Drange 
Geophysical Institute 
University of Bergen Rune Sævig/Heidi Grotle, BT 

Odda, oktober 2014 

Store nedbørsmengder  
på land på den nordlige halvkule kan nå knyttes  

til menneskeskapt klimaendring 
 

Her 4 av de 5 
husene elven Opo 
re med seg 
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LETTERS
PUBLISHED ONLINE: 19 JUNE 2017 | DOI: 10.1038/NCLIMATE3322

Global risk of deadly heat
Camilo Mora1*, Bénédicte Dousset2, Iain R. Caldwell3, Farrah E. Powell1, Rollan C. Geronimo1,
Coral R. Bielecki4, Chelsie W.W. Counsell3, Bonnie S. Dietrich5, Emily T. Johnston4, Leo V. Louis4,
Matthew P. Lucas6, Marie M. McKenzie1, Alessandra G. Shea1, Han Tseng1, ThomasW. Giambelluca1,
Lisa R. Leon7, Ed Hawkins8 and Clay Trauernicht6

Based on the climatic conditions of those lethal heat events,
we identified a global threshold beyond which daily mean
surface air temperature and relative humidity become deadly.
Around 30% of the world’s population is currently exposed
to climatic conditions exceeding this deadly threshold for at
least 20 days a year. By 2100, this percentage is projected
to increase to ∼48% under a scenario with drastic reductions
of greenhouse gas emissions and ∼74% under a scenario of
growing emissions. An increasing threat to human life from
excess heat now seems almost inevitable, but will be greatly
aggravated if greenhouse gases are not considerably reduced.

S d h l d k f l d

nature 
climate change 
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LETTERS
PUBLISHED ONLINE: 19 JUNE 2017 | DOI: 10.1038/NCLIMATE3322

Global risk of deadly heat
Camilo Mora1*, Bénédicte Dousset2, Iain R. Caldwell3, Farrah E. Powell1, Rollan C. Geronimo1,
Coral R. Bielecki4, Chelsie W.W. Counsell3, Bonnie S. Dietrich5, Emily T. Johnston4, Leo V. Louis4,
Matthew P. Lucas6, Marie M. McKenzie1, Alessandra G. Shea1, Han Tseng1, ThomasW. Giambelluca1,
Lisa R. Leon7, Ed Hawkins8 and Clay Trauernicht6
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Based on the climatic conditions of those lethal heat events,
we identified a global threshold beyond which daily mean
surface air temperature and relative humidity become deadly.
Around 30% of the world’s population is currently exposed
to climatic conditions exceeding this deadly threshold for at
least 20 days a year. By 2100, this percentage is projected
to increase to ∼48% under a scenario with drastic reductions
of greenhouse gas emissions and ∼74% under a scenario of
growing emissions. An increasing threat to human life from
excess heat now seems almost inevitable, but will be greatly
aggravated if greenhouse gases are not considerably reduced.

S d h l d k f l d

2-
graders- 
målet 

nature 
climate change 
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Massetap 
innlandsisen på 
Grønland 

Massetap 
innlandsisen i 
Antarktis 

Kilde: NASA 
https://climate.nasa.gov/vital-signs/land-ice/ 
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FIGUR6 
Befolkede områders påvirkning av langsiktig havstigning fra kumulative ut.slipp av 1280 mrd tonn C. Symboler viser megabyer (mer 
enn 10 mill innbygger) som blir rammet. Områdene er vist med befolkningsvekting slik at fargen både for landene og for megabyene 
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Vanskelig “å skru av varmen” 
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FIGUR6 
Befolkede områders påvirkning av langsiktig havstigning fra kumulative ut.slipp av 1280 mrd tonn C. Symboler viser megabyer (mer 
enn 10 mill innbygger) som blir rammet. Områdene er vist med befolkningsvekting slik at fargen både for landene og for megabyene 
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Konklusjoner 
 
•  Risikoen for miljø og samfunnssikkerhet ved en 

temperaturstigning på 2 grader  er betydelig, og sterkt 
økende ved ytterligere oppvarming.  

•  Tiltak som skal minimere risiko for fremtidige generasjoner 
må derfor ha som utgangspunkt at endringene blir minst 
mulig og skjer mest mulig gradvis. 

•  Den siste forskningen påpeker viktigheten av rask handling i 
forhold til utslipp,  

•  Konsekvensen av å ikke redusere utslippene og iverksette 
nullutslippssamfunnet i løpet av de neste 10-årene vil gi 
svært alvorlige konsekvenser for mange generasjoner i 
meget lang tid, særlig knyttet til flom/skred, hetebølger og 
matmangel og havstigning.  

•  Vi er sannsynligvis ved vippepunkt når det gjelder isdekkene 
i Antarktis og på Grønland, og havstigningen er trolig 
irreversibel 

•  Vi kan med stor sikkerhet si at vi allerede påfører fremtidige 
generasjoner betydelige skader og kostnader 
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IPCC AR5 Synthesis Report 

Carbon budget 
65% of carbon budget for 2°C target is already used up 
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1870-2011: 
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http://climateactiontracker.org 

Temp 2100 

Pledges=INDCs 
Intended Nationally  
Determined Contributions 

w - ..... 

8 
,J..J 

LJ -V, 
C 
0 
"vi 
.!!! 
E 
a., 
u, 
ro en, 
Q.I 
u, 
:;::I 
0 .c 
C 
dl 
a., 
'-
Ol -re 

..c 
0 u 

65 -

60 -

55 -

50 _ 

45 -

40 -

35 -

30 -

25 ___________________ _ 
I I I 

1990 199S 2000 2005 2010 2015 

- Historical emis5!1o ns, 
incl. WLUCF 

Cu rrent policy proJections. 
(CAT as.s.essment) 

Pledg,es ,and INDCs 
(Off assessment) 

I 
2020 20.25 

I 
2030 

2°C coniSiste nt median 
and range 

1 Se consistent median 
and range 

Pledges ac Curren 
poll les 

-+5- +4.9 

- +4 - Å 

36 +3.4 
+3 

... 
2.7 2.7 
2.2 +2 

+1 

0 

124



Fawcett et al. Science, 2015 

Published by AAAS 

A Emissions pathways 

80 
'C' 
~ 
(1) 

>- 70 
0 
~ 
8 60 
c:' 

"t, 
.g 50 
C 

10 

0 

IPCC ARS ___ ~ 
baseline range 

IPCCAR52°C 
;? 50% chance range __ .. 

Reference-No 
policy 

--------- Reterence-Low
policy 

Paris-lncreased 
ambition --- -- ---

Illustrative 50% 

2100 

B Temperature probabilities 

Projected 
warming until 
2100 relative to 
preindustrial 
levels 
■ 1-1.s·c 

1.s-2°c 
2-3°C 
3-4°C 
>4"C 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Likelihood of projected warming until 2100 (%) 

125



Schleussner et al. 2016 
ESD 

Vesentlig 
forskjell på  
 
1.5 og 2 grader 
 
2 graders 
endring i global 
temperatur 
tilsvarer omtrent 
halvparten av 
forskjellen 
mellom idag og 
full istid. 
 
Vi styrer mot mer 
enn 3 grader 

• 
• 
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Usikkerheter ved karbonbudsjettet 
 
Flere nye arbeider adresserer dette, bl.a. Millar mfl. 2017 som 
antyder et noe større budsjett og mer rom for utslipp før 
Parismålene overskrides. 
 
Usikkerheter: 
•  Spredning mellom modellene som er benyttet 
•  Hvilke observerte temperaturendringer er lagt til grunn. 
•  Modeller tar ikke hensyn til endriger i naturens CO2-opptak 
 
Selv med de mest ”optimistiske” budsjettene har vi kun noen 
tiår på oss, før vi må være nede på et globalt 
nullutslippssamfunn, mao utslippsreduksjoner må finne sted 
umiddelbart, og være langt mer ambisiøse enn 
Parisforpliktelsene 
•  I et føre-var perspektiv er vi allerede inne i meget risikofult 

terreng 
•  Karbonbudsjettet gir kort tidshorisont for dagens bruk av 

fossile energiressurser 
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2030 
Parisavtalen 

- 40 % 
Fra 1990 

Norske løfter krever dramatisk reduksjon 
(Parisavtalen har ytterligere innstramminger hvert 5. år) 
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tid. Mye av kuttet må komme fra CO2 

som har økt med 25 % siden 1990 

gperioder frem i

Hvor mye slippes ut fra norsk territorium? 
I 2014 ble det sluppet ut 53,2 millioner tonn C02ekvivalenter 

fra norsk territorium. Dette var en svak nedgang fra 2013. 

I 2014 var årlige tslipp 
1,3 mill. tonn høyere enn I 1990. 

I 1990 var årlige utslipp 
51,9 mill. tonn, 

+ 2,4% 
SIDEN 1990 

KYOTOA\/rALEN S 
REFERANSEÅR 
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Helge Drange 
Geofysisk institutt 

Universitetet i Bergen 
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Rask omstilling påkrevet for å avgrense 
oppvarmingen til 1,5-2 grader 

Olje-og 
gassutvinning 

14,7 
MILL. C02-EKV. 

Jordbruk 

4,4 
MILL. C02-EKV. 

-11 % 

11,6 ~ 
MILL. C02-EKV. 

Veitrafikk 

10,2 
MILL. C02-EKV. 

nedgang siden 1990. 

Energi
forsyning 

1,7 
MILL. C02-EKV. 

1,3 
MILL. C02-EKV. 

- 54 % 

6,3 
MILL. C02-EKV. 
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39 

Norske utslipp: 
 
•  I dag 52,7 mill tonn CO2 ekv , dvs. ca 11 tonn/innbygger 

(2x globalt gjennomsnitt og 40% over EU) 
•  Nytt klimamål (EU): 40% ned ift 1990 i 2030. Dvs nær 

halvering ift nå om 15 år 
•  Hvis ned på globalt gjennomsnitt ift 2-gradersmålet: 

•  Ned til 10-20 mill tonn i 2050. Per innbygger blir det 
1.5-3.1 tonn/år, mot ca 11 tonn i dag 

•  NB: Historisk ansvar tilsier at det bør være mindre 
enn globalt gjennomsnitt i Norge 

•  Byrdefordelingsprinsipper tilsier langt høyere 
ambisjoner enn Norges INDC ift Parisavtalen 
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Konklusjoner 

•  Både 2-grader og 1.5 gradersmålene er bare mulige med 
umiddelbare og sterke reduksjoner i utslippene av 
klimagasser.  

•  Begge målene betyr umiddelbar nedgang i utslipp og en 
visjon om globale nullutslipp like etter midten av århundret.  

•  Det tilgjengelige karbonbudsjettet som følger av 
Parisavtalen gir rammer for hvor mye fossile brensler som 
kan benyttes og forbrennes før målene ikke vil bli nådd. 
Utslippsmengdene som følger av dette vil bety at man ikke 
kan benytte det meste av påviste reserver av fossile 
brensler, og dermed at det er lite rom for å bringe nye kilder 
av fossile brensler til markedet utover i århundret dersom 
Parisavtalen skal overholdes.  

•  Alle aktuelle byrdefordelingsberegninger innebærer at 
Norge har et forholdsvis stort ansvar for å kutte utslipp, og 
alle beregningene innebærer mål som er betydelig høyere 
enn for eksempel målet om 40 % kutt innen 2030 som ligger 
inne i Norges INDC til Parisavtalen. 
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Sept.  
Arktis  
sjøisareal 

40% nedgang i 
minumumsutbredelse (september) 
Mindre nedgang i vinterutbredelse, 
men hovedakelig i Barentshavet 
 
2016 – lavest observerte 
vinterismengde 

Sea lee Extent 
03/24/2016 
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Sea Ice Anomalies - NorESM September 

RCP =  
Representative Concentration Pathways  
Radiative forcing in year 2100  
(2.6, 4.5, 6.0, and 8.5 W/m²) 

2oC 
Bevare sommerhavis i Arktis: 
Temp økning må være <2oC 
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Både menneskeskapt reduksjon  
og naturlig variabilitet 
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Et sted må grensen gå
Den berømmelige iskanten har i det siste beveget seg
tilbake mellom regjering og storting. Isen i det virkelig
Barentshavet synes adskillig mer forutsigbar.

til? Et sted må nødvendigvis 
grensen gå.

Det har vært stor debatt etter 
at klima- og miljøminister Tine 
Sundtoft i vinter meldte at 
regjeringen ville foreslå for 
Stortinget å flytte denne grensen 
lenger nord i en oppdatert 
forvaltningsplan. Hvordan 
forholder observerte og varslede 
endringer i isdekket seg til 
gjennomsnittet for årene 
1985–2014, som er referanse-
perioden regjeringen nå ønsker å 
legge til grunn? 

Isdekket gikk generelt utover 
regjeringens foreslåtte iskant 
frem til år 2000, men har 
befunnet seg innenfor grensen 
de siste ti årene. Dette stemmer 
overens med den generelle

Sist vinter varslet vi 
korrekt en økning i 
isdekket, mens 
varselet for 
vinteren 2016 er en 
liten reduksjon

Fremtidig isutbredelse i Barentshavet kan varsles. Her fra Svalbard. Foto: Tore Meek, NTB Scanpix

Forskning 
viser at ...
Ingrid H.  
Onarheim 
Tor Eldevik

foreslått
grense

2015

2012

1981

RusslandNorge

Svalbard

No
va

ya
 Ze

ml
ya

Forutsigbar iskant
Til tross for at iskanten i Barentshavet har trukket seg 
nordover de siste tiårene, har isutbredelsen økt tilbake mot 
forvaltningsplanens foreslåtte grense siden 2012. 

2015         grafikk/Kilde: UiB

Artikkelforfatter  
Ingrid H. Onarheim.

Artikkelforfatter  
Tor Eldevik.

D
et er stor spenning 
knyttet til pågå-
ende klimaendrin-
ger og isdekket i 
Arktis. I en ny 
forskningsartikkel 

fra Bjerknessenteret viser vi 
hvordan fremtidig isutbredelse i 
Barentshavet kan varsles. Sist 
vinter varslet vi korrekt en 
økning i isdekket, mens varselet 
for vinteren 2016 er en liten 
reduksjon.

Isens frem- og tilbakegang fra 
år til år gjenspeiler hvor mye 
varme som er i Barentshavet. 
Denne sammenhengen ble 
foreslått av norsk havforsknings 
«superstjerner» Bjørn Helland-
Hansen og Fridtjof Nansen for 
mer enn 100 år siden. Vi har nå et 
tilstrekkelig observasjonsgrunn-
lag til å slå fast at dette stemmer.

I år med relativt svak inn-
strømning av varmt vann med 
Golfstrømmens forlengelse mot 
Arktis, forventes økt frysing den 
påfølgende vinteren. Resultatet 
er større isutbredelse og en 
iskant lenger mot sør. Det er 
denne tette koblingen mellom 
hav- og isforhold som er 
grunnlaget for vår varslings-
modell.

Isdekket i Arktis har krympet 
sterkt de siste tiårene. Større 
åpne havområder bringer med 
seg både store muligheter og 
store utfordringer. Når iskanten 
flytter seg nordover i Barentsha-
vet, åpnes muligheter for økt 
aktivitet med fiskerier, skipsfart 
og ressursutvinning. Det 
gigantiske gassfeltet Shtokman, 
som på 1980-tallet lå ved 
iskanten ligger nå i et isfritt

Dagens Næringsliv | Lørdag 8. august 2015

Varsler korrekt
 Bjerknessenterets nye 

varslingsmodell for isen i 
Barentshavet viser gode 
resultat. 

 En økning kontra reduksjon i 
isdekket varsles korrekt for 31 
av 35 observerte år. Statistisk 
fanger varselet 71 prosent av 
svingningene i det virkelige 
isdekket. 

 Varselet er basert på siste 
års observerte isdekke fra 
satellitt og havstrøm gjennom 
Havforskningsinstituttets 
observasjonsnettverk sør for 
Svalbard. 

Sitat:  
Uansett utvikling på sikt, variasjonene fra et år 
til det neste er så store at det per i dag ikke er 
usannsynlig at vinterisen igjen kan krysse 
regjeringens grense. Isfrie områder som 
gassfeltet Shtokman kan igjen bli dekket av is 
enkelte vintre i nær fremtid. Vårt varsel er dog at 
grensen ikke krysses kommende vinter (stemte 
for 2016 og 2017) 
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Det er en anerkjent kunnskapsmangel om miljø og prosesser i isdekte 
farvann: 
 
Arven etter Nansen 

•  6 års forskningsprogram fom 2018 
•  Alle sentrale norske institusjoner er med 
•  30 mill/år over Statsbudsjettet i 6 år fom 2018 
•  Samme avsettes fra Forskninsgrådet 
•  400 mill fra deltakende institusjoner 
•  Samlet kostnad ca 800 mill 
•  Fagfelle-evaluert fra US National Academy med positivt utfall 
•  6 års forskningsprogram fom 2017 

 
Sitat: fra prosjektplanen: 
 “Knowledge about these northern regions and how their systems are 
changing remains inadequate, and challenges the sustainable ecosystem 
management tools established for the Barents Sea”.  
“Similarly, it is poorly understood how ecological effects of pollutants, e.g. 
from petroleum activities, respond to additional change in climate”  
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Fra Prosjektets nettside: 
 
Økt temperatur og lengre isfrie perioder har åpnet for at fiskebestander kan 
utbres nordover i Barentshavet mot Polhavet. Arter som makrell, 
snøkrabbe og blåskjell kan da etablere seg i Barentshavet og ved 
Svalbard. Vi kan oppleve isfritt Polhav om sommeren – og vinteren, endret 
ressurstilgang og endrede marine økosystemer, samt ekspanderende 
industriell utvikling og økt skipsfart. Vi vet ikke nok om hvordan 
organismene i økosystemet responderer, samlet og hver for seg, på 
redusert isdekke, økende temperatur, surere hav, lengre vekstsesong og 
nye arter. Det har de siste årene vært store forbedringer i 
observasjonsmetodikk og numerisk modellering. Et nytt isgående 
forskningsfartøy er under bygging. 
Tiden er inne for å bevege den norske forskningsfronten mot Arktis.  
Forskningsbehovene knyttet til endringer i økosystemer og økt 
menneskelig tilstedeværelse i Arktis er så omfattende, tverrfaglige, og 
logistikk-intensive at de sprenger rammene for hva enkeltinstitusjoner eller 
-fagmiljø kan utrette. 
Målet for Arven etter Nansen er således at det norske 
polarforskningsmiljøet sammen skaper en mer helhetlig forståelse av 
et arktisk øko- og klimasystem i endring.  
Kilde: https://uit.no/prosjekter/prosjekt?p_document_id=405454 
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Karbonbudsjetter og klimamål
Bjørn H. Samset
Forskningsleder, CICERO Senter for klimaforskning
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1. Innledning
– Klimasystemet og karbonsyklusen
– Hva skjer med karbon vi slipper ut?

2. Hva er karbonbudsjett er, og 
hvordan beregnes det

– Klimasystemet som et energibudsjett
– Oversikt over vår påvirkning på 

klimasystemet, i dag
– Historikken bak karbonbudsjettet

3. Anslag for karbonbudsjettet
– Hvordan anslagene gjøres
– Ulike typer budsjett
– Sammenligning av anslag

4. Hva som må til for å holde 
karbonbudsjettet

– Et typisk «2 graders» scenario frem til 
2100

– Forutsetningene bak scenariene 
(karbonfangst, karbonfjerning)

5. Norges rolle
– Utslipp fra Norge, historisk og i dag
– Norges andel og karbonbudsjett
– Opptak i skog

6. Oppsummering

2

Innhold

~CICERO 
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Petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst 
- om klima, økonomi og sysselsetting 

Mads Greaker og Knut Einar Rosendahl 

tt 
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Vårt oppdrag/mandat 

• Studere de økonomiske vurderingene som er gjort i forkant av 

tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet Sørøst, 

i hovedsak Konsekvensutredningen, med fokus på: 

• Beskrive evt feil i de økonomiske vurderingene 

• Vurdere sysselsettingseffektene 

• Diskutere (kort) betydningen av skatteregimet 

• Vurdere om klimakostnader er tatt hensyn til 

• Vurdere om Konsekvensutredningen fremstår som et økonomisk sett 

forsvarlig grunnlag for å tildele utvinningstillatelser i dette området 

2 
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Våre hovedkonklusjoner 

• De økonomiske vurderingene er mangelfulle/uriktige/misvisende 

• Inntekter og utgifter ved petroleumsaktiviteten er ikke diskontert 

• Anslaget for brutto inntekter i det ene scenariet er feilaktig doblet 

• Det påstås feilaktig at SSBs verdianslag kommer i tillegg til ODs 

• Samfunnsøkonomiske kostnader ved C02-utslipp er ikke tatt med 

• Sysselsettingsanslagene er for optimistiske 

• Skatteregimet favoriserer offshore investeringer framfor onshore 

• Konklusjon: Konsekvensutredningen er ikke et tilstrekkelig gjennomarbeidet 

grunnlag for å tildele utvinningstillatelser i Barentshavet SØ 
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Oljedirektoratets scenarier 

• To scenarier: Høyt og Lavt 

• Produksjon i hhv. 2027-2050 

og 2029-2047 

Tabell: Ressursanslag. Andel av 

gjenværende norske reserver i parentes 

Høyt 

scenario 

Lavt 

scenario 

Olje 

(mill. Sm3) 

45 {4,5%) 

15 {1,5%) 

Gass 

(mrd. Sm3) 

120 {6,7%) 

30 {l, 7%) 1! ' !: 

Iskanten 

N Polarfronten 

- Åpnet område 
KU-område 

Åpnet. spes1<1lle ordninger. Jf. Meld St I 
ttdl On'l$tr1dt omri,de 
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Feil i de økonomiske vurderinger 

Feil 1: Ingen nåverdiberegning 

• Mest alvorlige feilen i KU? 

• Det beregnes årlige bruttoinntekter og kostnader, totale {udiskonterte) 

bruttoinntekter og kostnader, og total «netto kontantstrøm» 

• Svært viktig å diskontere framtidige inntekter og kostnader (elementært) 

• Spesielt når kostnadene kommer lenge før inntektene 

• Valg av diskonteringsrente: 

• NOU 2012:16 (Hagen-utvalget): Anbefaler 4% realrente 

• Finansdepartementet (2014): Anbefaler det samme 

• PUD-veiledning (2017): 7% realrente for utbygging/drift av petroleumsforekomst 
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Fei l i de økonomiske vurderi nger 

• Netto kontantstrøm i KU: 

• 280 mrd kroner i Høyt - 50 mrd kroner i Lavt 

• Netto nåverdi i 2017 (4% real rente) - gitt samme tallgrunnlag: 

• 109 mrd kroner i Høyt; 19 mrd kroner i Lavt 

• 7% realrente: 52 mrd kroner i Høyt; 6 mrd kroner i Lavt 

• Dette var før oljeprisfa llet i 2014 ... 

• Antatt oljepris: $120 per fat 

• Utvinningstillatelsene ble ti ldelt i 2016 - da var oljeprisen $45 per fat 

6 
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Feil i de økonomiske vurderinger 

• Ved oppdaterte (og mer realistiske) prisprognoser fra Oljedirektoratet: 

• Netto nåverdi i 2017 (4% realrente): 

• 52 mrd kroner i Høyt; 0,1 mrd kroner i Lavt 

• 7% realrente: 16 mrd kroner i Høyt; -7 mrd kroner i Lavt 

• Merk: Kostnader ved C02-utslipp (eller andre miljøkostnader) 

er ikke tatt med 
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Feil i de økonomiske vurderinger 
■ Bruttosalgsverdi (KU) Netto kontantstrøm (KU) Netto kontantstrøm (00s Excel -fil) Nåverdi (2017; 4%) ■ Nåverdi (2017; 7%) 
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Feil i de økonomiske vurderinger 

Feil 2: Feil opplysning om brutto salgsverdi i Lavt scenario 

• Feil i Excel-filen til OD ➔ Brutto salgsverdi i Lavt scenario ble fordoblet 

• Der det står 270 mrd kroner, skulle det egentlig stå 135 mrd kroner 

• Feilen er rettet opp før beregning av «netto kontantstrøm» 

• I sammendraget i KU står det kun nevnt brutto salgsverdi 

• Svært misvisende å kun oppgi salgsinntekter og ikke kostnader 

• I St.meldingen er ikke bruttoinntektene nevnt 

9 
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Feil i de økonomiske vurderinger 

Feil 3: Dobbeltelling av verdiskapingseffekter 

• KU viser til beregningene fra OD, og til beregninger utført av SSB 

• OD beregner inntekter fra olje- og gassproduksjon 

• SSB beregner BNP-gevinster (og sysselsetting) 

• Det hevdes i KU at BNP-gevinstene i SSB-rapporten kommer i tillegg til 

inntektene i OD-rapporten 

• Det er feil 

• Mesteparten av BNP-gevinsten er salgsinntekter fra olje- og gassproduksjon 

10 

151



Input til økonomiske vurderinger 

Priser på olje og gass 

• Prisprognosen for olje i KU var $120 per fat 

• Greit anslag i 2012-13 

• Men: Alternative prisprognoser ble ikke vurdert 

• Har vært stor prisvariasjon i oljemarkedet, og stor usikkerhet framover 

• Prisforventningene i markedet var betydelig lavere da 

utvinningstillatelsene ble tildelt - etter oljeprisfallet i 2014 
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Input til økonomiske vurderinger 

Usikkerhet/risiko 

• Ingen diskusjon av økonomisk usikkerhet/risiko i KU 

• Ingen alternative forutsetninger ble vurdert i de økonomiske analysene - unntatt 

de to scenariene Høyt og Lavt (knyttet til funn) 

• Stor usikkerhet om framtidig etterspørsel etter olje og gass 

• Aktivitet til 2050 

• Stor usikkerhet om kostnadene ved produksjon i Barentshavet 

• Flere store kostnadsoverskridelser {Snøhvit, Goliat) 

• Hva om det skjer et brått skift rundt 2030? (IEA/I RENA, 2017) 

12 
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C02-utslipp i Norge 

• C02-utsl ipp i Norge er bare delvis beregnet/omtalt i KU 

• Kostnadene ved C02-utslipp er ikke beregnet eller diskutert 

• Det vises til EUs kvotesystem 

• C02-utslipp i Norge har en samfunnsøkonomisk kostnad uansett 

• Enten må det kjøpes flere kvoter, eller andre utslipp må reduseres 

• Hvilken C02-pris bør brukes? 

• Kan diskuteres 

• Vår rapport: $100 per tonn CO2 i 2030 - stiger med realrenta {4%) 

• Begrunnelse: NOU 2012:16 + IEA/IPCC-anslag for 2-graders priser 
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C02-utslipp i Norge 

• NOU 2012:16 «Samfunnsøkonomiske analyser>> (Hagen-utvalget): 

• « ... bør prisbanen over tid nærme seg en antatt togradersbane basert på 

internasjonalt anerkjente modellberegninger» 

• Eksisterer ingen anbefaling fra Finansdepartementet 

• Vårt anslag på kostnader ved CO2-utslipp i Norge (nåverdi 2017): 

• Ca. 11 milliarder kroner i Høyt scenario (ca. 22 millioner tonn) 

• Ca. 2,3 milliarder kroner i Lavt scenario (ca. 4,5 millioner tonn) 
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C02-utslipp i utlandet 

• Effekter på C02-utslipp i utlandet er ikke diskutert i KU 

• Total mengde C02-utslipp over hele perioden («direkteeffekt>>): 

• Ca. 370 millioner tonn i Høyt - ca. 100 mill ioner tonn i Lavt 

• Ca. en tredel fra olje - to tredeler fra gass 

• Men: Fortrenger annen produksjon ➔ Nettoeffekten vil være mindre 

• Gasseksport: 

• Uklar kl imaeffekt - vi har sett bort fra dette 

• Konkurrerer med kull og fornybar - og energieffektivisering 
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C02-utslipp i utlandet 

• Oljeeksport: 

• Norsk oljeeksport fører temmelig sikkert til høyere globale CO2-utslipp 

• Fæhn m.fl. {2013a,b; 2017): Nettoeffekten ca. en tredel av den direkte effekten 

• Vårt anslag på økte C02-utslipp i utlandet: 

• 40 millioner tonn i Høyt - 13 millioner tonn i Lavt 

• Bør C02-utslipp i utlandet inkluderes i samfunnsøkonomisk analyse? 

• Vi mener ja (mange eksempler på at det er viktig for norske myndigheter) 
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C02-utslipp i utlandet 

• Hvilken CO2-pris bør brukes? 

• Samme som for utslipp i Norge 

• Vårt anslag på kostnader ved CO2-utslipp i utlandet (nåverdi 2017): 

• Ca. 20 milliarder kroner i Høyt scenario 

• Ca. 7 milliarder kroner i Lavt scenario 
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Skatteregimet 

• Petroleumsskatteregimet er ikke omtalt i KU 

• Relevant for vurdering omkring åpning og tildeling av utvinningstillatelser 

• «De økonomiske vurderingene i KU er ikke så viktige 

- selskapene vil selv gjøre grundige vurderinger>> 

• Samsvar mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet? 

Ikke alltid 

• Eksterne effekter som ikke er internalisert (eks. miljø) 

• Skatteregimet er ikke nøytralt 
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Skatteregimet 

• Gunstige investeringsfradrag 

• Finansdepartementet: Skatteutgift på 14,4 mrd kroner i 2016 

• Finansminister Siv Jensen: «Petroleumsskatten er investeringsvennlig» 

• Prosjekter som er samfunnsøkonomisk ulønnsomme kan være 

bedriftsøkonomisk lønnsomme, og dermed bli realisert 

• Staten vil tape penger på slike prosjekter 

• For vanlig bedriftsbeskatning er situasjonen motsatt 
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1 

Skatteregimet 

Samfunnsøkonomisk og privatøkonomisk overskudd ved ulike skatteregimer, gitt ulike 

prisanslag. Lavt scenario 

OOs priser 

0,2 prosent lavere olje

og gasspriser 

26 prosent lavere 
olje- og gasspriser 

3,2 prosent høyere olje-
og gasspriser 

Samfunnsøkonomisk 

overskudd 

(eks. CO2- og 
oppryddingskostn.) 

123 mill. 

0 

-13 050 mill. 

1 773 mill. 

Privatøkonomisk Privatøkonomisk 
overskudd under overskudd under 

petroleums- fastlands-
skatteregimet skatteregimet 

2 895 mill. -1 254 mill. 

2 868 mill. -1 348 mill. 

0 -11 266 mill. 

3 258 mill. 0 
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Sysselsettingseffekter 

• To underlagsrapporter 

• SSB: Nasjonale sysselsettingseffekter 

• Poyry: Regionale sysselsettingseffekter 

• Begge baserer seg på ODs to scenarier Høyt og Lavt 

• Poyry kommer fram til høyere anslag enn SSB 

• Poyry: Hhv. 2400 og 800 ekstra sysselsatte i Høyt og Lavt 

- gjennomsnitt over perioden 2023-40 

• SSB: Hhv. 1200 og 500 ekstra sysselsatte i Høyt og Lavt 

- gjennomsnitt over perioden 2017-45 

• SSB: Hhv. 200 og 100 færre ledige i Høyt og Lavt (flere vil jobbe) 
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Sysselsettingseffekter 

• Poyrys anslag virker overdrevne 

• Skiller ikke mellom brutto- og nettoeffekter 

• Beregner først direkte effekter initiert av petro-aktiviteten i området 

• Tar ikke hensyn til at det kan fortrenge annen aktivitet 

• Bruker så en enkel makromodell til å beregne ytterligere ringvirkninger, fortsatt 

uten å skille mel lom brutto- og nettoeffekter 

• SSBs anslag virker stort sett rimelige 

• Noe overdrevne? 

• Misvisende gjengivelser i KU - legger sammen økningen i sysselsetting for alle 
0 

arene 
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Ikke-verdsatte effekter 

• KU omtaler en rekke mulige miljøeffekter, men forsøker ikke å tallfeste 

disse i form av f.eks. forventede miljøkostnader 

• Vanskelig å tallfeste, men viktig å inkludere i en helhetlig nytte

kostnadsanalyse 

• Aktiviteten må generere betydelige monetære gevinster for å kunne 

oppveie de mulige negative miljøeffekter 
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Stiavhengig teknologiutvikling 

• Forskning innenfor samfunnsøkonomi har i senere tid pekt på at 

teknologiutvikling er stiavhengig 

• (Acemoglu, Aghion, Bursztyn, and Hemous, American Economic Review, 

2012) 

• Empiriske studier underbygger at FoU på fossile- og rene teknologier 

baserer seg på adskilte kunnskapsfelt 

• En effektiv løsning på klimaproblemet er derfor å aktivt stoppe 

teknologiutviklingen innenfor fossile teknologier 

• Dette kan gjøres gjennom å ikke tildele nye utvinningstillatelser 
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Oppsummering 

• Lønnsomheten av petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst er 

overdrevet i Konsekvensutredningen, og lønnsomheten er ytterligere 

redusert etter oljeprisfallet (før utvinningstillatelsene) 

• Netto kontantstrøm i KU: 280 (Høyt) og 50 (Lavt) milliarder kroner 

• Vår beregning av nåverdi (mrd kroner): 

Høyt scenario Lavt scenario 

4% 7% 4% 7% 

Nåverdi før C02-kostnader 52 16 0,1 -6,6 
Kostnader ved C02-utslipp i Norge -11 -7 -2,3 -1 S I 

Nåverdi inkl. C02-utslipp i Norge 41 9 -2 2 I -8 
Kostnader ved C02-utslipp i utlandet -20 -13 -7 -4 
Nåverdi inkl. C02-utslipp i Norge og utlandet 21 -4 -9 2 I -12 
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Konklusjon 

• Etter vår mening er Konsekvensutredningen med underrapporter ikke et 

ti lstrekkelig gjennomarbeidet grunnlag for å tildele utvinningstillatelser i 

Barentshavet Sørøst og for åpningen av 23. konsesjonsrunde 

• Begrunnelse: 

• Det er mange, til dels alvorlige, feil og mangler i utredningen. Alle trekker i 

retning av for høye gevinster eller for lave kostnader. 

• Petroleumsvirksomheten innebærer en rekke ikke-verdsatte mi ljø-virkninger 

som private selskaper ikke vil ta hensyn til i tilstrekkelig grad 

• Petroleumsskatteregimet er utformet slik at investeringer som ikke er 

samfunnsøkonomisk lønnsomme likevel vi l kunne bli gjennomført 
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Bilag - ~---
Hjelpedokument, Sejersted 20.11.2017 

Alternative modeller for tolking av§ 112 

Partene enige om at§ 112 har rettslig betydning, på flere plan (retningslinje for lovgiver, 
retningslinje for forvaltningens slif ønn, tolkningsmoment), og vil kunne påberopes for 
domstolene i ulike sammenhenger. Enige om at den pålegger en rettslig tiltaksplikt. 
Uenighet om den utover dette gir en rettighet som private kan påberope for do,mstolene, og 
hva den i så/all går ut på og hvor langt den kan prøves. Tre hovedalternativer: 

Alternativ 1 (statens pånsipale syn) 

§ 112 første ledd er en «grunnsetning» (et prinsipp), ikke et forbud som i seg selv utløser 
rettighet for private til et bestemt resultat. Det rettslige ligger i koblingen til tredje ledd -
plikten til å treffe vedtak. Presisert som rettslig plikt i 2104. Tiltaksplikten det sentrale. 
Kun positiv plikt (ikke negativ). Vurderingstemaet for domstolene blir om tiltaksplikten er 
overholdt. Begrenset prøving hva gjelder valget mellom tiltak, om de går langt nok, etc. 

Alternativ 2 (statens subsidiære syn) 

§ 112 første ledd kan også tolkes som en «negativ plikt», dvs et forbud mot offentlige 
vedtak og handlinger som kan innebære negative virkninger for miljø og natur over en viss 
(relativt høy) terskel. Men må tolkes i sammenheng med tredje ledd - som betyr at dersom 
det treffes relevante tiltak etter tredje ledd, så er første ledd ikke krenket. Dersom tiltak -
ikke brudd. Vurderingstemaet for domstolene blir først hvilke skadevirkninger et 
vedtak/handling vil kunne innebære - dernest om det er truffet relevante tiltak. Begrenset 
prøving hva gjelder valget mellom tiltak, om de går langt nok, etc. 

Alternativ 3 (saksøkernes syn) 

§ 112 første ledd er en selvstendig rettighetsbestemmelse - uavhengig av (og i tillegg til) 
tiltaksplikten etter tredje ledd. Et forbud mot offentlige vedtak og handlinger som kan 
innebære negative virkninger for miljø og natur over en viss (relativt lav) terskel. Anført i 
to varianter: 

(i) Prinsipalt: § 112 første ledd er en absolutt regel. Vedtak som potensielt kan skade 
over et visst nivå er alltid ugyldige, uansett. 

(il) Subsidiært: § 112 første ledd er et forbud, men med ulovfestet unntaksregel. 
Vurderingen i to trinn- (a) om første ledd er brutt, og i så fall (b) om det likevel 
kan tillates dersom legitimt begrunnet og forholdsmessig. (EMK-inspirert mal). 
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Bilag
21

ÅR 

1988 
1989 
( ... ) 

1994 

1998 

2002 

2003 

( ... ) 
2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Om petroleums-
politikken 

(OED) 

St.Meld 26 
(1993-94) 
Utfordringer og 
perspekttver for 

petToleuimsvirksomheten 
på kon1inentalsokkele<l 

St.Meld 38 
(2001-02) 

Om olje-og 
gassvirksomheten 

(Utredning av Helårig 
petroleums-

virksomhet - ULB) 

St.Meld 38 
(2003-04) 

Om 
petroleumsvirksomheten 

' St.Meld 28 
(2010-11) 

En næring for framtida -
Om 

petroleumsvirksomheten 

23. konsesjonsrunde - Kontekst 
Relevante dokumenter fra norsk petroleums- og klimapolitikk 1988 - 2016 

Forvaltnings-
planer 
(KLD) 

St.Meld 12 
(2001-02) 
Rent og rikt hav 

St.Meld 8 
(2005-06) 

H~hetlig forvaltning av 
det marine miljø I 
Barentshavet og 

havområdene utenfor 
Lofoten (forvattningsplan) 

St.Meld 10 
(2010-11) 
Oppdatering w 

forvaltningspLanen for det 
marine miljø i 

Barentshavet og 
havområdene utenfor 

Lofoten 

St.Meld 20 
(2014-15) 
Oppdatering av 

forvahningsp&anen for 
Barentshavet og 

havområdene utenfor 
Lofoten med oppdatert 
beregning av Iskanten 

Åpning nye 
områder 

(OED) 

St.Meld 40 
(1988-89) 

Åpning av Barentshavet 
Syd for Letevirksomhet 

St.Meld 36 
(2012-131 

Nye muligheter for 
Nord-Norge -Åpning av 
Barentshavet Sørøst for 
petroleumsvirksomhet 

Klimapolitikk 
(KLD, FIN) 

St.Meld 46 
(1988-89) 
Miljø og utvikling 

Norges oppfølging av 
verdenskommisjonens 

rapport 

St.Meld 29 
(1997-98) 

Norges oppfølging av 
Kyotoprotokollen 

St.Meld 34 
(2007-08) 

Norsk klimapolitikk 

St.Meld 9 
(2008-09) 

Perspektivmelding 

St.Meld 21 
(2011-12) 

Norsk klimapolitikk 

St.Meld 12 
(2012-13) 

Perspektivmelding 

St.Meld 13 
(2014-15) 

Ny utslippsforpliktelse for 
2030 - en felles løsning 

med EU 

Andre relevante 
prosesser 

(UD) 

Prop43S 
(2010-11) 

5amtylck8 11 llllllllcasjon 
IINCMll9lllkDmalllN15, 
seplember 2010 -
Norge og Russlanl om 
-~og 
_,_ 

og -

St.Meld 7 
(2011-12) 

Om Nonlomrldene 

23. konsesjons
runde 

(OED, NPD) 

28.08.2013 
Invitasjon til nominasjon 

av blokker i 23. 
konsesjonsrunde 

21.01.2014 
Offentliggjøring av 

nominasjoner 

14.02.2014 
Anbefalte blokker til 

uttysning 

04.04.2014 
Frist for høring 

20.01.2015 
uttysning av lisenser 

02.12.2015 
Søknadsfrist uttysnlng 

10.06.2016 
Tildeling av lisenser 

Grunnlovens 
§112 

(Stortinget) 

Dokument 
12:15 

(1987-88) 
Framlegg frå Einar Førde 

og Liv Aasen til ny 
§ 110b, §103, §94 eller 

§112 i Grunnlova 

Dokument 16 
(2011-12) 

Rapportfra 
enneskerettighetsutvalge 

om menneskerettigheter i 
Grunnloven 

Dokument 
12:31 

(2011-12) 
Grunnlovsforslag om 
grunnlovsfesting av 

økonomiske, sosiale og 
kulturelle 

menneskerettigheter 
~ 

Parisavtalen 
(Stortinget, FN) 

02.02.2007-
12.11.2007 
FNs 4. klimarapport 

legges fram 

11.12.2011 
Durban platform for 

enhanced action 

27 .09.2013-
02.11.2014 
FNs 5. klimarapport 

legges fram 

12.12.2015 
Parisavtalen - Ferdig 

forhandlet 

22.04.2016 
Norge signerer avtalen 

Prop 115 S 
(2015-16) 

Samtykke til ratifikasjon av 
Parisavtalen ~ 

04.11.2016 
Parisavtalen trer i kraft 
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Åpning av Barentshavet Syd, Troms 111, 
Troms Ill og sydlig del av Finnmark Vest fo·r 
petroleu msvi rksom het. Koinsekvensutred ni ng 

Olje- og Energidepartementet. Oslo, juni1 1988 
' 
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Områder som omfattes av utredningsprogra1mn1et 

I J' ' . .,. r , , 
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Åpning av Barentshavet Syd, Troms li, Troms Ill og 
sydlig del av Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. 

Konsekvensutredning 

Jan Aske Børresen 
Hartvig Ch ristie 

Martin Ivar Aaserod 

U1'l'1leidel på Oppdrag lor 
Olj~ og Ene-rgldepart~rntntet 

05,0, jun.i 1988 
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I sarrnsvar med iR:egje,mngens p laner og Pet110teumsro-v;en5 krav fegser O lje- 08 l!net:gideparternentet 
med dette fram kcins.ehoensutr~ninge:n 01n ipn Ing av Sarents havet Sydl1 Troms 11, Troms 11 ~ og den 
sydlige del a.v Hn nmark \les r tot petro I ~Uff\S,\lllrksomheL 

Konsekvens1.1tredninger11 sammenfatter res.u1taite111e av -i:!t trett•r.iills prosj~ær, }f.t. 1redje omslags,, 
side, og et enda slørte antall fa-grapporl;er, ~fr. ¼!dregg 11

• D~ri er' den første norsJceu lred:ning $Om 
vinde rer spørs.rnå!et om åpning av et ~rr,c, sokke1,omr1d~ for peuo!eu ms.virksomhet. Urred'f"li ng.~ 
progrilmmet har gått over veJ tre år, og har involvert en rekke fagmiljøer t studier av de mulige 
positive og negati1-1e komeleven.sene av pettoleumsv,irksomh.Et på denne del ilY kontinental~ 
s.okkeien. O@ lnvolvertt? 1nstitusjorne, er nevnt på fjerd~ oms.lag.s5ic.f~ I IJU@gg lil l denne samme11-
fatningsrapporten er del og5å utgiU en brosr;~ som på en !korttatt.et mat~ redegiør tor k.onk:I u
i.jomme i r~pportert, 

Arbeidet medl k:ons{lk\1cns,ut11~dning~.n har i ster grad skjedd i regi av den interdepartemenmale 
Arberdsgruppe,n for konselc-,ænstitrednlnger iN petrojeumsvirksomhet CAKUP). AKUP er trt råd
givende organ for O'lje- og energidep,artementet i s.like saker; og har væl1 ledet av utfeder Ter,e 
Und1 Olje- og t?ne rgidepi:irtementet. De IPVl'tge medtemmer kom rn~r h-aa Fis,læricle-partementet, 
MHi0verndepanementet og Kommunal-og, a.fbeidsdeparternffltct n1n~d und~rliggtmde lnstitU
sjoner. Oet ~r Ai<UP som tormuferte programmet for utred 11ingef!le1 og som \IOO styringsgrupper 
led-et prosjektene. AKUP har også medvirket vecl ut.a..-beldel!ie.-, av forel~ende rrapport, for01t1rig 
har personer fra de r'eiC!'llante fagm I ljoie r Of; or.j efodu!itrien en keritvl!i og sam fet fungert som fca.gHg<l 
rådgivere u l"!der utreani ngiprosesS<en. 

En redak5-F()J1~1k.omit@' har utarbeidl'-'1 f,;,re ligg~nd@ rapport pi gri,mnlag a.,v f~r.ippmt-rme og ii!nrie• 
rehwarn materiale- Denne rnd'.aksjonskomiteen sU.r ansvar-l'lg for de 'l/il.Jtderlnger og kord:Jusjo1~tir 
s.om pre!ætlteres. IJen harwert led~ JV"cand.ræl jar, A.-.ke Børresen, Def oorske meteorolog~ske 
insHtuilt og eiU@rS bestAU: av cand.real Hairtv,g Christie, Øknforsk ved Univel'$itetet I Os-lo og 
ca.nd .oeoon Martin ~var Aa~erød, Aspf .an Anarrs,e M. Forevrig har Marta hni'=lctnik, Asplarn 
samferd s.el a.s, utf0rt d~t nødvendige tegnearbetd og Bente !Kystad, A.sp1an Analyse As1 har· s~ått 
for tekslbr!handling,en, Olj~ og energidepartemente1 ø111sker å tikke de persorief og inst itusjoner 
som har medvl'i'ket r airbeid't!t_ 

,oreUgg~rtde konse~11sutrednrng IJ'il blil sendt pa høring ti 11 berørte myndigheter, sentra[e 
næringsorganisasjoner og arn:Pre. LJtredniogen og høririssuttdelserie vil utgjøre et vikt ig grunnlag 
for l':!-n stortingsrn~lding om gene-reH åpning av Barentshavet Syd m.v.. for p~Jeumsvir~.somhet. 
Denne tar departef'Jllentet s~kle p.\ å fegge- fram tll behandling~ vårsesjonen 1969. 

Dep.art.t!lllenle:t an5,,er f□n:Hggende utrednrng fOli å være et egnet grunnlag for den faglige debau 
og de poli1ii ke vurderinger og ·valg som vil f inne ~ted i den ne prosessen. 

OJje- og energidepartementet 
Juni 1988 
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KONKLUSJONER 
øarentsha\let e r et 2111 ~rdens .største og mesr 
prod,u ktirw;, gnmtnif\o'SOm rå.der, TIi nå lhar de,-i 
vikt•i,>te bruf< ill'-' &renl:,'h~l vært Ilska~ og fu.ng.U" 
men området er også interes;sant i petrQleuf'lll -
!>amrnenhq. På 'fr,orn,s0flak_e1, som bfe åpnet 
lfo:r recevirksQmltlet i 1IJIJO er del pirnst "tvin n bare 
psste.server på t rlsam men 287 ll1 inloner tonn 
olje •~vl~l,,.ntur (dw. t ilsvarende ett Friggh!-lt}. 

• 1983-84 redegjorde O lje- og energldep:u1c-
menl~t for hvilke om rå.de r på nord-norsk $okke! 
'!,Om kunne ,·ære, J-ktu Ue fm åpnin.g pa lengre 
5lkl, og tok in iltlat iv t i l e-t utredml'\g prog1.11m ~om 
dufte .:tmllys@re ~nsekvensene av petroleu ms
~r~som h.em cnneJ1for omrAdene Batent~luvt:1 
S)'rl, Tror:ns 11, Troms Ill og syc:Uig€ d~ av Fir, nmark 
wst. Programlht-t ~l..trl.td i m iditm av 1935 og bkc 
avsh,ttel i t9'li', men f'IOll!'l'II undcnøke-1:sicr forl.s~r 
i 1988. 

I denne sammer,'fa~riil'}g_$nlij)potl•n el' del lag• 
vekt pil å bcskri'IÆ! det fysiske og biologis:ke mi lj0 i 
B:tre-ntsl'!~lle'C I ·n l10171i1iill re!isuusH.ua.sjo n, Vider~ 
e r det lagt vett på å bes1o:.rive mwil l:;e \:.oniekvel'!ls.er 
~ntuello o1Jiirml 11 o tn rådet kan ~ krr de bfo. 
rog,,;ke re-.ssu,~"""· En har og-sl vLm:ferl h-viUiæ 
samlu rmsmessige vi rien i nger lelMr((somhe-ten, 
og I JUl~ grad og.så evc-1'1 tlJl!U u i.b~-g:gih8 og 
pro::Ju kS1jon, vil fl og. hvilke to-,s~nse,r shk 
vi rl.somhr:it kan ha for 'fisk.erinænng,eri og tor ele 
samlil!:e- itUeF~st-r. I uln!'dningsprogrammet ble 
del lagt ve.kl på ~ u Mkle metodt:r for kcmsekVr?ml,· 
anal}'Ser inn rmkir de f!l1 k4;!tce fq:omr.kle-r. IB-å.de 
når det gjeld'r,r pctroh!u rnsvirksom'1etens kon~ 
k;ve<,ser 1or fjs:kerJel"I e og for sjø,ug,I er det utviklf!t 
nye mti'lod.er for vumering l!l.',I kon9e;kvensene. 

Fot e11 rekte bestander rltder de• for tiden spe
sieUe forhold i 8,3,renUhirVe'l, med svtkL i nært ngj
srunnlaget 45ærlig loddeJ for v,iktige be.sl~~der.. 
Det er l!J~•llirl hvordan smias:jo nen vii utvi~1e 

·g, og i de nærmes:to årrene \'i I dehne sirua.sjon.en 
l'cr,eve nøye ~rv~Jcing. 

San nsynligh~teh for å få. ~ uthlåsi rig under lete
perioden som l'@S-u lt-@rer i oJjeasøl er I iten. S'tatj5,t[sk 
er dette bereiJnet tU ro sal l'T h.J~c11 år dersom en 
bor~, ty..e b.,.-anner i årec mek.ten ~ e, o1je-søl 
kan i mid1mid bli star dersam oljesølet l<omme1 
irm mol m konsentrasjo n av s føiugl, sarb1111\e 
stra11d0sniråd&r; ak~k.ulturanlegg etler faJler 
s.?lmrnen med u Cbredefsefli ,av såtbaro tor.skee_gg 
og -i1arver. 
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Ofje på og ! 11~1 kai Il plvi r.ke tisk og plank,t,;in pil 
flere måler. Mens wben f;sk .i s'tDr grad vil kunne 
S\!'0flll'l'li: 'Ve'kfc fra cve:ntu~le- oljreroruJeflsnill'lg~r, 
kim o tjes0I p,11,'irke fisleegj!l og -larver d irekte. 
Olien kan bli bhiinclot ned til et dyp mollom 20 
,og SO meter, men oljekQnsen.tr,asro:ru:ne $01TI er 
$~b,\1111e for tor!ikeegg og ~larver i-inne 5, i de rB\l'el'$1.e 
5-10 metrene. 

for.Al( har Vll~t .1t 3-4 u ke-ts pP.fioden fr.J rorlii<;e
e;gene klekkes og tia larven.e lår en, ,,.,fss ,egen-
be-.· gel e represen,terer den mc,t rbare peri• 
ade-n fur torsken. Den mest såmjlre periode er 
fra rurndr 20.mars 1iil 1111 ·dt i1 mai b.lde for lotsk.ee8g 
og -larve, som er gyn I utredn I ttgsomriid-et og ror 
tors;keegg og -11;1,ver 50.fTl drive, inn i Qouådet fr, 
de viktige gyteområdene leng re sø r. rnsse sårb-are 
fotekom:i.lcne befrnrwr seg i hcwnd:1.ak wr fur 71.:1 
.30' N og 'VeSl fare~ Un~e rra: BjtHfl'il'(B tU Nord• 
.kapp._ r-or s:ild og lodde e r det i ffl'Ohelning t iJ 
,o,s •kke registrert rJoen øtt dødelili!hct to, egg 
og r.arver so rn h ie utsatt for o lje. 

F'O r ~ must rere de poæn-s. tre skader ,Wv ii!l ol!csii.,I 
på torskebestanden e r to a lternative uts!ipp!i:sirt.1:a
~jori ,-111.ntlt-rt:. 1.4!',d , t olto$øl ,på Troni.~r. 'læt I 
juli bllr under l/2~ av en ~15 kFa$i.e norsk-art.tl$k 
torSk d, pt. Et oljt--ml ,rutr.:fltor Troms li t lt'i'!>le 
h~lvd(l-1 av april kan g• en redl.)bjon P'i- 10-15"' 'i1V 

dert samme ffl kh1155:en. 

G1 nm:11-nganger,, Y f~keriaktiv iwter, i ,utrednings
omr)c1et vl$er at Q lje\li rJi;50mheten vil ha !iilørse 

Lms.ckvon:!.er m kystomra-denei fra Sørø)",il I vest t il 
Toflafjorden i f:lst. Dol JIJ\å antas at mel .ivgreMl!de! 
cmmlder langs Egg.akar1ten har lilsv:arende betyda 
nrns- Del er ec ~ ner,ell ir,ekk al koruetver1~en-e 
a,itar med eken de a,,,stand f ra t-a.n.d. Eventu el1 
le-tevl rksotnhiat I de nordlrgc deler av IJtrednings
omr:å.-det viL ha heUer bel!lreflsede tl!ikerimes-.lge 
'kon s-ekvenser: 

Barentshilwt e_r ett ,ilV verdens mes,t sjøfug,lri~e 
omtider, og de ffe te srør111g,lb S-tandene har $'tor 
n._sjo,-11f Qg in1erna.sJ0 11iJ betydning. SJ0ft1gl ('I' 
meg.et dir bare Cl'il'erfm kontaJd rnceci ol je,. og $el V et 
!ltt- o1jelJak bn få. !itum kom;ekvem~t. C~@reJI er 
hekke-og mytebestandene, ran~s fastlandi-kystien 
fem til seks ganger me, utsatt ved o ljesøl enn 
be5>ta,nder i Swlbardomr1det, me:ns Bjømt1'pla, er 
btant de m e.st så.-bare o rm r~den.e I Ilegge sesollger. 
Vi111Jerslidl er h@l,o fast land:skysten ~VZ"rt utsatt p:t 
g,ll!nl!"l av ~torn overnJ!lttend,e oo.s'larrder, men.s 
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olj~I fra områdene nordøst j 8,uensh,a:ve; Syd 
bn få. rne,get 5;tOl"e komekvenser ,o r p~ag~ske 
bestrndi!'r ~m oppholder seg ptli bru,1ken1? 08 i 
is'kantsonen. 

Kysten av Trom$ ~ Finnmarlc har store biologisli:J!l 
fgrekoms-t,er I stratldscm~. sf0pattedyr, fuglefjell, 
s.jef ug~ k)'Stfisl'u?,. □ppd,e,ttsan~egg. samt ~e.ttktg, 
rekre.u'°"' turi511'1e og annen nærjn~iruomh-et. 
Dt'l ky.sU\, ro hiavomrndcn~ er og.sli: \'1ktiige gyte:• 
og o.ppveks:tornråder for de vi~tigste fti;}(es laQ,ene. 
Ser man på alle de 1.Jtredete fagfe ltene under en, 
,.,il d pe~ 'S~ uUpMief'f sårb.tJ\f! l)(lriocfer for 
uPik,e forhold lafliS- ky-ste-n a._i li'oms og Annmark. 
Fis ur I opp!W m merer di!iSE!' periodene. Strand• 
.son~r1 o.g k)'5itfis~ri!Nle vil være såmiilJe hele året 
Det -SllllTime gjelde:r for s.Jøtugl når er~ s.lAr sammen 
samtlige .sArb.BJre perioder. Oyteprnduktief av to~k 
~r .sibbanr om vlJen 

'*''½-ql , 
~ rlillq 

~ - ---
1,'COOW'I;.:.· ....;,::::m.;.__-•1-4--i1--1- -1- 1- .,_....,---t--t--+--4'--t 
~~ 
C■i~CA'IC:r' 

] i;; M I,, M :J :J i'. ~ I O M. 1' 

Fisr1r 1. Slrbare perioder Jsng~ k>,sten av Tro,m 
os. Nnamark 

Ve-d a se på de såm1etl kons~~l'l~r fra hver1 
tagfoU kan en •uermflsere sone, med ulike grnder 
j V kontlikt-. Disse er k.dt kysl:$0111!, esg- as; farve
sone, ancti !'ik sone og åpenl hil!.'., og er lUustre.rt 
i Figur IJ. 

Kysbofieni kan beskrives som ef 20-50 km bredt 
beJte langs kysten .1.-~ lire ms: og F'il"lr'!rnark. lnne.n
for denne $Onerti liintler efl store hiologi:;ke fore,. 
komsle.r ,w iisk, s~ ugl og sj,ef)clttedyr. Videre har 
un kr5tfrsk.e-. fisk.eoppd ruH, bos,ottl ng,. rok~a,st,(m1 

!ummt! og nn'l'n "æ,I ngsvl rksomhet. Ved eve~ 
tueU letevirbi;,mhel i denne sonen m å. det uMs.es. 
m~et stor aktsom Mt o,g ras spesic-Jle- lorholds
regf r. 

Egg-- og larvesane defint!t~5i SDfirl omrtidot med 
~ore konsentrasjoner av s!lrbare 't0rskeegg og 
-l ;uwr d~erav Aret . Deflne SQlfle!l delcker-CITT'" 

,8 

rådet s0r for 71'" ,u· N og '!o'CS1 fof e" linje- fr.a 
Bjørneya t il Nordkapp, Thls- og o mrådebegrens-, 
ni nger for tetainksomhet kan være a1ctueUe her. 

Arlruik ~oneer del1lnett som et belte rundt 
Bj,mnøra, med sto:re sjønJgrforeltiomsmer, samt det 
i.~lig prod1.1ktlvc o rn rådet knyttet t i I iskanten 
!;cm tri trekker 5eg '1sk, sjøfugl1 og sjøpaUed)'r på 
nænngssølk. Olj-eveml>erecfakap,en for d j:,s:e om
rlldcnie er (oreføpig ikke tilfr(ldsstillende- iiati.•i Idet , 
og 1'Vbr.1tende IUtak m6 LI fredes " ttruito. 

Åpent h.a.~ er defiilerl ~om dG deler a.v utrad'nings
Oi'illrildel bvor det I m,ndre grad ~nn ovn.ga kmer 
tor-ekomme.- te tte kon.se,1tr.a.!;:jon,er .iv år~re 
to.-ekomst.er; ellE!I" aiklivireter SDl'ni bn Dli særtrs 
sbtfellderttfe ved eve,ntueJI ~llrolt-um.svlrsomhet. 

- '\(',"!h'~HE. 
c::::::::Jj f.U,- • a., 1-;l,=tVr.:.,o.t,tE. 

- J..fzy!:r ;~ .:,,c;ll"il;; 

- l~e.m- lal.AV 

figur li. Utred11illt;5omrJdet frmdetl i .s~rb.u·hets-
S1'.mer 

Oljøcl rift:sbc.rtghfng~ I-tar vist al tlwntuem:! ol je
r;øJ im alle d'_eJe.- av Uiroo r, inBW 1i11~c.let I (le mest 
u~u l"liStige till-elter kan ~ land el~er kyst, ~t er 
\!iktlg å oppreetl-lolde e-n høy o ljevc'!rnber,edsbp 
Sllik ;:n me!it mull!!: BJV sOke ol~esø! kili Silfflle!l opp 
ved !kilden. 
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O lj0\<etnaksjoner i utredningsområdet vil 
hemmes vesentlig av mørke i vintersesongen, 
ca tre måneder I liret. I sommerhalVåret m~d 
dagslys 24 timer i døgnet i fem og en hatv mtned 
vil o ljevernet kunne fungere mer effektivt enn 
f.eks. J Nordsjøen. 1 i$fyl1e on, rtder er dagens 
o ljevernutstyr ikke effektivt. 

Olje.1etlng er I utgeng~punktet en kostbar aktivitet, 
Siklemåfel med letingen er imf(flertid al det skal 
,gjøres drivverdige funn. Slike funn vil pA sikt bidra 
til.\ opprettholde både petroleumsproduksjonen, 
de stadige inntektene fra petroleumsvlrScsomhet 
og le-.-eransenc til næringen. Til tross fur at utbyg• 

9 

ging av ett enkelt eller noen få petroleumsfelt I 
Barentsha\,et ikke er tilstrekkelig tila stanse den 
negative sys«ilsettlngsutvfldlngen I 'rrom-$ og Fin~ 
mark. vil det llke-.-el kunne representere IY)'El og 
verdifulle arbeidsplasser i landsdelen. 

Pl nåværende tidspunkt vet en ikk.eom det finoes 
dr~rdige petroleumsfoff!komster innenfor de 
i\d<.e-åpnede deter av u1redningsomrk1et. De posi
ti\·e samfunnsmessige konsekvenser iw eventuelle 
funn i området må vurderes opp mot de pote.n
siefle konsek,'en.ser for' $årbare ressurser og.indre 
næringsinteresser. Dette er forhold som ood,-en
digvis vil være gjenstand for en politisk aweiing. 
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1. Innledning 

Utrednin..gsomr:J:det omfatter delområdene 
8aref'ltS~.J.vet Syd, lfoms li, Troms 111 og S),clllge 
del av flnnmark ~t. Et b rt O\,er disse.områdene 
er presentert på andre omslagsside. 

1.1 Bakgrunn 

Nordsjøen ble åpnet (or petroteumsvirksomhet 
r 1965i, da Z'8 blokker Sf)t for 62° N ble ly.;t Ut. 

1w d isse ble 76 blokker titdeh i den først2 konse
sjonsrunde •den.største til nå på norSk ;okket 
/fef. 11. I l0pe-t av de vei tyve år·ene som Mr glitt 
e r det gjort en rekke store fonn av olje eg gass. 
og v irksomheten 1 NOCd$jøen er etterh\'~rt bl itt 
en meget bet)'Clelig faktor i norsk 0koncmi og 
næringsliv. 

Områdene nord lar 62° N bie, etter la ngvarige 
politiske diskusjoner, åpnet lor o lje- og gassvirk
!>C>tnhet i 1'>80. Oa ble blokker pli H11ltcnb.onlt,.cn 
og på Troms I tyst ul. Etterfoiert er leteområdene 
her gradvis utvid~. Oet er gjort int~re,$ante funn 
,,. olje og gass pJ Haltenbanken, og fte~ {IN feltene 
står nl foran u1bygging. 

Utenfc,.r lroms <,g flnnmark er de1111 nå&J<>rt funn 
av g11iss på Troms I og i omkringliggend eområder, 
Det er også funflet spor )V olje p~ sokkclet1 uten
for Troms-og Finnmark, men t il nå ikke i utvinn• 
b are mengder. Bl.a. pga. markedsfoihoklene for 
gass er d~ ld:i.g vanskelig å si når disse funnene: 
e1:en1ueh vil k\1nne bli bygget ut, I Nord~joen 
og på Hallenbanken er det gassreservertil næ r 
100 its produksjon på dagens nivå Jref. '11. I mot~ 
setning til gass er det behov for.\ finne .-.er o lje 
• med den fon-entede utbyggingstak1 ,,u så godt 
som a lle oljdeft som e r påvist være besluttet 
utbygget f0t' midten av ninitallet. Dersom en 
ø n.sker å opprettholde valgmuligJ,eter mht. 
utbyggingstakt og produk..st()nsnivå er det 
nødvend ig å påvise nye o lj~ressursc, i lepet 
av få år. Del er først og fremst I de omrWene 
$Om omfattes av denne konsekvensutredning 

10 

mulighetene fo r å gt(+re bet}<dehgc funn av olje 
anses for å va)re tilstede. 

foreliggende koosekven-suuedning d røfter virk
nfngent -av å åpne deue omr1det for generell olje
og gassvirksomhet. Etter e.n høringsrunde vil det 
bli utarbeidet en storlin;gsm~lding. På bakgrunn 
av denne meldingen vll Stortlnge1 drøfte de spørs
mål som knytte, seg til åpningen av omrtidel, 
Gjennom behandlingen kan Stortinget gi Regje
ringen, ved Olje- og efletgt(iepartemen1ec full• 
makt til å til rettelegge for petrole·umsvirk.somhet 
i utredntng·SOmrådet. Dette innebærer at dcpar-
1·ementet kan utlyse og senere tildele et aritall 
blokker i områdel. Gjennom sln behandling kan 
Regjering og Storting gl n~rmcre betingclser for 
h\Ordan petroreumsvirksomhe1en bør Jegges opp. 

Forel!ggeftde konsehensuuednlng er den første 
omfattende kon!iek,-ensutredning om åpning -:rv 
et .størr~ sok.kelorn,åde som legges fram etter at 
Lov om pelrolcvm~Ylrk.sott,h.-Cl trådte i kraft den 
1, juni 198.S Jre.f. 3/, 

1.2 Lowerkets krav ti I 
konsekvensutredninger 

Petroleumslovens paragraf, krever~, det sbl 
1inne sted en aweining me llom de ulike i nieres,. 
ser som g;0r seg gjeldene på et nytt område som 
ltpnes for petroleumsvtrkS,Omhet. Aweiningen 
foretas p~ grunnlag av en konse k\,ensutrednlng, 
d er de-miljømessige virkningene og murige fare 
ro, foruretisninger, s.arnl de økonomiske og s~ 
slale virkninger for andre n~rlnger og be-10rte 
d ist1ikter dreftes. 

P,uagfafen har også be$remmelset om tt spørs
må}et om åpning av nye områder skei forelegges 
lokale offentlige myndighe ter og sentrale nærlngs
organh.i,jo ner til uttalelse Åpningsplanene skal 
også gjøres kjent ved offentlig kunngJ0ring. 

I 
' -t 
i • • 
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I trå-d med disse bestemmeis.ene er Inn h-oJdet J 
(oreriggende lo.i ~C!'kænsutredning konsentÆrt 
Qm virkrungen • p~ naturml IJøe:t,, særfi'g vec foru
rensning~ olii:! ved 1.:.1ikønuo"erte Yt~I ,p, og om 
de ø.konom~>k,e og sosrale virkn ingene for bemrte
næringer og di Lrlili.ter. 

Ko111~kvens.utredn ilflgen \ril• bl i selldlt på en Ire 
måne<lers hønn,gsttJnde Ul betørte lokale og. 
regionale-off en IUge myndigheter o~ nærln~ 
orplliSi:lsjoner. li)e .lmm ment."rene som komrn11e,r 
inn v,it .s.iimmen med lwnldusjo.nene i utTednin
g-en, t.ttgjø~ gn.1111nl.aøet ror en ~lottingsm~ldi11, 
om åpning av Barren1shiwøt Syd ~ de øvf g~ 
o m.råd~ne. Denne k'nkcs framl.rgt ved år$,'jl,;;iftel 
196&!'6-91 og vll ve,,,eHg bli clrefH~I av Sturting~• 
våren 1989. 

10erwrn StoMlnget sAr Inn for :i ~JJric: fleh: dl\er 
deler aY det aktueef~ området vil Olje- og energ.i
departcnmmicl,. iLoia'efUtJelt eHor tiærrncre avldarin
ger rned øvrige o'eparletnetH •f ro.v., l)ISCi ut blokker 
in.nenior de åpnede ornrader. 1Ett:er en tQrh:, l'\(i• 

tin~("l.mde vil utvmnmgstlllatvJ513r tildeles g.rup
per av sel,k.aper under ledeJ~e l)'!,I' m, ,op ,atør. 
Lltvinnin~llatøb.en gir S1!11sbpcene rett td ~ ut. 
\li Fi l'!e deri o lj oø: gas i. som de m~Ui· r.nr,e, pl, 
betinge I ser- nærmere- fastlagt m lover og ~le\!erk. 

I medhold' av t11tvln.mngst11Jatelsen kan lete
bor,pgen t,a, til. Norm.ah skjer dette reiaUvt !'Ul<l 
ll!'tt~r Ulch.dir\get1,1 o~ O lj~ og cmeci:g,idepartementet 
k.ain, to,0..,rlg bestemme tid5pu,f1](tet for bores.utn:. 

Dersom r.f«!l gj_ø,~ f1i.n1m sorn r~tugh@ISha\"!:!rne 1.-i! 
b)'gge ul, ~fl~ det legse5 tram er, Plan for i.ilb}'Mfng 
og drth for Olje-- oi::: c-nergldepartementet. I et~ 
r-egs tii denne p lanen .sbr t t:tligihruha:'i<em~ gjøre 
rede for de "'°'deler ~g uhm,per gjen-ri:omfo:rfog~n 
iJiil planen a,mas å. ·få. for :annen nærin&5virk.$omhe1 
og .dm~nne int :r~seno (Pe!rofec.m~oven,s para.
groo 23). Tit støtte ter :irbeidet med koøS-e~wins
utrednin~o i denne forb:inder.se har O!je. og 

nl!fSidep.artementet utgitt veiledende retning-
1mJ rl rof. 4/, 

Ved .lp11i ng av l'l'fe om r-ader for ~HOl1Junui .. •u\'k
somhet vi I konsekvel"\sutredning,ene I hm,ll;!d~k 
omf.andte p,oblemstl mngur kriyttet m leteiasen, 
og de mer 1eMr,eUe spørsmAI som reisor s~g 
Yed å stane pl?troleum~lriksomhet I ~t område. 
~ose'kver1M.!trerlrn1rngen vil omfatte 011 gen@reU 
kar1iegmg ~ de fysJske og bi0log~t_e torhol,dl 
m~d novedwkt på. an-tatt utsatte forekomster, 
re55u,ser og i.'irk.wmhetcr, s;birrlit: en d raftmn.g av 
de m llj'-'mes.s~e kO'n$ek'lle11ser o,g de samf unins
m essige '\'irkniJ1ser i berørte re,gioner. 

11 

l e11 vis., Yts,re.knin,G er de1 im idfortid behov (or 
også å komme in n på spørsmål ~om knytt~r seg. tU 
ulbygg~ng og drdt Det gjell'.!l~r f.,elc!i..ø~onomtsli:e 
og yuelsettings~ige forhold,, som først og 
fremst gjør !5.SS gjetdiende , utbygglng~- og d rifts
fasen,, og M r ~l"lge 'lltrkninger lc;nyttet t il inst..1fa.. 
sjonenei;. ar~aloesratg m.v. (Jg:!iå virk.iing,e-ne av 
olje-s.01 er nok.di parallell~ enten selN sl::Nver 
seg fra. '111n len1r,1gg i0ll.er produujoosplattforrn1 

og drøfi~ derfnr I en 3p'flin~ulredntng. 

På åpnl ngs!ita.dit!t l!'r <foa lmWferUi;I Odce m1Jllg å 
drø'fte d~ 5e s.pø~må.lenie .annet enn på et gene
reil nivå- Det.te slcyides at en på. dette stad ium 
il,;lke vet om e41e:r ær cfol bllr gjort f1.1nn.., mvr del 
bclim, e-r s~ og h,-ordan det e, tenkt bygge,t ut. 
Usikkerheten om de11 i iramtidige utviklinger ror 
stor ti I at en lkan gå inn på disse sportrnil pa e11 

detaljert l'l'lllte. Dette vtl imldiertid bli gjort • de 
k:onsekvensut,edning:eoo som upem0li'Eln.e v il 
m.åtce lt."gga f r:1.m d0rsom det blir gort drt'vvi!rdige 
funn. 

1.3 Piroblemsti !Unger ved 
utredningsprogrammets 
s1art 

Etter at spmll"iill'et om 6 4plle Eh1rentshaw1 Syd 
m.v. for petfolet1msvirk.somhet bre la-gtf, .arn I 
St. rneJd. nr 79 (1984-85) uta.rb@ide1 den in~rdepar• 
æmentafa• Arbe.dsgruppen rot koosit:\wn:sutred
nl ngcr .av petrolei.I f'llj;\'Erk_somhet V,.KUPJ et utrec;l
r,f ngspfiOgraro for ,omrAdet /re#. Sl Utrecfninp
programrnet bk! legt firarn for og; iverksalt av Olje
og cncrgld'~l)i'.l~emc_ntel r j ur! 1935, rnen, i ler11 
pms.jektervar p,å det tidspunkt allerede under 
.arbeid. Utrednin,gsprogramfflgt hadde på fo1Mfld 
vært uta tll høring hos berørte t~s.titt.111'° ~r. 

Hensikten med utredningsp.rog.ram met w.r i gl 
en samJet og oversdctlit; framstiJJin,g av probtem
s.ti liinger knytt.et til m ili'), ress-U1rM!r og elo:$iste. 
Hmde bmk som reiser $fl(!. ved lpnlng av de 
;iktuef!e omli,der. Prog-rammet sku lle og11å ~ 
rede fm de prosjekter som b11rde igang.settes f<>-r 
a belt-se probl'ømstilli ng~ne,, samt fo~sU1 hvorcfan 
gjennorntøri n8,en av utrednin-gsprogtatn met burde 
organlSefCS. 

Eri anså det 1 utgaio,gspu nktet som lite heriuikl~ 
rnessig å fars0ke å komeb~~ulr@dt' alle mulig~ 
hendt-l:!!CII' "-ed en p~ro1eu ms\111.-lc.som het I Barel"\ts
h.iwet Sycj m .v., og r" derfor ilrbeid J å komme I ram 
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tit de 1uobfemuillingene som var av særlig bet}''d· 
niug. H\>orvidt t>n problenl'>l1ll it1K ,•ar \ot:~t"ntli!:l; l>lt" 
~gjon ut fr.J: 

• 1_111\ de potensielle koosek,-en:!.en<.> kan bfi store 
eller 

• Jt konsekvensene ble oppfatm som vesentlige 
i 10,btndelse med den vide1e potit1ske f:lelianO
ling ;41.' ~pni11g$~1>')•~1n!IIP.1 i RP.gjPr ing tlltr S1nr. 
ti1,g. 

I utrt:d11i11g1,pn>i,;•~1•,n1C'l ior 6,Htnuh.t~Yc :S)'V 111.,•, 
Ur0fte" de pr<1bl~nu,t1ll inger en l.fåc cr.-entor ved 
,\pning. En 5killer her mP.Uom de probfem51illin
ger som e, kn-.•net til normabituasjunt>n, og de 
som h;u t'U ctk.uu ul1eH:s1>itl13SJc>o $(1111 ut,gau~'l• 
l)l1l'lkl. 

Jil <I~ for\tllt:Ynl~ i>mMe,11stillinger horer de 
.3.re,albeslag son, pe1rofeu!l'lsvitks.omhe1en repre
sentere, t forhold' til fiske,il"nl', uhliµp f1c1t bore
fi~t-r '"·"·, s,,n,1 c1ie- s<1Sl<1-økonom11:6'A-1((11,!-elvtf'\. 
\P.r. t .•tslipp t,,- l'IIJP.\'ir!.:s:omheten k<e"\-er 1illatel!i-er 
fra forurensnings•"')·ndiiht-tent, l)g ~'C"nlt.it"II\.• 
<.k:\(h~\•1rkrnogP.r blir \•1.1rdP.rt a'I dis-se i fo1bindel~e 
med h~-er t>nkelt ).Ul(.nltO. Det ~It' cJt'1for iklu.• ans\.'U 
1,om vhk.r~t 4 1,lude~~ cl~one p1Y'lhff~rnM1ll111g 
•'~•mtre • kl'fn\ek\-e1\5u1redningen. De sosio
økooom,ske konsek>,-ensenc- omfottc-r si\.~I 
ei:.onon,,si:E- g~i,istt"r for ,enighetsh,h~tl\t O! 
smen san,t syuetsettinssmc-ssigc nærings\•irk
ninger flasjol'lo1h, rt•t,:•On:\11 og ll)k.ll1. Oit-$t \ider 
tr l1tM. l'l(tc1w~ndig å li fr.lm for å skape et mest 
mulig balansert bilde• hensik.tt!n mt.-d p~ro
fevmsvirksomheten er ju neuopp å: tit'"-' funn 
><I'" k~n byggE>S 111 ~ 1,1tv1nn~s.. 

(n ukontrullt'1I t.ilb!,\-$111& .,,, ,olje ttgnP.$ f(l, ,\ 
,·.ett dt'll akutte uhellssi1ua-sjon som kan sk.ipe de 
s:a,$t~ mifi0messit,e ~kadt·\•irkni11i,:,t'r. Sli,W ht>r,. 
delsec skje, imidk•,tid ikke- ofte. Oet ble :\I\StU for 
~ v.we el"I vik.eig 01>1>&~~ å: fi1,nP. ftsm til $J1ln!->·n
lighettn f(lr en oljeutbfås1ng. Cassutblåsninger 
kan representere et sikkerht·tsnic\siit probl\.•m, 
men bety, lit~•, ioru~t1:sn,ngr.i.3nunP.nh~ng. 

En ha, gjel'ln1.1m t•dli~t>rc- fnr<.kntng, rorsøl: oi 
p1akt1sk t."rfar111g g<1<1 i: unn\bp nm h\'Ortlan of)P.• 
fl.al(, drive: p~ ng i vannma,;sene. Fo, 8.aÆntsha,-et 
var d~t im1dfe11id nod'wndig å 1ilv.iss<.• otjed1itu.-
1nodellene. E.n arrnt'n ,•1ktig 01>pg...'\\ft"r l1t'r v,ar a 
$.3inmt>nhvlde <fe" ve,,llk.lfe fordelinge1, .1,,, olje 
mf:() fo,cteringen av fiskeegg og -lal'\-e,, 

J d•skosjonc-n C)ill J ~pl"le ~t '')'U snkkelo1n,;Me 
jor pttrofeumsvi,k\omhet har alltid to,holdet til 

fiskerient' slått sentral!, f\:tro1t'um1,vi1i:SOf11ht"tt'11 
kau~ l•(h't:~'>llk p.ivi,I(.~ fi!-ktue-11~ 1>110 fnr.\kjP.Uige 
m.å1~r: 

• ,•ed at olJcsøl bl,1ndcr ~gi vannm.iss.ent l}.t', 
df.•t ~r it(1nSt:t'llr,1s1on~r .,.,. fisl(, vg ~·tep,od1.1kc~r 
,;iiskeegs os -lat'\,er) elle, mat for liik.elarvene 
(d\•repfankto11:,, eller 

• ,-.,,1 at ()f1P.in!ilall,3r;j()n#t n,uf1P.1tirtig (ved !P.tingJ 
eller mer \'ari~ (ved drift} legger beslag på arealer 
som bru!(.!:'\ til fiSlr.t> 

Olje,,irksomheten f<an ossa påvirke fiskeriene på 
andre m~ter, f.eks. ved konkur,an:.e om a1beid1,
f.:.raft og vcrk.1,tedskapa:1,it\>(, wd fon.Ht'fl~ning a,; 
ht•wl,oun~r mt:d 1,l(,rJ1>, \otd 1>C'i$011:sk~ u11i;lt1S-Ok~!, 
!i.et m.••· Disse problemstillinsene a1,se$ å være 
n•nd"'-' .iklv<'fl<.•. bl~,. fot<li Ot·~ av f,uholif~ui:
fdag er regufe,t i. 10..-1"erket. 

~ d"111"1e b.-kgrunn bl" dt>t isanssall flt•t1.· p•~ 
S~ti:t~r tlP.t ~I\ ll)k s.1k!# p:\ ,l :wl(,l:ut h\,()t ~co, fi\k 
rna \'ære for ,,ed egenbe,;egelse å kunne unnslippe 
....,.,..,,11,asser mt'tl oljt-øl, og h\•or<1,1n fl'!-k~gg l)g 
-larve, a,•ulike fiskeslag reagetP., pa forskiellige 
kun1>t"ntra1,jo11t'r "'" oljt' 1 v,ann, 

fot å $1uduP. utbredelsen .lv fi$1:~gg og -lan'f'r t 
t•c! og rom igangsane Fisketidepartemcntct paral
l~t• ,11t<I AKlJP,,)m$jtkl~nt H;:"1:·•for1,loh11g.,iMt1tut· 
teis egs• og farveprogram C•HEU,•L Dette er et fem
.\ri~ forSlcl'llt1gSf)rc>g1.tm hVl'S fl">uhater .. ~ l~11s1 tr 
utoyUet i foreliggel'lde utredning. 

So111 tl INIU i ~rb1t1<1ct ml-då vurde,t bt'l}•dnin
gM ;\V ,UP.Sl~sl,lg \oat c1~( hP.ho-. f(lr å lanl~,gP. 
fiske1iaikti,1 itete, i 8aren1shawt, og Ult'nfur kvsten 
Jv 1,oms <ig i,n.-,nudo.. Del"''" ''"'d,•tl'ld,g j 1.1Mk.lt
metoder for i kunne- anslå de ufik~ om1åde1s og 
1t'dsk,1µ:sl}"J)t'r:s n~:rin):;s,ne$Si~e be1~,Jni11i, fur p). 
t-1"1 systen,~ti~k mlte å kunnt· t,1llfoste ~ffel(.lt'n ,1\· 
J1e3fbe~fag. 

Sjofugl er \.'n UISillt rc-ssu,s \'E?d oljefo101c<"1snin
g~,:. $~1lig fugl $Om i $1(lr gr.td 1._.._.._.r p!t h,h~t. 
Sjofuglforekomstene i BarenUh,)'l.,et og titg,en
wntf~• l>l'Tlf~<.l<tr ,•ir "ed utredningsp10g,c1,mme~ 
stan maogt>:lfullr k,·1r11.1gr. Oie-t ,-a, dednr f1Qc1\-t>~• 

dig 1 ~kaffe P.n næ,mere ~,,;il(I o,.,e, uthrM~I\P. 
til de mege• store ~jøfu,gtlocekomstene en vi;.ste 
h~JJ~ t,lRokl, 6al"<'nt:,.h<1"'':!L Ot>t var lik\.'l\.'1.l\>s 
behov fo1 1 klarlegge h,~,c:tao t'U k.uoo~ ..l""'r~re 
konsek\-ens.er av olje~I på 5(Atugl. 

8e1ydE>lig~ ,ne1,g<le• 5j(Jp~1kd)·r h,1r til~old i 
Bareo1sha,-et. Det \'ar øosk~lig J t-3.nh"li~ostille 
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eksisterel!lde w•cn., og pekr.! på forhold det iku n ne 
re øn~ketig å utrede nærm!I!æ. 

liidlrgete rf. riinger hat v ih-L ait slirandsomm er 
Spe$>lielt utsatt vetl o ljesi;;,L Oel i.ar de-rfor be-hw 

13 

for- å kartlegge strandtyper; ~mt ulike re,~s.,u rser 
og ,økon-0mis.Jæ tntli!fBiser lilkn,yt.te,t $ftåndsonen_ 
En øn$~ l vtdere å frrarn.:skafte ~1,u1 n:sbp om o4jel"ls 
opptliJrsel i is.. 
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2. Barentsh1avet 

H,c1 æntsh.a~t e, et av verdens største gru nthirv
sotmåde r, best ~ende av banker og dypere has
.senger .stort setl varierende melh.nn 100 og 400 
m~tor dyp, jlr. Figur 2.1. 

F19,t1r 2.? Kart o'IE!r dybd~forholrhne I Barent~-h.ivet 

Dettr:r kap,U-et gir en kort ovel"Sfkt over de ~ls:ke 
og biologiske forhold J o mrådet, En mer detalfer~ 
e rn~i be skflitr.'4!1.Sli! av d@ b ologl sk.e for'horld .8iS I 
kapittel 4. V.dere omt~lei; de geologiske rorutset-
n Inge, Jor A fin n.e o lje og ,gas!; i u'tte.dnin~ornradet. 
A\',8J'eflS.fllnf;E!ll .av dette omir&det f ramgåf iW katte{ 
på. andre omsli!gssldl!'. 

2.1 Det biologiske mi~jø 
Dare11t.5havet er meget rikt pl1i ,es-sur11er. Det stote 
grunn~ n'il.YOmrådet, ornb1BJ1ding iJfl/ v.anri.m a.Ss,om':', 

14 

kak!'~ og vimne Mmm mer 5,(lffl mme~ Isen $OlTI 

s.rneher og t l'4!!k ker seg ti•bale; .ail t dette. t•r viltige 
l-aktore, son~ <.:fa.n ner de rJaU1rl lge ror u tsetnl nge-r for 
den blo1ogiske produksjonen som gjør Barents
hilVE!t til nav 1,--erdem r i 1-i.--este ha.YOm r.ich: r. 

En •n•ens o ppblomst ring av ,pr-antepfankton om 
våren og forsom rner.!'i" et nietlngsgrum'd..'l:g for 
en stor pmduiksi-0n, av dyFepla11kton. Dyre
plankton er næring for Jarver og yngel irv alle 
fidæbas.taml enu ~mt hovedin.:erlng for sitd' og 
lO!ide. .Staire foreko mster ;w plankton og plank
tonspisende fisk gjennom he l-c året dan ner ._.i de re 
grunnfaget for !f!I IJJIJ rikt og Vllriert dy reliY oppover 
i næringskjeden. 

Hele detre c,11:osyst.emet l"Ofil"lmer forekomster av 
både økonomisk og ekofog•Slklrtafu,vern l'i'U!:$si'g 
bec)ldni ng. Sokl!:eHen ulimtor Nord, 'orge og I 
Barentsttai,-el ef reprudu ksjunwnuåd<! for 't'å.rrc 
s.tø,ste Hskebestaf!der qg ,•~re st0~•~ iis1cerle, 
foregår p~ ditsse besta ndeJ1e. J-ler fl ns vf dere 
be.s'lander a\' s;jøfui;I, sel, hval, isbjø rn 0.(1: oær; 
noen av økonomisk og <f,e ff{:s.~ ;n_.,. rl-i!.5jor1 I 
og Internasjonal natu rvernmessis betydning. 
St.a. an sli ti det ål v;e,e til 4,S mdl. sjofugl og ~ r 
2 mi 11. -sel i om rådet. Her fins osså. store kysmstrek• 
nin:ger med Tikt plante- eg d)•reliv bikle ovt!r og 
undBJ" Vånni,n J m , sfQrt set1 .basert pil d~• t1.re:tirtg!J
Sfil.lnolaget w m S'kapes i i.jøen. Prod1.d,tsjonen i 
Billrentihavet er ogsa a~· betydning for d yre- og 
plariwUv p..\ S11l1illb.trd, der , rlig j0iiuglenP. pJllt_1r 
en \.l1~ig rol!e i transport iN næring tra. i jøtal I-and. 
Det e r derfor viktig I bctraUe Baren tshavet s.om 
et helhetl,g system. der bl.a. lonwk'Ve11ser for !<!il 

fotekomst kan f:t 1,-di riekre l'orisl<PVen,s~r for en 
retJ.·..e ,md re ioreltoms.ter. 

De samlede ressurser og forekomiHer I h~-..et 
og lang$ ysten er grurmla1e1 f1;rr bosentn;, 
m1:ri11ger og andre ~ktiv1h~tcr i o mrådc~t. 
Den vlktigsle bruken ;øv Buentshavel ~t 
Cilknyttet fiske og f.angs,t. O mt;\-det P..r ~så 
virt stor opprncrksomhåt i forskningssarn m,en
hE!i'lg. 
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Den akhleHe situasion il Barentshavet 

I perioden kl r utarbfoidel.se av den ne rapport:e-n, 
våre ni 19,m. r'Mer del spes.lei le torhofd 1 "ko!I~-ste
met , Barentsh.a,iet som man ml ta i betraktning. 
Fra s:Jutte.n av 00-iirune har bestanden 41v sild, 
og dt: .siste Arene lodda, blltl sterkt redusert. 
Det be•yr .a1 ele to ,..i ktfge plankt:u nip~t:if'lde 
{Jskesrag~ne, og :samtidig clen .mest e nergl tike 
nær i rtgskilclcn, er så g<Kf1 som borte i BarenUi
h;,vet. Oe,11 s-tore rplatikconprOduksjumm blir ikke 
vlderesørt o ppover i .næ.ringskje<lie!" på ri3lY rlkg 
må~ og med sifd og lodde- fors,rinne;r det vik-
trgste r'IJ1gsgtu n n,lagi'.11 for !S'f0ne fisk som f.eb. 
to~k1 øg videce tfJ!r ajJafugf, sel og hli'tll. Det et 
ut tdrt hvord..1 ri lorh~dfone vil utvifde seg, men 
"1!'1an i;er o.å 5tme l"leg3h!Je effokte r pA fontkom
stene av tors.kefisk, sjDfugl '°8 t;!nkelte sebirre.r. 
I de ni:tlrmeste årene vil fle re arter sann:s.ynlii~s. 
ha laog1 ravete bb1ands.s-11:1m:dser enn de tallene 
AKUP-karttesgl ngerie hu reglstre,r. 

Dl5,.5;e lorhofdefle tiflå ',,'!Jl'dett!S i kollSl!kvensana
ivsesamrnenhertg. Det er spe54el1 wktlK å ven1e 
orn de u tsattc arte11ci for å 'bme opp ressursene 
og iarek0Jnste-,1e. Deue nlfl fo~t og f mmst s.kie 
1.1Bd a gjøre noe med årsakene Id den fbe83lh-e 
ul\lilcllnge.,. 'Flere .arter, bl .a. fodde og lo m'>'E må. 
na betegnes som mer u1,s,11Cte og s.arbQre e-n!'II 
hcUlge1-0. Dentoot k:tin de sårbare ornrådE!lle bJi 
rn~r begr ~11Jede I d •.fl p !1"~11 bestanden er tav. 
Flere arter (f .efcs.._ lodde) har p:r11:;1tell$tale ti I ~ ~ 
s-eg opp •8ietl over rulalivl få år, mens andre arter 
(t.eks... foffrr.,.i) vil bt11k:e 1Inaf11ge tl.ir tor igjen å. 
ik.L1nne- etabtere en stor bestand. I b:m~llcve,,.;;. 
vurder,ngcr tor ftamUdig p(~troieumS'ilirk.som h-1:!t 
i området ma man tai her1syn ur både de-n nå.• 
væren.de- ~ rWsli::e ~llu.a.5.for,en og diet som kan 
betegnes som en mer normal situasjon. 

2.2 Havklima og fysisk miljø 

I Barentshavet finnes; tre hovedvannm,a.sser med 
lilher.ende strøm !>}'Slem Det er Kystvann1 Allan
te f'h;n'SWtfl fli og Artctl,lc "'11.t'ln, og de fordeler St.J>S 
sli k sam skissert i F1gu r 2.2. 

l )'Sfv.ilnne1 f0Fger kysten u tenfor Troms og finn
ma.rk. og fe rtsfrtl8f v~r~ la.ngs Murrmans,kl:~ten. 
Ulenfnr Troms og flnnmark hllr s.trømm0nstore1 
I stor grad i n1Lu~rt av gr,u n11ei og d)rpom råder. 
Her er det flere stor~ o.i; små tw;,,.,elområder som 
e r mer eller m indre pt':!rman.ente,. jfr. Fisur 2..l. 
Den m,!dlere stt0mhasnghl!!'ten \æiEonn mellom 
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10--30 c-m/s. ~ om rådene niecl 'SlOr hviri'Bklanne:IU! 
vi~ v.11nnli'liia:ss~na opphold Jeg i lartg tid', og her 
er m idleæ ha,tignet mindre enn ~ cmfs 
{1 l'criOp "' 51 cm/5-). 

K~tv.mnet har sahtia,fdishet ,avere enn l4,3 
promille . .S~Ltholdighetrm er høyest I grense. 
omirådet mol Allanterh ,..S",,-'t'lnnet, og def! avtar 
i,-i,iove,r mot ~en. Pågru:nn evte~JcvannstUrørr
sefen fra laoo e r ssffiioJdighrctcn lavere om som
meren ~n n om "rll't-e<et1. Tcmper.itut-en I O\>t?t,, 
flalen Wllrlerer mye gjennom Airel, og fr~ 1/ir tll å:r. 
Utenfor Troms vari.erur den mel tom 8-12° C om 
soJfUfJ'l.~l'en øg mollonri 3,,5- 5,Sc;, C om vi nMren. 
lJ-..l'lger .ml' utenfor \!ardø, flgseT bud-e tLl~Jf)ar 
og vintertemperatur 1-2~ C l.r.·ue. 

..t11anlerh.a\1,va:nnet kommer inn i Noul:ehai.'P.t 
siennom Færø-Shetlandsrerma under n<l'o'net 
D@n norglt.- Atlanl@rh ~'5strøm. Swrst.ecelen 
~1,1 deon:e vannm11s~lll !(ømmer inn mor nmslce
k~n og for1$etter nordOÆr på utsiden av Kyst
striU1~m1m. Nord for Ttion,s&flak@t delet Atla11te:r
h.a'IISs•rømmen $eg I ~a g;ren-~r. N,;,rdkllpf)s,romm en 
går inn i Barenllsha"'i:!t hvor d«!n ,d-eler seg i itere 
gret1er ved om1 rvril J(JP Ø ~ ril visl pli figur 2.l. 
Vannet soffi strømmer nordOYe.r i Hopendyp.et 
møær det Aflffiskc V'lnnc::t, og på_ grunn. ~ sin 
'j;t.øtrie tyngde-dutker Atl:.1 nterh3V$\1ll'ln.el r,oo fm 
overila.ten og fortsert2r vfdere under det Arkti~lce 
vacmet. I overUa~en fortsette:r en &'f'E!n ~ Nord
h~mtnn'le-fli ~!i4~r ~r far Sentr,lbanllwn og 
videre nordover fangs kysten av Navaya Zemfya. 
Denne gre:nen kaUe M1.1,rmansk~trørmi'l.en. 

De midlere !il'ram.hast.igheter i AtJantem-1~\'iln net 
er iia .. ~ I Bjr:mi,uyren n.a er bakgrunnss•.TI11mrne11 
10..20 cm/:5. Ø:11t0-~r i Bare11rtshi1h1c1 er.dret s.trøtn
haiCigheteo på d&i;se vannmassene ses JOe. 

Atl ilt~rbavswntlet er br4) kterisert med S>idt
holdighet t1øye1e enn .35,,0 p.romi Ile,. D.enne ~~It~ 
haJdrgheten 1inn.i!s i A.tlanterh~~net lil'lg,s. 
Yestkysten ai.- Spitslbl!fgen og i Barent$'hav.et 051: ell 
c111. 30" a l.e'n~r øst , Barentsh avet avtar salthol
dig.heter. floe,. men A.t!inte-rhavsvan nøt lar '!,1JG 
;,;por,e heim ur ~ten ~ N~.a Zel'll lya. Maf61• 
m u ms.temperaturen i ovenlatfon varierer mellom 
8-100 C utenfor TromS0tla~l og :rv1aJ' :Så hå.de 
0c~IO\/er inn • Barøntshavet og nordO\'-Or langs 
pUsbe,gen. Om vim be11en .avtar t t;!rnpe,.i1turen Ul 

3..;o i oveTflmm, gradv•s m inkende 1:ili:le nord og 
åS.tO'!let til ca. 0° c ved 1sgrens1rn, 

De Ar1i111• van~ delc!,;er ilele det nordlige 
Barentslil!l\l'et. De d,;mne.~ enten i B.Drent.:sha\iet. 
eller de tTa.n:i;partere$ inn gfennom .åpnin1efle 
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Figur 2.2 'Forenklet bilde av ;st,-ømlcrhafckne r Berentshø:vet. Den stiplede linje vi~ midle,,e belig~f'ilieten 
av ski/Jet m~Jlam A.tlit:/lt~rha~v.;mn og A,k.tisk vann, :Etta, lDeng,t,~f. 61 
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i øst og nord. De C?r karakteristert med t.empera
tu1-er Li 111der 06 C, I ~Jort: delcJ med tt::mp,eri1turm-
4,.1 nde r -1° C. De kald'e strømmene ~ I ite kf~ll"lt med 
u nil-tak aY 8jørnøystmmmen :som går n.u\dt Sval
oordlxi.nlcer,. Bakgruiifil'Sstrømmen i detre område 
er sterk, opptd 40-SOcrnls Strørn~hgbetttr over 
100 c:mts I p~rioder er ik le u~· nrlg. og dcue b4drar 
Ul eo slerk lbl.andlng iW Whl11111iU,SCfle twer d{'t re
lativt gnJnne omrtdet. 

Områdl!t hvor Atl.intlt:rnavs\'illnn og Arktl~~ va nn 
m"Jtes og b land es k.llilJes Polarfiroruet1, SC! figur 1.2. 
Pofarfronbm ll!r tyllle.li~ mark.e.-, rnndl Svalbard? 
banken og ved St-ntr'albanken. Lengere 0st er det i 
stor grad ~I i mae!ldrl nge,1e !Orfl b~te-mmmr fron~ 
~ens prni:sjon. Pol.arlronte f\ bel lggentret ibes-te~ 
rnc:r sto rit ~u den ma'k-sima.le isutbredel$en o m 
yjnte-rert. De.rfor e, d'et h.1rc:- i mlodrr områder ekt 
kan fti'lin~ 'Villnn med minustemper.a.turer • over-
fl 0itelaget vjnter~tld 

ll-e rysble kNttold er hie It bestern m-ende. for de or
ganismer som rorckDmm~r 3 orntåde-c. Det fysiske 
mjJjø har oS-Så betyd11JnJ for p lan legging o_g gJe11• 
nomf,øring av pt?trolc:-tifi'ls.virk.somhel og for f.eks. 
driO, spredning og nedbryti"g. av oiJesøl, ag ror 
gj1mn-omf&.rins .av t>ereds·bpstlU~k m~·. Vind- og 
!>0rg,ef orhotd,mc ~ utn:d ningsområdet .awik.er ik e 
fra. de forJ1old 111','ltl er ~ilt til I Nor'd~Jwn og utur\• 
for Midt-Norge. Om vinteref) er emid!P.rUd sr.øls-en 
ll(ke langt ur'lll.i, kald 111ft rom s.trn mmcr ul over 
det relativt vanne.re hav forlr):;iker de r fenomen 
'4)fl'I killll es pcliUC l.1.vtrykk.. Nær I.and og nær is
Lint er det fare for is ing, Kulde- kombmcrt mt.-d 
~te.rk vind gir star avkjøling og J;ma ror fort~ 
njng11n El l~r!. er del stor forsk1e1J i antaJS d.ags-
ryst l rner O'.'i!r .:tret fr,1 del man ,er i.r.u,t Ul L sør. 
Om sommeren lra n det va-re ttke og !lP.dsatc s~kt. 
For en næ nn@rn bes.krtv'eclse ;w de meteort:Jlagis~e 
og o...e.ilnogr~ff s:te forhold lo1 områ.dem. vis~ d4!'t 
ti I/ref. 7, ~ og ")/. 

l"rmM"holdi=:1111! og solstr'åhng har s1or Dl!!t)rdning tor 
de fyst5l<e og biologi ste J)J051!5~r. j r:Ac!·rt nordligt:! 
deJ av utrednfn;s.oITTrrade,t e r det n10rkt l~lt: oog
nt-t I t:n!' måneder Wå Bjøm0ya fr.a. 3. nowrnber ti I 
.S. februa r) r den sørlige del er det mørkl to m:ine
r:fer fflåi Noll!ll<a~p 17. ,m-1,-emb-cr til 25. J~muar), 
t somme,halvåret er det 1",i-t :2.4 timer E d0gnet 
I ca. fem og en halY måned (fr~ 29.mars til 1$. sep
te,nb~r) på Bjørnøya. Antall limer med rdarrt 5,01. 
.i.kinn er 1mldl~rbd få. pi grunn av tåke og .;;kyer. 

WndforhQJde'1e W!i\orer !it(J.t sett dP M 3A flnn t 
i å.l)'enl hav fo•n.gll'e 5(ilf'. Den midrere· man-edhge 
\lfndh.titi'gh(l't er la.\lE!r.e e nn i Norclsjoen, Jfr. Figur 
l...3. I vi n.LQ rhalvfl.ret c.- vlridkl imatd karakterisert ai.i 
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søl"æ~tl lgc \tinder. • sommerhalvåret e"' de'\ lngel\ 
kara.kterlsH k fmm herskende vi n.dretning. 

l=i&ur 23 Midlere vin<JkfJ,n. J gj·enr,i>tnsnm ,wer 
lret J mls /ref. IV 

Bølgehøvde,n ligger under de verdier m.an finner 
lengre sør på '1ootinental~oklæ IL•n, I 1Janmtshc1Yt.'l bn 
1l\a.n ~' " idle-rtid en ~jt!"ld:en ~g f ! ~ ~MIi'! med 
bøli;:ehø'r'der ~enrrJg høyere, enl'I de man er vant tfl J 
"-'ocdsjøen. Betgeenergie.ri koml'ller ha uværsentre 
som ligger TOOO km eller lcmJr~ tmna 1 /t.llantt:-rh~c. 

wrth:m~11.u:ent e r refB,tivt høye i 1o.-hold 1il1 

breddegradeni i vlnterh.a.lYåret, t'l!m~r;iitu rer fra. -.5 
til :,,;, C er ncnm.i.!1. D-ctmc iskyldes en varmJufUkrJt" 
~om glr fira ~ r0)'en6 o,p;p I B~rentshavet Nir n»n 
rt.."ermer seg li kill\tt:!R r.-ner ternper-atu rene h~rtig. 
Temp or!}hJren ()ri'! 1,1lnteren er sterict .a:1,1hengig .av 
fra:A1hersl!:ende y[nd retning. Absolutt m inirn ums
tempetatur !igg@T m ~i,Oin -l~ og .3(rl C i omr'.i.de-t. 
Tir :S.alm rner,I lg.,Jng k,lfll rt~i;·rie:.. at ah:so,LHl mjni,.. 
murnstem p,er.atu r i Slæg-errak kan gå ned i -200 C. 
Fig11r lA vi:s.er absolutt m i nrmul'il.Ste:rnpe1amur for 
luft og i tia.'IIO't'E!rfbt,en, Tempt:!ratl.l r'@fie i somll\er-
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Figur 2A Obsi:.•,vc-1! mmimum lufttemperatur (gul) o,; minimum fliøtemperatur • aved1aten (bl~ i J,ene
lb"l-1972. Etter L. HAfertd (uplJb/J!erte rt() t.ltcr} 

haJvaret. varierer lite i ra år t i[ åJf_ Middeltemp,ea: 
turen I gger C"tJndt 4 :grader Cl'i'Cr hele om radet_ 
Tempe,r!lltur.er <Wer 15: grader er 1-Jefdn e. 

DP.-t i alter lire lle(Jt,r,ør i Olflr~d ·t. ~,rsncd børen 
llggeT rundt •100 mm. Færrei.t n~dbørs:dager har 
man i månedene apr li og mai; fles;t nedtuarsdager 
121 dot i august og, pternoo.- Mc11r1 Mn forveote 
regn og snø alfe månede-ne hefe ~ret gjenrl<>m, 

"k<I m~r nn 25'% av obs.ervujol'I ne I om
rnerh~lvlret på F.!jømcir,ra. e.rdElt r~ppon rt tåke. 
Klare c:taser e-r sjeldne. i gjenm;ims n iU kun iem 
d,a_ger 'P'r år på 8(9rooya. 

I here ut redninssomridet har men temperaturfor• 
!huld sam bn furårsw i!ing på biher på grunn :[!V 

sjMpruyL I den no,dlflge del r,; omridet mi\ man 
være forbe,redt; p~ ~r,iiftig ising i il% a_,.- tiden i vin
terh,it h;l\rP.t. 

Pen sw-nne 1,1 tfordri ngen J o rn rådeG l'lcar ll'liln fra 
fenomenet som ki\llC"~ palar,e la.vtrykk. Oe polere 
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la-.·rrykik oppst~r ll~a:!l.lk.elig i \linterhalv.i ret når 
kald polariluft strømmer ut over det refatlvl vai, -

m. re hiil'o', ft uMkleC polart l;;ii,,trytk kjcnnetq;nes 
ved sterke og skiftende vindforho ld med :s-n.øvær. 
Kombi11asron.en av snø. la,., lufttemperatur og høy 
Vlf'ld gi, 1~.sp,øyt og ro ro N)'I" liing. Med !avttylket 
hilger plutsellige vinddreininger som fo,rer 1Jl et 
kaotisk ha,v, t)e pofa.rn I avtI),tc.k hiU vært medvh·• 
~enoo i.\rsak 01 en rcl;.k.e fo.-Jls. Over fl 10 års 
periode er det rapportert om ,0 polar,e l.:wtryU. 

Del f"l store- '1,,-'3 ar.Jon f i i!;k>rho:ldttu!' fra ar til år. 
lir trrosi tor stor-e år-til-~, wc:i.a.!ijonene, er de !e
'50ng.mes!iig variasjon-ene i store t.r,ekk like. Me,.-, is 
er det I tidsrommet .-narS:-mai. F~r 2.5 viset mini
mum og mal<~lmum u ts1 reknir-g ~ js_dekket i 
m å11edene med me-st is. ls.gren!'i.en følger i store 
ln!kk. PoJarfronten.s beli_ggenheL Det rn~fører :11 
de sCøtS-te wrl.asjoncnti i iSctHb red el se finnes i det 
A!iiUge- ~1trentshavet. lsutbr,edel.$.en vise, ogsii en 
nær sammi!! nheng: mea aktiviteten av l:nflstffllm• 
nlef'jdt: Adillfltler haYs\r.)Jnn. MllHL Is tc"r det i rnån~ 
elene aug111si-september. 

187



rtt 

»· 

r:rt 

nø 

Tq' 

w 

5-J"' .E 

f;gl)r 15 M1rmnum t>g maksjm um '1UUokmng åv havr Kar/cf bygger pa st.iUstikk fa-r a.,ene-196o-mJ6. 
K.i1de. Norsk Polan1t:Wr.urt. 

Figur 2..S viser også minimum og m.'lk:slmu 11'1 ui
re lmi ng i måned-Or mil!d minst is;. I alle m..åil')edene 
i tel e r liltrednmgsomrfide t fritt for fast is.dekke 

~.1~W!J:15 APP'. 
I 

M::irket-rq 'f,'//.f. r// 7/J 
I 

~.(.; ,to 
(j 

L 

I 

~~~~~ " I 
'7/rh 

• I I 

~~t 
I I 1 

~ /U., 
l :;;,_ l ·...:. , ~-1 

~- ~~ ~ 
..I I 

2 

r1Ai 

/ ,/ff'h 
.(.'1 

~ ")'.-t:) c:Jo(lt" 
r 
I 

~t:Ø" ~SNJ! 
li r I 
li I. 

~ rov~ 
I I r ... , I l I 

I 

I 

I 

• 
J 

• 

u,-intatt ri Jitc areal ~ør for BjønHi!l)lit i åt n111:'d stor 
i:s.utbred~r1e. De fys i !il«! forn old i utred!ll ngsom, 
rådet e r s.amrnet1-f~ttet I rigur lA 

:,i.,--4 I,_ ::,J.J AlÅ' tE1': c»"..1. I rlO✓. I ~- I 
I 

V,11 //ru, 

I 
I 

•,,1 ,f f 
I I. 

I 71 
'///IL :.lt'Fi/J '.r//// ' ..... "-"'11 .<-t -t I -I ~ 

1 I I 

., .... ,i;r; 

., 
'1,IJ,,1/ 'Uf//,1 1/// l,1",lf 

I 

I 1 

188



23 Petroleu msvi rksom heten 
i området 

Siden s tarten på let~I r kson1hel:!'.:!t1 nord fur Stad i 
1930 er d'el m 1'1'4 h(l ret 32 hun på ~okke'len utenfor 
T.-oms og firmrnad., de ile:ste i t"rQms 1-om rådet. 
Som nevnt in l'llednr~svis er det her funnet l::i{!'
tyde!~e , nt?f'lgdcr g.iss, li lsv.i ll!tidt: on1 [N:"nt ~ 1/l 
Friggfelt. 

Området nord til 74'1 30' er rtåi deldæt m~d el 
$,dsmlsk nett sw god MUter <.1t1er det mest.e- lW' 

0 11-.rådet. Det e, og.så s itt anledning for o ljesel
sb,pene ti I å skyte seismikk f egc-n r-ugi. 

Pet er nå g jennomført tcJ\I konsesjons.ru rn::ter på 
sokkelen. I 11._ og 12. kons-.esjonsru~dl3- u, d l ogs., 
uUyst og LI ldeH .s~bLti:> •rtøkketbtokk.er- i 1kt rE!llt~
havet /ref. ·u. Dette er blakker som ligger utenfor 
om råd~r SOlifl gc,net~I t t!r åpMI for pct-rof{lu1mi-
vi nksomt\et, og som hggcr I geolog,sice o rn ridP.>r 
der rm.1itghetene ror å ~øæ størrre oliefu rm e r ul 
s,ech!. ll-OrJng på shktl btok.lær gir ogs~ geologlsk 
I nr-onnasjon som, m men med se, smis,.ke 0t: 
.andre um:leu0lælær, setter oljeimluMrit:n og 
m~•ndighete,.,e bed re i stand til fi f!'n-e f ncr'fl tll de 
mesi aurakth.e leteområdene. 

N'-lkkerbloklene i 11. Fundle IA • felle-ne 71211, 
rn-1. 7224 Of; 7226,. jfl-. F.gu r 2.7. :-eltnumrcn~ ang,1r 
le-n.i;da- og breddegrad to, feltets. ~ve:i.lTfl' hf,n fflP.. 
Oile• og P.f'lergidepartementet, i samråd med 
fisker iclepartt me n klt og Miljøwrndepartementet_ 
holder fo~ tidf>r, med p:i :\ velge l'\0kJtel blo1l-.kP,r ror 
ll. r1.1n11e, C!lel b. 

Ol jedin,!,klora1e, peker I si rl ~ r~pekllvao:iilyse for
TW p;i al rf;!s.1..1J1a:tene av omi n:gen~ på. dette sok
lc:elom råclet sa langt it<ke har vært så positive ~om 
~n kun ne h.i ønskel /ref. 11Y. Del ser ut Hl at der 
i riere u1nr.åder vi I bri et problem i\ f inne gode 
reservci,ube,rgar1er, og reasultalti 11c: 5,11 langt tyder
på .at det er st0rrn s.mnsynligh ·I for g;}ss enn oJ,e 
; Barentshavt:L. Geologis'k seie ligner ornrAdeL mer 
på S\Gl.lbtird og ark!i!ik CaJiacla enn på il'estern av 
norsk li.fi.lck.el, og d' el kan ikke: fon,"Cnles si !Stor 
funntetthet som i de rikeste delen~ av NQ,cfaj0en 
og midt-t1orsk .5okkel. 

Oljed irekknatet aJ'1"1.C r ~t del er S\~l't vafl~ kelig ~ 
anslå del tot.ile potern,i.alet for dette store og refa. 
tivt ukjente områds!,, men for Norge!. framt id !SOm 
o ljeprodtJ n,ide ri~ Jo.n Inn i neste lth11.1md re vll 
resultater (,-a o n-m~det være helt avgj~:re,nd e. 
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Interessen for Fe~-jng e r idag foku$erf flå de se-n
trate og Ql!i.tlige d~ler av området $i.,r tor 711' 30' • 
Her e1 det t!t si.rær1 beg.tef'l:sel an fall sto11e .lpelllbiJr,e 
lukn~oger med mu l'lgh-P.ter lar olje- el ler g.;wf unn. 
TIi 11ai h:H en vært i den -første tase av letev1rksom
heten i omtådl:!t, og kum"cnmre-rt botingune om u1:1 
største luk.ri 1-ngerie innenfor ulik;e 11e-ofogisk pro
,..in 'it!C. De-tte er ri~ kofytt, og §fansene- fQr å finn@ 
store olieras.surser er små. ~rimot kan resulta~ 
trml!.' ~ rr viktjg i1n-forrna:sjon, og el godt grunnlag 
Cor i 1>1'an legge hvor leUng~ vtd'e,e sbl fores~-
f rf.a r,ngene fr.a andre de:ler av no.-sk ,;ok~ og 
andre sokkelområder vi ser a t det Ulli tid å fl nm:· 
se1vt ~kkeh::n • letelT!ode-l!en, • wrn rører 11! pli• 
\"1$nlng ~,.. olse i nye områder.. 

c::J llPH&.Ce. O\ol\'Ni,.t)E.P,. 

- c..n,:1,E,D'""'~~~E'r 

- -n1-0~ M.~~l!.U!,~c;.ø. 

fi,:ur 2.7 Åpn~ om rader o,; tilde/le: ~keJ
bJok kicr I ut~dnin&,Sområd.:t 

Det e r således I dag ikke mulig å t r<ikke noe11 

kookh.1srot't 0-111 fwllke crerer tN utr~ning~område, 
der mr.c,l ighet~ne io1 å gjøre oljefunn er s;tør.5l, 
og h.,,'01" leteYi'rk50rnhete11 bør lron$entte:re$. 
I utgangspu"ktet er aJk! cf aler av l.ltredmhgsom
rMet J1J in,erei.~e. merl Ul'nlak a" en i lil::11 ~ono 
uten .sediment.ære bergarter 111æ .-kysten a\l Troms 
og Finnm.ark, 
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Dette er forøvrig spørsmål som vll bli behandlet 
mer utfyllende i den kommende itortingsmelding 
om åpning av 6ate n1ih~t Syd m.v,, og da~ bak-

21 

g runn :av de siste boreresultater og andre under
søkelser, samt resultatene av konsekvensutred
nlng.s.prosessen. 
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3. Oljeutslipp 

I delte 'uiphlet behandles sannsyntighc-ltn for 
olje$ØI under leting etter og prodvi<.sjon ov olje. 
Videre omfatter kapitlet drift, nedblanding m.v. av 
oljes0J på ha\'et, Oc t materialet som presenteres 
her bruke.s senere for ;) Miafysere konsekvensene 
av olfesol for de biologiske ressurser 1 utrednings
områ.<lot, og kons~k\lensene ;r,,,oljedrift inn i 
iskanten og strandsonen. 

3.1 Olje tilført havet 
Olje er en bl.-inding av en rekke n;a.hJrlige Ol'gan. 
iske ltomponen1er. Alger, plankton, dyr og planter 

- ~&f. ()'T'bLl~P FAA UJ-l0 • ,(~OOOt 

- loi-, T.i.NKFA~ • ,.fOOOOOOt. 

- -40,S 'fo 'f>.Nl,<.,~\Ø OL4\l.)I.EA. - 400000\. 

C2:eJ si, LUFTI'OP.lmlo.:W.t>\~ • 'toc:,ooot. 

c:::::J 9 7'o ANME.I - '!,Oo 000 t. 

- ', 1'• 9E.,.PoLEA..IM~U~,l(.f,OHMU..,$0oøot. 

cz:z:a -(S:,'c 91.ATTFo~t-'I.OL4~E.A.• S0::>00 t 

flg ur 3.1 Prosenrvis fordellng av oljemengder 
tilført h.avene fra forskjellige aktMierer 
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avsatt på havbunnen gjennom millioner .rv Ar er 
blitt omdannet til det man i d.ig finner som råolje 
o.g gass I lukkede geologi5ke st,..,ktu,er. Oec n,~. 
nes eo konstant naturfig tilføfsel lN olje og gas.stil 
htrve-t, Fri1 mer eller mindre åpne geologiske struk• 
t urer lekker det i slørr~sesorden to til åtte mlf/io,. 
ne< tonn olje hvert år. 

Fra menneskelig aktivitet tilføres \ietde.nshavene 
ca 35 millioner tonn olit pr ir, dels ~sst, dels 
som følge av ulykker/rei. 111. Utslipp fra Jand sien
nom elver, havner, raffinerier osv er bEregnet til 
ca 13 mllffoner tonn o-i;e pr ir. OOtl s.tør'SlC enk.tJh• 
kilde er imidlertid tankfarten. Regulære ulStfpp fra 
tankfan er i st0n<!lseso,dtn en million tonn pr år. 
I tillegg kommer ofjesøf fra utykke-r. Av vel 4000 
tankbåter i drift t r ca 40 invOh-ert i større elfer 
mindre ulytcker hver år. I gjenno in$nin blir Arlig 
400.000 tonn tilført ha\>et fra kollisjoner o..l. Tilfor• 
sel fra luften og nedbør er 300000 1onn, fra pe1ro
lt1umsaktivitet 200.000tonn, av dette skyldes 50.000 
tonn ukontrollerte utblåsingor. Uspctifi.se,te bi
dr.g er pil 300.000 tonn prår. Figu, 11 viser de 
prosent..-ise bidrag fra de ufikeakrivite1er. 

Progr-,m for oljevembere(Sskap/ref. 1'2/ hrir gjen• 
norn.gått 70 furskjellige ofjcsøJ på ,,erdembasis. 
De aller Reste s01 $kykfefi uhell under UH\kfart. 
Ulytckesbildet domineres av de mange små ohell 
med noen tuwn tonn spilt olje og mindre enn 
tOo km. Strand tilgriset, Ulykkespotensialet -.-ed 
et t:lnkuhell e.r meget Slørre, totallastene kan 
være på f lere hundre tusen tonn. Totalfor1is med 
tankskip har forekomrm!t noen få ganger. Amoco 
Cadi.1 forål'$aket. 230 000 tonn s.pllt olje, og ror,y 
Canyon 117 000 tonn. Disse spill resulterte i en Ill• 
griset l..y'ftlinje av lengde mellom 300 og 400 km. 

3.2 Sannsynlighet for 
ukontrollerte utblåsinger 

US Ccologlcal Surwy hef 131 og Uoyds Lis I/ 
ref l4I registrerer alle t)iper uhell i forbindelse 

I 

• 
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med pectoleumsvirk..~ mhet til havs. M)-e av 
grunn&ags!NttritJe-t for i vurdere sannsynlig• 
heleri for utbfislng Nr man fl« fra boreaktivflc
tene l Mexicogutfen. Over e-n 10 års periode ble 
det her bof"et mer enn ,-,00 br•nner pr. i r og 
antall utbluinger lå mellom fire og seks pr. t r. 
Det er 'Viktig I legge fflt'fkt- til a t av 44 registrerte 
utblhlr'Cff' va, det bare 11,e som ,-,uftette i 
utslipp.., o1;e. b Skjedde under produksjon, 
og to unckr oYnh,1hng. '°'"" utblisnlnge, fri 
moWe borengge, ferie til utillpp av olje /ref 151. 

Utblltn,ng under letcbonng skJer oltut ved 1t 
m1n uVfflCM boter Inn I grunnt so.,ie, w be-g ren• 
sti uuuøning hoio, pss stJr ul'!der he')1 trykk, 
o.t.e skjer ,ut1111sk H'tt lorholdsvis ahe, typisk 
en gai,g for"""' 200 brønn. Resultatet av en gn s-
utbllsing bn vare kritisk for riggen, men uten 
t"f'ftkl pl 6N o,,,,g~e Mli,e. f forb1ndielse med 
~nutblisningen pi H•kenbanken, oklobftr 1985 
kunne det l\ tt pMws dødelighet .v plankton 
/rel. 16/. Oksygen'""hold,ttmpnacur og safthof
dighet pl stedet ,iste ingen forst,ell fra Jcontrøl'
MiliogeL Kon.kluSjone:n .v undersøkelsen v.u at 
ga:s.sutblå.singen på Hilt~k:en iltk.e hadde 
noen miJbair effekt p1 miljøet. 

Utblh ning iN oije under letebonng skjet nu.is,. 
tl.s~ sjeld nere c-:nn pssutblhn.ing. Det vil norm•h 
være sml menader olje som vil kunnes.tromme ut, 
Oenn~ hendelse er taltfeslet td en ~ hw,t 1800. 
b rBn.n /ref.1'11. Da e" leteb,-nn norrnah Lkle 11 
lunt utfore t VII den vanltgVU tette Ml Htv etWf' 
kott tid, Maksimum'" lfl to ulte&. 

Oar)Om forma,;onen en bofer f •~ et 
Sl9fte re)~tv01t vll en vzre ,OrbtMt pl delte fra 
d a seisml1ke forunde,iete-1.ser. S1one rHervoa~r 
gir 031i c,,t)'dlgt lorvtt$le< ~ endr"'I I tryl<tlor• 
hoJdcnt, tllk 11 forholds,egter bn wtles I -.ert i 
god rid. Muligheten lor utbfJsing (ra t't tuflt ~ 

......... ~ ~~ ~ ....-
-

~~ 2')0 .....,. 
~'Y -- '"""'"' •~w 
< --- ..,..., 

"""""" 
Tdbell l 1 Sannsynlfshettttl fo, en utbl'5lng ut'Khr 
letebo,ing 

23 

• 

nomboret større rese.noir i letebcwing vtl "2re 
1/50 av nnnsynUgh~tn for utbll-}tng IOffl t.kytcltt 
grunn gass. d'4 en w 1llOOO b"nMI" /tef15/. Otr• 
som ma.n borer 20 branMor pr it Yif Otue I ~ 
f'IOMtnlH gl to utbUsnlngtr pr 1000 jr 1lbeil 11 
oppsummerer nnnsvnllgheten b j fj er. ul• 
b its ing undff ltt~bori"S fra /ref.171 og l«!f. W . 

f'or a ansl1 unnsynllghet for 1 Cl en utblhlng 
under produk1Jon er de1 h.en$.lktsmeuig t se 
p& d en samlede sannsynlighet~ ffl lengere 
J)erlode, f.eks. 10 t,. Innenfor tn sl k tidspenock 
\111 h,-er 360. produksjonsbrønn kunne ha en 
u tblb lng av ett eller annet sA.g og~ 2000. 
vtl kunne gi el oljeslipp pi o,.,er 10.000 tonn lrd.171. 
Tabell 3..2 oppsummerer den aruLine sann.$)1'\lig
hel fo r do enkelte hendelser. 

- frJtl:lr ~~ - ,,. Q oa,26 

~ , __ , ... 0.00010 

> iO øoot:M llOoC> 0.0000, 

'Db-ell l2 S.nnsynll3heten for ukontroltert 
utblJSlfl8 under produkl}on 

33 Hva skjer med et oljesøl 
på havet? 

Olj~ som slippe, ul pJi ~ rflatll'rt vil umjddel
batt bli utsatt for fordampning, forvliring, i prtd• 
ning og ne.dbfanding i vannmassene. 

Fon:lampning er en w de viktigste prosesser som 
reduserer n,engcf et1 av olj• fr.a et utsllpp. Ot t meste 
llV fonhmpningen finner $led første døgn og ho
vedtyngden llV fordampningen sltjtr i loptn av de 
firt første degn. Fotdampn,nøen w de let i. kom• 
pooenter VII cS. vzre ,1\l!IIUHt-1. For cyp1tke nord• 
s;oot,er Q 40S w opptlnnelige uullpp.1mMgde 
v.itre ton:t.lmptt. Olt.M all tr btkrefttl ved ob~r• 
'4SfC)nt't ot fr, l1bor~t0ru1forsek. I vin1erhaJvAre1 
e, ~ mtr uttkre, og be, under,ek.H nær, 
mtte. I sommerh.tlvtm vil fo~dent l ulred
nlngsomrklff vare tlhvartnde forholdene ~ nge, 
sør nlr det gietdef fon:famping. 
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Emul.sionsdaMe.lse. \led utslipp bflr det eller ko ri 
tid observert en endring i 0\-erfla teoljens kvaJi1et. 
I løpe, :i.v timer danoer råolje to faser, en bl.iskim
merlase og en tykkoljefase. Hoved1'l'lengdeo IJN ofjc 
på sjo-en vil være å finne i deo emulgerte tyl<kolje
fasert. Det ar denne tykk.olle som eventuelt søkes 
oppsamle1 vei.i lenseoperasjonc-r. Tykkoljen spres 
ikke som et kontinuerlig fial(, men som flere større 
og mindre flak. Med tiden blandes oljen ned i 
va.,rnmMs<:ne, Det $Om ikke leses opp brytes opp 
i b ite.rog enrlet som klumper med stadig ;nindrt' 
diameter. Blåskimmeret ligger mellom tykkolje,
fla,l(ene og stepel' gjerne etter disse. 

Et oljeflak driver med en has.1ighet lik 3')(. av 
vindhastigheten og 15 grader til h4:tyro for vinden. 
\kd skifrende vind~ og strømforhold og ,,cd egen
spredning vil et oljeflak rc1.skt bli spredt over store 
omr.lder. ~det eksperlmc-inelt oljesøl på Halten
b.-tnkcn ble 100 1onn o lje $lopp<:tc..11 på oYCtflatcn. 
Oljeflaket som i utgangspunktet var 200 x SO meter 

.2 
C\j_ 

ble 111 et 80 kvadratkilometer $lOrt oppbrudt flak I 
løpet av fire døgn Ire(. t'JI. f igur 3.2 "Iser Idealisert 
h,'Orledes et enkchflak dri,-er og omrisset av den 
spredte olje. 

Med en vindhastighet på 5 mis \lil Raket d ,r.~ 
ca tre km på seks tim~I' og bil Q to km lang,. 
(Lengden. p..\ flaket k;i,n regnes ul fra en empiri$k 
iQrmel; I c vindhastighet x tid x 0.02.) På figuren 
er vinden dreiet 91)? etter 12 timer. Hele det gamle 
flaket blir ui:ging.sponkt for en ny spredning. 

Med et kont1nuerflg utthpp vil fla.kei i utgan~ 
pun\:.le.i ft en form som vist pi t igor 3.3, For :i l)e. 
, krlvc p$i en reaflstisJ< mate tworlt..>des fl :-t~~, driver' 
under reelle forhokl trenger man avanserte nu• 
mcrlskc mocfeUtr. Ur,der utredningsprOgran,met 
er det utfon et $\Ort antall slike oljedriftsbereg• 
ninger /ref. 20/, Resultater fra disse og andre olje• 
driftsbe regninge r fot e...-."::.'" -~hO"v'Ct er bcsk,e.-et I 
kapinel l.◄. 

12. +itf\0" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 

Figur 3.2 Spredning av et oljeflak med scks timers mellomrom. Ertet 12 iime.r skift.er vinden ternifl8 !Nr. 
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flt;uf 3.J S/.i;em llsk um.n:knmg av rt olJ@Jlak. lra ~, 
kcm0fuierl¼J iJl5fipp 

Nedblandrn,ø av o lje en ove-n'lacen, tit underligge1"1ce 
Vilnnrn~s~ er nesl ·l:t ·r furdampfl l-ngsg,r<1:,su!i5etl 
den vikt igste prosess. sorn bidrar til reduksjon a'V 
oltemengden ved o4jeutsl'ipp liil ha\is. Når ba1g~r 
l>ryrer Yll deller .:N fla kei bli blando<t m-dl • form 
a~ større as minC!lre oljedråper. Disse draper 
tvil tem,rnere til over-ff :it~n som folge av oppet nitt 
men!i- turbu~ens ,•I I motv1rll€e o pp!itigo I ng~n. 
f ,gul' 3.4 mu strerur m ekanismen for nedbfand~n,g 
~ olJ~r)per I vannrnii!Sseo. Hvor meget som fot• 
s..,inner er ai.ihengig .-vv1ndhias11lghe en og den 
horisontale u'5trekning på olfelilakel. Tabell 33 gir 
eksem pier på ... ~r•ge t .1 p• av uJjc: fr-i over fl lt:•1 pr 
dØ>gn ror F:kofrsk råo!fE!- Det antas atverd~ene e r 
rep1iasenta'liive ~ fcr 31'\d~ o1tetyper lu:i. 2.1{. 
Med moderate vind hastigheter resoer en med 
.it JO • 12 % .w g,c-rwillronde oije J)åi Q\lt!'tfla~n 
forJVI rme, pr døg111. 

Tabeff l3 P105elltv1s mer1g1{e .tv oQ-e på overfllJtei, 
&am bltr varig t.apl W unde1Uggef1de vannmasser 

I nstih.lt t for kontlnenial5,0k,l(eAi.irtderj0keleTl 
OCEAN OR har stud er1 vertikale profilN unaer ,et 
ol)ellak /r't..f. 1.21. En mg.nor med alt o1,on spontant 
blir blandet ried 1 il et d't'J) l lk bølgehøyden o/11.1 de 
l::iry1ende bølser. Fra detie- d)ip vi l o ljen s:p re~. 
videre ned i v.a.nnmassen. Rett under ifaket vil 
mah fin ne høye ko-'seru rasjoner. E l:u,lgesonen 
vil lonsenh·asJontn ilVt.l. j~vnt,. og @n typisk verdi 
v il i.æ"'e 100 ppb (milllgmm pr lkuhi lckmeter v.ann} 
i fem rnete1> dyp. DBt er imidlenid målt opp ti l 
300 ppb i d is~e dyp. ~;en vil ik.kec kunne spres 

særlig d)ipt i den ddcn flaket p.uscr<'lr, '2t typisk 
fall ot 201 m. Hv•111 ~ket e,r rite vll o4.fedn\Per.e 
UMSllppe flaket slik det er Yist pa Fisur 3.5.. Et flak 
som er lmgt i drivr,ulflingea11 vll ku nne l-arig opp 
do ncdlb landede -0fledr.rtper og bJartoe dem 111ed 
fJere ganger. 

e~7·•. ... . ... .. 
. ' . . . 

•' . 

7 ' ,{o ,fo 

17 
""' &J 2t3 

f$ e,-
"JO ;o 
11"1 m 

O"r'P ~ 

ET'TE.R; AT LJH~ FLM(E 
~&I~ 
~F(r 

fi1e1r J.S Eksempel pj, konsentr,1Sio" ai., o/Je ne-d
bJ;;indet i mnnma~ene f.mde, et f1ak og etterat 
flak.,et har passert. Dybde i meter. Kon~e.nt.rasjon i 
ppb fmi'1Jg1.1m P'" kubJkt.:mete, va:1111). 
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Konsent,asjonen ur.det flake l er avhengig~ olje
mengde tilstede på 0Vt'tflaten, derne~ den hori
sontale ulStre kning pli fl-'kct og tilslutt bølge
bevegelsen. Etter-at fla ket hu p:i.sserc 11il profilen 
jevne seg uL Man vil finne konsentra.stl)r>er på 
rundt 30 ppb I de ø~re \'annlag og rundt ..:, ppb 
130 meters dyp. Kor,sentr.as)onen kanna ned~ 
langt bland ingslage; går, makslmah SO metet. 
Det ~r denne profil :i:om viJ være avgjo re nd~ for 
den tot.iJe mengde olje som finnes nedblandet 
og for konfllktgrad inellom f.eks. olje og fiskeegg, 

Mikrobit ll !ledbrytning. Oljekom.ponent~r som 
b landes ned i e ller bses I vann er direkte tilgjen~ 
gelige for bak1eriell nedbrytning. Med bakterien 
nedbl)1ning mcnesden prosess hvor mikroorga
nismer utnyt\et oljekompooente-r som na,:ring$
kilde. Totalre.suftatel er kafOOndioksyd, vann og 
n)'e mlkroorg.;1t1ismer. Potensi;1lc1 for nedbrytning 
er meget stort. Generasjonstiden-for de olfened• 
brytende bakterie-r er under e tt døgn avhengig 
av at det ~r nok oljoog næ-ringsstofior tilstede, 
Ved et eksperimeotelt oljeutslipp på Halten, 
bi1nlu.1n i 198'2 b le dtn ~pontilnct mikrobiGlh1 o\ju. 
nedbrytning bestemt til rnelfom w og 35 mikro
gram olje p r li ter prd11g. O.v.s. med en antagelse av 
10 mete,s nedbl~nd ng av e t oljeOak p;\ 10 x 1 km 
1lfs\'\\rer detle en nedbrytning på tre tonn olje pr 
døgn Jref.2'31. Undersøkelser $Om e r gjort vi.ser at 
oljenedbrytende b.l<,te:rie< e, mln$t like v1brecf1 I 
sydøs1lige Barentshiv og la.ngs kysten av Troms og 
Finnrn.irt: 50m i Nonhjøet1 /rtf.23/. Mikn:ibk4lc 
nedbryting !Qn ikke fjerne et oljeflak på kon tid, 
men vif sørge fot a.1 ,lll olj~ som 1ilføres ha\'8\ blir 
ij1nnet fot eller senere. 

3A Oljedriftsberegninger 

En w rdering .iv mulige miljømessige konse
k\1tnser av framtfdigpetroleumsvlrksomhet i ul• 
redningsområdet fo'tJtsetter kjennskap ril hvilke 
områder som ka.n bl btrørt av oljesol fra even
tuelle utslipp f,a vlrtsomheten. Aktu<illc problem
stillinger vil væte: 

• Hvilke olje.mengdfr kM for\-enres ~ nå ham tll 
områdene? 

• Hva er sannsynllght-ten for at e1 u tslipp fra en 
gitt posisjon sk.31 n.\ kyst-en av Norge, øygwp, 
pene I nord og islunten? 

- li vor hang tid kan en f0t\-en1e at olje$Clet vll 
ddve for det når fnm til d isse o mrldcr? 

Disse spørsm;).lene ka,n besva,es på grunnlag av 
simuleringer :rv d ritt av olje (ra mulige bore lokali
teter. Slike simuleringer (\r utførta\• IKU/Oceano-
gr:,fisk sen ler I fotbil\de lse med utre(fn!ng.s
programmet /ref, W . Tidligere har O'et norske 
meteorologiske lns1itutt betegne t oljedrift fra tt 
i.yve1alls lokasJoner pl norsk kontinen1ilsokkel 
/ref. 24 og 271. 

Grunnlagsdata fo, l!like beregninger t-r 11inds1ati~ 
stikk og kunnskap om de rådendesttømfothold 
/ ref. 21/. Drivbaneberegningene er basert på vind
\,erdier hver sjl!tle trme i et 75 km rutenett på kon• 
tl"ental$01dcelen in, Det no,ske meteorologislle 
institutt. Balcgru nnsttomfeltel som er beny11et I 
drivbaneberegningene er salt sammen fra flere 
kilder /tei. 24, 2S og 261. 

Oljedrlhsstlltislikken bastrer seg p! ou tusen 
drivb3ner i 1,Qmmetsesonge-t1 og elt tu.~en driv. 
baner i vinte,sesongen. 0.11.s. a t innenfor tids
rom mei pl JO årer det \'.I.Igl ut 10 tv.sen lidspunkt 
for stJn av et oljeflak /ref. 20/. For hvert av disse 
tid,pur,kt "r ol,Cn lvl9t i 30 dogn. R115u lb tcmo 
ira disse drlvbane~fegnlngene er prese111er1 
sesongvis for henholdsvis vår, sommer, høst 
og vint.et /rtf. 'Ill. 

Gjenværende o lje pl O\<erflaten etter a t de ptoses
ser som be.skrives I kap!Hel .U har gjort sin Vfrk• 
ningen er beregne! på grunnlag av historiske 
vinddata fra s,cntrale deler #t!I B:m:intshavot Syd, 
Kul'llene på Figur 3.6 vi.ser gjenværende mengde 
pt <werflaten i 90%, 50% og 10% av tilfollene. 
Om 11lntereo 11111 gjennomsnitt olJe på overflaten 
være redusert cil 5% av den opprinnelige vetdi 
e tter 15 dager, I sommerhalvåret Vit oljemengden 
~re red usert tll 10% etter 15 d.aget. Ctunnen til .11 
oljen forsvinner hu,1ig_ere fra overflaten om vinte
ren er de g jennoms,ittlige hO)-erC vindhastigheter 
og hyppigere forekommende brytende bølger. 

figur 3.7 viser sanns,,nlighet for at el havområde 
og kys.ten skal b il bere.r1 av olje ira ec utslipp på 
71° N, 1gq 0. linjtn,e m å ikke oppfattes som om 
oljen cfekke, hele det giue området, men viset 
derimot hvor langt ira utslippS$fedet en, med e n 
viss sannsynlighet, t.an forvente.\ tinne større 
eller mind re olje mengder basett p.\ 30 års sta
ristlkk, 

Fra (iguren ser en a1 det er 30% sannsynlighet (or 
at ei oljesøl kan nå sørspissen ~v Sørøya, Oen ut• 
strakte-formen i øst.vesr retningen gir unrykk for 
det ge1'lerel!e vindk!lmaet I området og strømbil
der. Strømforholdene gjøt at området som sølet 
kan nå e r begrensec i syd. 

., . 
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i.om f11nki.1on ,N rl11vi1d fP.(lrP..t.tm:it,~ i(')t /;t,.1tf>ts, 

h,n-et Syd. /1t:/trukken .\:urw ,;iser medianverdien, 
me-M 1>tJ(/,t 1>g uv,t' $llf)Jtde /t.u"''t' v•~t', hrinhulu'}• 
v,~ 10 og 90% ,,;.,.Jec. Dere::ninsene er 11cfø1t fot en 
mi(Mt'l-s cut1g ,,Jc>fie atSO lr.»'m' og en 1.m,lippsr•o.: 
pA 100 m~'time). 
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"'"' 3 7 S-l1"•$'f'l'?lighC1t•1? for l:,c1ørin1:; <W om
gi~nde h1A~'()1>>1Jdt· (r8 f':l c,:$1,pp på 1"' N ,r 0 
fl IJ*k i re.?listisJ< $Ume.'se e, skr•W'ft(. 

Slif<.e simu1eru,ger ~m det ~r vist eksempel pl 
ovenfor er utfort for mc, eoo 200 tenkte bore
loke:sjoncr i utrcdnu'lg$Omr1d'e1. Otn 'Sarrilc.>de 
sanui.yohgh~t for .31 man sir.al iå i.t<anding ft-J. 
h-vert .,., de 200 lokasjone, et vist på figur ... 16 i 
kapillt-t •>rn st,~nt11øne1\. Ot>rSi'lm ~t ulslli,p 
fou'IP.I s:ted nærmere enn 20 km fra k-.•~ten \'il 
det være 90\:. sannsynlighet ior at~, oljetlak 
vil nJ l:vid Oe1 tr • dettP t1lf~lle-t Jl:.k:e ston.• for, 
sk,eUP.t m~ll"ro s:ommer, <1g ,,mte,~ttui~jol\P.Oe 
i s:anns}.nlighet ior s11anding. 

A" hens-.•n til otlewrnberedsk..apen er det av inter
esse~ .,:itu d~n minst~ drivttd til 1.if'ld f)g dem rukl• 
fete Urivtid, for )(11111neth.tfvårE1. 08 ,,i11lt'rh~t'M,c::t 
t-r '1P.t valgt vt d'et'I minst~ c:t,ivtid til bnd fr~ l\\'P.r 
.w de 200 utsfippsposisfone,. Rcsultar<'1 er .,•ist pl 
rigur }.fl F,g.1,1~n k.,,)n toll<~s slik .31, det n,tst vgun, 
slige tilfelle vil I eks olj~• lunne ni lal"l<:I i topet 
av ~llt døgn fr.t. pos•sjoo 72> 4S' N 08 ~ 00' 0. 
S~•'•"}'l'll•Sh"'on fo, 1.t douo i;l,.al inntr.offo or imid. 
let1id meget liten. 

J 8Jt"nnommiu ,,il det ta 20 dogn for at ()f!P. "''' 
kunnt t'lå. lcyst~n tra (l\+.ft'IE"'lnl~ f)OSiSjun. F i&ur l.9 
"•<~r hvo1 lang1 er flak vi! dm-ei sjennom<run i 
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Fil!"' 111' Minc;tt" d11vli1/ ht'dl' ky».r.-n ;,vltl'n&iP, ;w 
Qfslip.O$$ltd i v.:a~t1l,,1,lvA1t,. KMe,"le tt b,l:1trt'. pS 
,m(:rvol3s./011 ,w de bereg,>tx/i: dat3 fof (\1 2()/J ur. 
M,ppssteder ,evne f<>tdelt i urr.dersø.lcel~som,,1det. 
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FJgur l9 Midlere drivtid 1 _ nt1tl1 dager !1'(I uUflpp 
posisjon 72.0 45' N1 2"F Ø 

f Sl)!Jt .w 10, 15, 20 og 30 dag~r i Vllfltf.nhalvåret. 
Det &icmi.-erte området gir oinns,e1. 01J et te11kt 
l<ontim.1e:r.ig utstipp. Fisu1ren ,viser al fra po$i:ajofl 
71° 45 N, 219 Ø vil oJja Ikke 1-;;umiei nå tnn, til kysten 
eller is.kanten, Det framgår av Fiigur 3.6 at del etter 
.20 dager i vinlerh.ållvår'l?I ikke v il væ;: oljv igj n ,på 
O'\-\'ff I :\lefl. 

~ å. armlyst"re t,esul taitcne fra OPjNltift1:sulisti~
k,el"I for noirsk so'kkeJ Jref.2.0/ og o l ]edriftsberegnfn
gen~ ira Bart!11 lshi:l'iæt /ref. 1.71 f il'111t1r rnan til lot ofj~-
11ak ..,J I drl\l.e med en Fta!itlshet på me~fom seks og 
15 km pir degn med en mest sannsynHg hastighet 
FJfli 11 km Jlf" døg,1. I ekserem:,.ltY-llSjonene \1111 ol~ 
ilakel k'Unne driYe me1 hom 30 og 50 km pr dCllgfl. 
Fisur '.HO viser at dei er lite varras;on i driVilllStand 

~ -

I 
~KÆQ 

.... E:,'I'.~ 

-i-,.ip~ 

l I I 
_, 

~ H~':;1:1' 

28 

med 11stfdene. De oveme-.·n:1e talt g:jeJder for 
området Bill~ntshavet Syd og lar hen 5yij t il bak~ 
srunnMrom1rnen. 

D~ e r ikk rnurig å g, en ii!nkel framsttUing ~v 
ren1ltatc-11e ~ o ljedrd~he1egrilrig~l1€ 1r.t 200 
ut~ELftp~pufl leter:. Olj.edriftsberesni ngene er f~rst 
og fremst e1: verktøy rom kan benyttes I s:am1111en
heng ined vurdering avolfeJder pa e n aktu"ell 
res:surs-. 

Som en appcSummei'ing b,,; en f.cb, se p:i, hvor 
sto, de, a~ et oljesøl fra vllt;.hllg, posbjon som kan 
nå. fa$tlancl~',)ten. 

Fi&u r 3,11 vi~r h~ r ~lo r .indtd .:111 et o1jc:1eJ Innen• 
for (11;} urlll(e deler av u11tednl tlgS-omr1det som k.an 
:Sfrallde i tilielle et of feset Vi se, at det er bara i de 
tkystnie~ ()rr1ridern; :it ,,,et -en.I'! '10% a,,.• det opp• 
rin nefige utslippet v il kunne nå iand. ~mekven
,ser av o ljes11,I i s• rand:s.onen e-r 1111ærmere beh.ind-
11(:4 j lcii,pll teUA. 

3.5 And re typer utslipp 
fra plattform 

Effekler p,~ mi~imet av utslipp fra da,slig dnit et ikke 
a.tudc:rt spesidl i d11:Ut.t u~dnings rbitidd . Opera
sjonene som "-li ro rt:~ i tJtrednrn~sorn r~dll!t adskiJ.. 
rec seg ikke. f,a opplegg ~om er $t ~td for nfj11:
ind'usttfan ell~!"$ i w rtfon. Kontrotlc rte utslipp 
ion..1t.riett.er utsHPf1$t il latels.e. fra nCJill"$ke myr;dig
heter 

Ufider leteboring på norsk snkkeE beri,yttes det 
så. og .si utetu kket. vannbasert boi-es.lam. B:ter gjel• 
d r.ind ircglcr lc__an d tte sllpµes ut u ~ns~t. Små 
ikle pfanfagte nfjesol k..1.F1 fnrelnmme fra de fleste 
oorerigger, ~iiTI:ll av dekk o:s.v.. Disse s121L repe
senterer 11ormatr Inge,, fOl'Uri.!flSl\ingsfaN! med 
nnlndire de furekammer nær sj,0'fi.tglans~mJlnger 
e!Fer andre såmare ress tJJrser. Lirider proc;f!Jksjof!i;;. 
borir'lt: bl!-n)•lt(IS. det ,oljebaise rt bores lam for il 
k1ø1e og 5-,mer,e bore~ro"efle, og for:., fir1k.te kaks 
fra bunnen av brøm,en opf!l Hl aw.rllat:en. forofje,. 
bast:rt bort: 1am er det aall rem mak!iimalg;rense på. 
ti)" nfji! I I ørt borekab., 

Ved pruduksjon ..,ri di::t lm'llmf: oli4?ho[dig \'arm 
son, en del w råoljen, Stat~ns r'oru rensning5-tilsyn 
!krever at ipmdulc.!;it;)O~\'it!if\n 5-kaJ væl'e rens.«..·• før det 
slippes ut. Gr,cmsan for olje i produksjon~nn er 
s:Jet tit 40 milllgrairr, pr I i ter. 
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Det .IJtf~res M kuntinu~rli~ ~rvåk:ing iN det 
ma,i ~ m iitø ru f)(tc f)l.iHfotrr-.et p~ nursl SCJkkel 
,'ref. 28,i, D~tti!! er omtalt mer i kapittel 7.1, De ~~stt? 
~t' e-r mair, J}IJlt vppr'n~rksomml! ~ mulige lohr e 
eifekler ff a l>l..i . bo,e"-41.k.s p.a mi ljøi:• rundt platt
lorrnc-n-c, ~ i,°C'd 5maksetti ng a.,. fisJc. s.on, oppf,ol
det .,el'!: v-E'!fl 1)1.l ttfotmene. Dt."Uc- i,·i• nå bl i under, 
~0kt nærmere a11,• iorur1m!injn~r":,·~ighrt<::rit'. 

,;~ur 3.11 PlfilentviJ ;mdeJ "w ol;e-u,I i d~ ulike 
<l~Jt:r il!V u~n:dningsområdet som .kan ~tramj~. 
OmrAde1 ;i1,8fe,,.S("t med S(lplt:! linje indikew 
~Ol'i'Ef som stille, spe~ieJJe k1aL' til r.iete-1h~perr. 
wsed pa (m· ri~~e drivrid liJ k~sten lik elie, mmdrt' 
enn ett 00[:fl (sør/it ,wgtf.ll,j11rng) • 5i.lfflt m irtste 
o',n:fJd ti/ i5bcrtH1e omr~de lik eJJe, mindr.: &1)n 
to døgn (nordlige ~81tnsrnng) /ref. ·171. 
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4. Det n1arir1e rniljø og konsekvenser 
av petroleurnsvirksomhet 

De foreg~enck- k.apitk·r bcs"-riwr det typiskC' m}ljo 
i 8a~f'ltSh~L I d<'lte k"f . .lltt...•r be$1(r11•--·s dE't hil). 
logtske n,iljø i delte ha"l")mtWet, os hvil~c kon!i.e
\wnser !i(lning av utredl"lingsområdet for l\>tevirt.
S1)Mht-l 1Can h3 fot (t~ uM::11' 't''>S111<.4:>l"l1.,•. Vecl <1t1~~ø\ 
viJ l'i!iil:oom1ådet for e\-enluelle konsehv>l'ser 
kunne .,.,,re 90rrv "l"ln Sd\'e u11e.Jl"'in~1,on'lr.)c.Jc.>1. 
o~ rt'S$u~r soin behMldle~ 1 ,1~ue k.apinPt ~r 
fi<.lc \IAfutl. sjenarted'.'f. ~tunrison"'" og ,skanten. 

4.1 Fiskeressursene og deres 
næringsgrunnlag 

K:,1-w1..,., Nord-Norge er k.ani.lqe det v1ktig.ite fiske• 
omrkle.M• < det nordlige.> Adantc-rha\', Octte har 
wmmenhe1lg 01~1 .t1 311t: d~ stme (i~l<.~•bc-s1an. 
den~ ~n~ har sine err,æ•ings.- 08 opp,·eks1om
,tder i 8arP.t'11S.h:\~l. \+el ~,•:\llxud <1g i d~t n~11'1. 
li&~ Norc.kehav bel\yt1er nor<.ke lc.ys.tfar.•,3nt"'I som 
reptoduks1onsornrådr OK b1ukt>, <hm no1skt- k,y"t
s110mmc.>11 <;.(In, tr:tnSJ)01tme-.Jium for i "P~ Sill 
)'l'lgt'I (1-.'E'r hP.f P. ulhre<1el<:P.,omrJde~. Ot no1ske 
k~t- og hankumr!d~™! ~r der(or n~ld;elOfl\tlder 
for dt'n ,.~r;en1lig.,.tP. del"" de1\ Total~ ()ri:,'1uksjon 
a,., nut1l}'Uig fi\k i det nC"Vnte havom,åde1. r r<.•s.
sursmenig $.linintf'lheng to.i tli'-S~ <1111r.it.h:nt 
lill~'=='! tm W'!.entltg større bet)'dn1,,g Pfln det 
i.\!'18)hl:llistiktene al~ne gir unr;kl.: for. 

Olje-.:irlm,1rnhes ,nn~hæret e., fJ1e to, 111-ttll og 
dtrw"I ivr at olj~ kan koP\me ut i ~ioen. \'ok.sen 
fi~k ,.•il i Sl(lf g,:\1111.uflfle S.\•0M(nP. ~kl(, fra P.Vell• 

tu<'lle ofjc-fo1uren~"•nger. F iskP.egs og •l.)",er er 
m~rc.• '$)'.bar<", samtidiS som de rnan,glerevnen 
til å \'\ke uM-'. 01.tf<"lrurP.o,ni!'lg k.)\'\ (ørt til ~kt 
døde-light•t øA de tic1f1ge r;tadier I f1ske11P.r; riv ot; 
deu,M r~uscu1 ,ekruUcril"lKen til d~ tiskb.'llt' 
lJ+:"tandeoP.. OP.t :\lclvP.JIP. ~,nt~dPI P.t 8\'lt-
og OpP,.•t!k,tomr!d~ for en rekke fiskean~r. 
På gt1,l\l'I a\, de ;)lc,kt' kun~enlra\jvnt>ne .t1,· (i:sk<.>
~8~ og-la!,·er f di'-S~ <1m1Arfent vil -.·i,k11ing~"e 
.t\< P.i t'~"°f'l1uelt oljeuheJI kunne bil t:-e1~rtetig mer 
vintattende tnl\ i.ft't 1,('11\• t~h. g>t'l'1t'1 l Nord"j0en. 

)<) 

Den oah.n1ige dødctigheten fra esg• og lat\'e• 
sta.diet til fisken når fi~kba.- størrdse er stor. 
01:n •,•;uct,~r i,:, .,ti 1i1 .3rl og ita l, (11 :k f('lr si1cJ ('r 
f.eks. dodeligheten i den fome kritiske perfoden 
beregn<.>\ til metlon\ ill'% ,,g 9S"4, l\.ndre ilskesl.ag 
bn h:t .-r.cfa h~)'tre døc1P.j1ghP.I, 08 fr>r t(ud: f t•Ccs. 
antas den.\ \'ære p~ v.'+!r ~¼. tn hoy 1'1,Uudis 
ciødeligh~t kan ikkt> ta~ 11! •nnwl!.t for at en eks1,a 
d()f1Phe,h4"1 pg:.. f<irurP.n5>.nrng ild,:~ \>111,4-rv 1'1111>. 

E:-i ressursskade \-ec.J C"'-'ntuell totureor;ning et 
,Ht' wf P,l\iv, Jv,.. <.IM P,t if.:l<.t- !,lil:, .il d<.>n l,;.m.1 
sk.ader faf\~r som lik.~I il..ke ville bli r~kru~ttn c,1 
i1')'itt't, 

r-;,år spørsml1et om &pninSt ;,,; utredning.,.onu~tt~t 
ie)r lck•11rtk$(111'1h1,:t bl~ r~i$l ble <let, >.1..•1tig f1.:, tiske
l'if01..,altninsen og iiske,iotganisasjm,e•'t, -vis1 l1I 
bc-fiowt ior 0kt ku!'>o~hp om olj<'ns virknirig p1 
de marine ,essu,r;er og forbedting .3,., dtt d.>1.l

!(runrili!l);('l )Om nt•l1tS vtod .,:ur<.h.•ringen a.,• kon
S.!"itvtl'IS@n~ ,h• ~'('rlt\>P.1IP. 011~<.0! for ',h,;~ rt.')S\lr
sene. Det har .,,æ,t xi~nnomfArt en tP.kks> proi:14'-k. 
lt'' ved hsi:eridirektør,a,1~•s Havrol"\kningr;i11sti1un 
f~r ;\ ~-.·kl.arP s.Mc~ forhold fl~r n\Prl'. ••rosjt:lch•nc: 
har væn hn.aMien (lt'h uv~r Olj~ Olt ene1i:i;1depat• 
temP,·01etr; hvc1;jtuer gjenn(lm Ar.ur•. og tit-Is (JVt'r 
Fiskeridcpa,tementt'h bud~j~Uer. Enkelte av pre> 
Slt'klt'nt: Påx.ir fvrt'!>-'t\. Ot-1 <"llt'ffølgt"nde <.>r dec
ror b.t)t'r I 1>å. c.Jen k1.1rmsk.)o Jisst 1,1,0"tcktt'M 
hillil hM fra1nbg,1. 

Fiskeslagene i utredning.sområdet 

Fi"t..,•~•sSllfSl''"·· i dP.t ,lktu<.•llc ho1-.umr.tdet kan 
<1t:1ts iiin, l~ h0\•t:d8rvf1!1tr; pel.l,g•Sk fisk., 
bunnfisk og sblldt''· Pelagislt tisk le~r ~~~eotlig, 
,w ptarik.l•>n "K er ~1\yllf't (11 c!.e f11l" vannmas~r, 
ottes.I f,a SD 1if 1uo meter, og i lir~., g,:id lang~ 
~unnen. De ia'este arce1e w pelagisk fi~k e, <:P.fv 
SO•I'\ ~(lhrlt ft'lii(IYI r;m,\ HjtltJ~(I (J\'('r ca lS cm i 
Raren«.tu,..,en, (')g (leg.\, gjP.rne i r;11n,tr l)'1>1Sk.E' 
pelagiske fiskeslag i 8.aren1shavet er rnc1<1~ 08 
'$i•d. I nonl t.as so;n r~t:I poranorsk også med 
, dtll•\t' hM•ecJgrupptn, )ef-.· om ~t'l"I ulte gir 
næ,mere bunnen. 

~-.. 
? .... • •• . , 
' 
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J31,J nnrl:sk er som navn~t !J~r knyttet til bullnen, 
m€"n spesieJC yng,ri:i i r'id I vider av de fleste art~, 
bvonfis:k \'il ku rine fjnnl!!'.S m de flesce ~1111drrp.. 
Typiske bunnliskaner i Barentshavet er tmsk, 
nyse a~ uet, JJu llrtfl sk er norm h rovfijf< som 
t l3art!t'llsl'laæt særlig h.a r t!Nd på. lodd<e og si lo. 
Ilke minst har dette v..er~ titfollc for ror:sk selY 
o rn di.sre, 5-æliJg som etdre, ogsl kan ~ te kanrli• 
baler. Krill og reker er også vikt i& n;j1:H1!!"g for 10 rs
kon. Av skalldvr e r reker den wkt igste ress_u rs i 
8 re~havet. Selvom r~r tlrtn,us nesten overall, 
fisk-o, de på vel avgrensede leher n1ed gode btl,mn
fo rbotd for traling. 

Vi v, I J det etterfølgende tmnseritrere osi om de 
komme-r!'ielt Yrktigste alrtfne i utredning.som rådeL 
Jiisk4!:di k:tMtete fl i utred11I n.gsomrade1. blir be-
handling i kapiltel 5.4. 

Geowafisk fotdeting fo, viltige liskeslag 
De fleste fi$~esJ~g h r forskjeHrg fomolrng I 
Barents-haiæt .bestemt a\l alder, omgivelsestor. 
hold og ikl:e ml rut a~lid En del av d"is:se ulike 
fordelingene er s.~te-meli!ike og L-ln hu•gt ~ \.11.1 

<W1"E.LDIMUTfl~ 
DllJI TOR.it;,K 

E::sl i--,r,,~ 

f=1gur 4.1 C)'1efe1~• au de ~lk1lgsre artene i om,~ 
!ref, 30/ 

31 

forutsies. Årsvand Nng~oo er gEtn"'rdl rnincfr,e jo 
y~g,re listen r !ref. 291. 

J;igu r 4:tl viser rgytefeherie for dt: f•re 'l.•i k~ stt- kont
merslel le anen~ i områdeL Del er her lk:ke loka fl• 
seft gyteMt lor s"d, Silda gyter hOVlldsaldig. på 
Mure- og Tronclelagskysten, • tiprl! og drl\--cr ilmt 
lnn I omrl!detsom yngel i mal, Egg og J!.lrver av :s,e~ 
finnes o;så i svært titen grad i dst ak•uetle havom
ridct, Frgur 4.2 viser g,,-1 ifm-løpul m•I torsk og hyse, 
tød:sels-iorlepet hf uer og l'dekkefo rl0pel tll lodde. 
Kurven vj~er altså nAr egg og larver I de he-lt tidtige 
stad i e r befinner 5'6g • loo.,, 

......, G~l.4P H'!.-1=..c. 

- -11- TG!Pl~ 
'F"4'o~~uttø ~ 

- .... ~~ I..C:li00t. 

f igr.rr 4.2 Cyl og k.f-eldr.ef.Qt/-11pet for de ~kt~~t(!' 
artene j om,;ndet /rnf 30' 

Torsk 
Torsken ~ område-t skiUes. i to be-stande r, fl.Qtsk
.irktisk torsk og k)·S.tlOF'ISk. D en 1.11kllg$te er den 
"orsk■arkbsb turd;e<i som J r oppvoJ<$tområdet 
~ Barentsl-lavet og rundt SwJb:ud. K~ltorsl:.e.; e, 
i1 \!~sen11ig grad .stiHJonær og 'knytter til k~e11. 
Den gytfmodne nomwirktls:ke, lo~k-en •skrei) 
gycer • nord-n-or;ke ran.'a.1111, særti,g • lofoUITT. 

Hovedgyt.r.ge::n :5-l..\ll'te, I siste hal\id'ef av rt1.a,~ 
I maf-,juri, er s.k.-e~en t imb~ke igjeri pi be,teom• 
rade-11e i lla.rentshaætog ved Svalbard. Torsken 
:st!r ut til å ha hatt im mer ve-sdrg fordeli'1l5 i de 
set\Ute .år enn tid,i,Re r-e; t rorlg fordi dc..'fl pga. 
reduksjionen .av loddebestanden må. !;øke elter 
al\dr-0 byttedyr, f.eks. ktiU, med en mer rvestlis 
rordel ing /rot:. 3oJ. 

Tor.sf(en gyter pebgmsk ~ dyp n-1.-rlc,m 50 og 
200 m aYhengfg .av lwm den fin ner en temp ,atuf 
på, 46,., C. Figur 43 vi~, .roJ"de lingm av to rs.k,eegg 
innen en u læ ganlle. Foildell rtgen e, repr-es.entativ 
for 41J)fll m."rned. Det er f•re kjerite gytefel t for 
narsk-.1rlc(isk torsk • urtrednin,g$områ<iet: 
Al Sveinsgrn11nen, B) Malan~sgn.mmrn, q Torsvåg 
(Norw.stbank.en)• o,g D) Brir!ivikbotn. iifsillmmen 
gyl:tir lo-4{1 % av d-cn l'IOr'sk-år kUs ke 10,slestam• 
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1'111e11 I dette onuådet mal N 8-l!i%, BJ 5-15.%, 
Q 3-W% og D') 3-!i,.-. . Sveln:sgriu nnen og 8reM"• 
botn er de mest 5t.ahile gyteleltene. P.å de tre sør. 
lig1ac fcll~nl" (A, B Ol!J C) har h. n ktoi>e>srafam en 
stor innlfytels~ id~, c1 l d fl r,,e;; ~tM•Mæ-r, tl~nr
fer mm h.oJder eggene i s.amme lok:!illtet i teng,e 
tid /t,(!f, XV. 

- 1-d~Hi.L.L KOtt!:i~AA'!:lJ~ (Ml 
• O'jt- 1,0 k 

□1J:.D-1 - 0i-l M 

FrgCJr .0 Midlere fordeling av llJ-!Ytte torskeegg 
J apri11rof. 30/ 

Maksim.ilkons.entru]onen, 500-5000 eggfnl2, 
J...,f\unger av t idsp1i n kle_t i gytepe,riaden. De n ne 
n,el<k.er seg fra.1;:a 10. mat5 ti110. mai med rumt 
im en site l omkring 5-10 uptlf. Omkring 7;.,& :i.v 
eggprodubfQJ'len ~kle, j tids mmrnet llJ. rm~t:.i 

-lO. ~pril, Tor5keeggene e-r lordelil. vernkatt• de 
"'"'e sa m med økende koitSeJlU'a$)r. , overflMen. 
H'w'Orl'l'de~ eggen vil fatdel e s.eg 'vertik;tft er i s tor 
grad avhengig aV vindstyrken, Ved la\e -wm:lhastig
heter l>efln net ta 30~ veggene &eg i de øwe ~o m 
mens ved fri~k brf"j; er de"e tallet redusert Ul SO%. 

Eggef!e er it.ei 3 uker ,gamt~ ved klekking OG larvet1e 
er de sp,edt oYer et noe ' tørre o m råde-, jfr, F-gl.j r 4A. 
Oetu: møm,tere\ er repre:sentativt fo r fordelingen 

av totskela,-,.,er i mil.I rnåioed. 1-orrskelml"'l\!lie l~11nes 
i I de øv~ 30 m med 1"11 ksi m.}JI l:omcn tra3ion mc4 
rom 10 og 20 m. Vindhastigheten og derved gr'ader, 
i1V om rminG viJ rn.fl u alle på vertckiif fordel ingen. 

- W,!,',,'\lll-'VI.L ""'°~~ot,t (t'!) 
- (ill-{ - ,1p .., 

Figur 4.4 Mldf t:te fc,1delr11g a'll lof/!ikc:Jø.11.ter I m;ri 
!rel JO' 

I juli vil torsk13Yng !on fordele S-el!; som vist pa. 
Flg;i,1 r ,t5. Oer,ne r,epres.eru •ter el"I m.dlefe fur
deling for irene 1978-1981. Mellom 45 og 50';11'.. ,,\' 
tor$kC.')"t"lgec1~n i cre cnkdte å r finnes på Tromse, 
fla kt..:l. I d,01'11,~t" perioden Ugger I •ngden v torske
yrigeren m~l lnm 15 ~ 45 m{ll. Ca &0%, ;w tor!lc.e
yngd.en bcfmner seg ; dl! øvrn 20 m. 

Tota.lbe?standen a\' norsk-arie.tisk 1;Dr.sk nar vist en 
klar 1m:,111kcgang I en &rrek.ke, Totalbestan-clen v.ir [ 
'l9i4 ,a 3 rr,JJI loner to"n, 'ltl~i'I 'IIOl 11933 redusert til 
omlag 300.000 tQrm. I 1980 refll!! hair · ~ rlig fan~ 
ligget i lntervaOet fra 230000 til S50JJOO tonn. frei. 
311. Figur 4.6 vm~:r best1u-.dst.1tvikling.. 1,t"-ot~r og 
fan&St L ruser. tonn. St,enge k\/Ote,egu leringer og 
ot par st1;3Jk@- årsk.las!:e-t har btcfratt t il ny ..ekst i be
!.ta nd'~n de sis'le .år&le. Nyi!l'e mål! nger viser imid
lertid at l>e!it.:tnden er ve~l'lllllg iv.-lkPte eru, tid
ligere antatt. 
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Fisur 45 Mld/01~ fordeling a..- luffl.kelan"er (/~,ve,: pi 
trAWme) i Jul, /ref. JOi 

J4 :r, -r,g {/0 a2 6"t ~ sa ;,,. 
- "TOT.,IJ.,.. ~'().ttD 

-~U;T';.'~ 

~LL'1' 11.Vtf'i'bl, 

fJgt.tt ~ Ulvrklin,: av rotalbe-stiArid, k lll'.)fer og fangsr 
for norsk-arktisk ocwk 

33 

Hyse stlJle, strengete tra~ ti I ~tinnhold og 
vil og:s.åi ha noe høyere 1emper-.aUJ renn torsk. 
De1 finne-s. derfor r'l!-lativt I~ hyse p.a de no,d
llgste ,or_i;kefel lel'ie. El I ets opptrer dE!n :sammen 
med torsk i he.le dem sørlige 13,arentshavtt. M)•S 
foretrekker noe grunne-r~ o rnr.ider e nn tol"5ck, 
,,orm,h g,rnnneN <em'l 100 m. Som unl!l fo1nes 
den særlig i øst,. til dels ~eng,er øst enl'l lOJsk. 
Sum eld re oppholcl~r ~ 5eg. I ik:som 1ors,1c:, 
• vesltige o m rMer. Hysa h~ r eri gyte,.·.indnng 
tif konti 0011tal!iokkeJskråninge11 mel lam TtO-Fi'IS 
og tellene utenfor M0re, 

H)"'a i;ytcr pc-laglsk på dyp metlom SO og 600 m 
I omr:.Ner s~rn P.f vrcSt I r1gtJ r ... , . ~l-seegg er noe 
~enere enn tors.keegs og selv fr.i de d}'f'este gyte-
t'-ottcn vi I d •t r'!Opp~ ta rn1:1r einn fem ctøg~ før 
hyseeggene befinner seg I cwerll,H laget. kunl'l-
sbp,ein om \t-ertikalfurclemingen er m~ngem.aLI, 
eggene~ relativ ~l0i'IC opl)(lrltt sarmsynlisg,iørr 
at de noen degn elter ~f.etking vi I ootih n u-g 
l de øvre 50 m, med mest1!-p.arten i d-e ev,e 20 m. 
U11def50kelser w iordelJrigeri a_.,. h)-sey,ngel i ju·li 
nar 1,listaf t'Mng,den e, Uten sammenllgnre-t med 
rots4,r, ftlefl gir IHe- det rlktig-u forhold llflelk>m 
antall individer i arets tors.ke- eg Jrr.it"bestand n. 
Den mes1 :;arnlSynl lgu ,rsak Lif dette er at hysa 
søker mot bunllll tfd'Ugere elln tor:sken og <l'erriæd 
ikkci b•ir rcg.s.tort iæd n•tålin,ser. 

Totililbestam::len for nont--arlcU-sk hr.i~ vist~ tm 
Vfflgend'e tendens i perioden 1911-84. Sene~ h.,ir 

bestanden vis,t en Gkel"tae len:deri:s f)gik. rekrutte-
ring. r ta de td<~ 1982- og 1981-~rsf(Jass,eræ. f'angst,oo 1 

I 1~re-ne harva ri ert fra ca 17.IXJO to rm r 1984 til 
t:;t 110.000 lmm I 1987 JFet :w iotalb"slilinden i -WW 
e.- bereg,net t rl oml'a:g •150.000 ton"n. 

S@j 

Se-i lt."YClr I ViU111ere vann enn torsk og flones dc-r· 
fo r- h;ve i 1;mfl mcongaer øs~r i Harenil'S.lu...et 
og nordm!'er mot Svalbard. Se.en holder !leg nær 
kyst~n •nr.ti, kjan'l'!!i-modnirnger, l~mr~. Vaoo rin
gen mrttwr til gytefeUen.e lan~ kyster\ fra Mbr 
t•r Lofoten , .. tarter ent på h~e-n. Etter :at stors~e11 
hilir gyttvend-€1 me!itep;11rren ettemvcr1 til~ til 
h.avom tådc @ 1.i1tentor ord orge. e~ og ~1ver iw 
sr;:1 finnes is~ llten !;rad I uln:!dflirtg!iområdet, 

Genere lt iha.r det w,e,rt en nedgang l se[fa.ng~tene i 
s.em!TI! år. \-"ecl begyn rtelsen av 1,987' ble l)estand~n 
beregrn.:t ,H omlag 550.000 cunn. Til lro!i$ for \~I:~ 
ten er delte under h.alvJ:)arl~n ,1'a' ttlvaet i 1CJi'O. din.. 
før den høye bes hm inger11 for ~•vor begynte å grøre 
i;eg gfeld1mde /ref. 311. 
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Uerbe.s.tandoo ba:tår' l fltredningsomrader h-oved
salrf'!Ug av to aiFter, v.lln,rg tier og !lnab~luer. Uer l!r 
kvanb.Jmsmessis mindre viktig enn de tre a,c~ne 
11evnl O\l\!11for. Uenm g,å.r ned tiJI bunnen n.\r den 
'IO kser 1il. '\f.JnUg uer gyter ~d!.ak(!ili,g utenfor 
Vester'ålcn, men ogsa noe • fjordene. Sflab~lue-ren 
~yter' VC$t ay Tromsøffaket og syd,}ver larigs kon.li,. 
11M litisolc~t-afskll'årli ngen, jfr. Figu r 4.1. 

Begge artene fødef levN!d,P, 11riger. Llrven-e fri
gjøres- pil reia CM. dyp1 vann i t idsrommet aprll-ju ni 
11,ed størst inte n5i Cet I rn~. fo li.lir' li ten kunnskap 
om den vertikale fordelingen av ~aNem~. U-eryflger 
flar en ,ne, vesUlg ford'di ng enn )'llgel ilV torsk og 
hy5,e. Årsa~en til d~l'le er t u-et n c( rn.er kll}'tlem 
til de atlantiske ,-annmasse,r enn de øvrige arter1e. 

Besr11ndsgrunnla_get for uer er betyc:telrg dårl gere 
enn ro, fltår ~de~. Beg~~, be.st2mde11e-har minkeL 
Dttte $kyldes bti4e økt fiske pi\ 'lli'lrnlrg uer og sto.re 
biflli~ster "ilN s,nabelueren i reke. og rlodtiefdsk,("_ 
I tillegg h.ir en ø.kamfo tors.kebestanden beitet 
SIP.rid: :på småuer / ref. 11/_ 

'Sild 
Norsk vårgyLellde (Atl:uuo-$ka.tldlsk) sild hadde 
tidligere beiteomnkfe i polarfmntområderie mer
lom l slancl og Jan Mayen og; apPoVEr mot Sval
brud. I ~nere år har den kj0m1.~mndne s kl'ai I 
stor grad l::tJilt ~!:ående I fjorden~ elle r kystnæra 
områder hc:Je- ~rel. Sild" gyter hoved~kerlg pil 
M0,re-Hel~l111ndsky.s1en i februar-mars. Eggef'le 
fegg,es på bunn og klekb.-s ett<lr ca tre uker. Silde
larvene drf ...-er nordover og di: (er)l f lhiNel'le korn~ 
mer Inn i ulredningsamrådef sørfra i bcgynneJsc111 
ilV juni. 

I Barentsh;ir,-et finnl's sl Id I hO'IICdsak soo1 'UrngØsk. 
På de yngste stad jert,e fin nes s1ld.11 konseolirert 
j pnlillrfromten der det er godt med plankton. 
Senere finnes d n h!ngre sør i B.a!'(!ntsl,,a\'J.!l og 
på k~tbanftefle f,u den vokseflCle "S-llds 1crJ;)te-r 
8, rerURt,ave1 mot Norskehavet og fjomene fra 
Tron-ris os sø:rover. 

I ~lutten ~ 1%0-arene ble den vok.sne bestarn:hm 
a.v narsk-v.irg)i.ende ~ild si å si hett opf)'ftsbt. 
fr, ,,æn der overlMe, og !!Uda br~ m!a",edet 
fram tl l 1982. fangs.tmønsteret og el(t be:itepre.;;s 
har i;::itt hardt ut O\l('f gyæoestahd@n i se nere år. 
Gytll!b@stariden er forls.att I J\g1: ttnd.er dec !'11\/'i\ 
$0ITI Oet lntel'llasjonale råd for hav{o1'5kning 
an:ser som et mtnlmurn for å :s[krt? optimal rolrut~ 
1eri,ig /ref, ll/. 

lodde 

Here 8a1:e11tshiMrt kan betråJc:tes som beiteomr.ide 
fo r kidde. Deo voksrte fo(ld,a kar, on, somh'l,eren 
finnes helt nord tll lsbnten, mef'li de-nut på Ym
t-eren kommer inn til k.ysten to r åi gyte. Unglodde 
ftnnt?S g~neteh ler\,g-2 r syd og \'e~t • Ba.re,n.tsnave( 
enn den voksne fisken- Lodda ~r normalt bare 
eo gan-g. 1 ren .alde-r av 2-41 år_ ¼n~gvl s er de1 3 Ar 
gam mel fisk som dominerer g~•lcinnsiget_ 

Lood.a er dell ,111 som !lar vi5"l størst va,i.asfon I 
valg av mit:efetr. Noen Ar lutn gytingen slqe langs 
1-wte k~L@11 av Tromj og F,t,nm.Jrk. Gytirig hele !lør 
1'11 Lo€0te11 har vært p!\vist. Andre å1 et gyrf nge11 
begrenset til Øst-Finnmark med \'ardø-Varang-er
omr.å-d'e• !'llJm dcl mcs.t i l.lbrle :!U'tefolhl:l, ~tter 
1~ har gytingen u te ruklæntl.e t'oreg.i\11 I dette 
omradec. l n ~elt · &r har en h~tt ro forsk je llige 
innsJg ;w S}'teJodde, etc Yesdig og ett øst1ig. 

lodda [•er cggerie p~ b11nn på !i.lJTlml ' mate 
son, sifda.. Gytingen foregår pA gru~hunn, van~ 
hgvrs på l~5 m dyp, på, st~dor rm.-dl sterk strøm, 
Klekke•jden e r 1-2 måneder avhe ngig ,'I.V r,empor-3• 
tue 11. Na-lurllg doo flghet pA eggsl.a<I iet er •i1en. 

- f'C)c;l.0:E:.L!Hr.,,, 1"'178 - ~ 
'FORc~~~ ◄ ';'1"1 

flgr,,, J.7 Midlere fordeJin,; av lodde/arve, (tarve, 
pr lr~lcrlme) f j1JII 71J7lJ..tJ1 og ford~Jingen i i,uli 1981 
ltef. ~ 
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flter klelckin8 ffyter larverH? mot overflaten. 
Larvene forn-kmnrner ho,,,.~silblig, i de øvre 50 m 
merl en over 11ekt i de ø ... re 25 rin. l...oddela'f\'t!ne 
foretar døgnl '8,'EI 'i'(!ruble vandringer1 og. om na.tta111 
kan den O\lerve~nde d'el av larvepopuf a.s,onon t,.e. 
fin niB seg i de rwers;te 25 m. Frg-ur .V 'llili,er mmll'ere 
fordeling av loddela.rver i juli i årene 1'1)'8..fll sam
men med fordelingen av lod~el:Jir'l.l'el" I lull 1987. 

Totall>e~t.inc:len v lod"1c -var i 19i0-åir\!"ne rundt 
,t mil lt0sner tonn. 1977 re;pN>-5e,r.terer et topp~r 
med e-n faJ1gtt p~ ttJ r.dt 3 mi il i aner tonn, i de 
ettetfølgend~ å.r lå fangsten rundl 2 rjj,i11lone..
[Onn. 1Kwtere:gu leiringer !Jlf!: 4nflf'111 I lr't3n 
Fra 1960 Cif f9lo bh~ best.melen redusert til et 
bltls1k. minimum. S.\ :sem som i 193.5 lils'i'il.rt.e 
fang!>ten den beregnede be:slaP'ld av to år og ePdre 
ladde Vt,reo l~ ble det ,n nfurt Jångstswp~. 
Gytebestanden l 1'!168 e.r for l~ce,r, Ul fi:urn1e ff1ile!. 
m<?d rimelig s.lkl«::me:l /ref. 31.1. Det er usikkert når 
bie!ilanden •gjen vil vær~ p.lti et nlv-.i sum Lillarl:CJ..
komrrier'Sitfr fangst. Frgur 4..e vlse1 utv~Jditl'g 11 
.w 101'.llbe-st.i.!!nd, fangst og: kwler mr lodde. 

-rooo~ 

~OQ()~' ----~----~-------

.!f,(#)•r--11---4---1-------..a------+ 

I 

lJ ---------------.------~ 14 1' 'f.a ,o e.2.. 8!t- & &!1 l.-. 
__...... "'n::;JT'l.\., ~D 
-!,,i,.Y!LCT~ 

~li.~ 

Fl81.Jr4jj Utviklrn-g av tolttlbesta.nd, kvotrr c:,g 
f~ngst for JDdde 

Rek,e-Jr 
Rele-no fetdos. (eggene llciekkell! tidlig p,&· vArer,, 
l;al'\'{lne drlwr r t re måneder med overilatenrøJl')
mene. P.l dt-nn12 tiden k-an de drive tarigtJ avtierl,g,ig 
av strmnh3~tlghet4"n, 1.1,rVCT som er født i..~ks. 

uten-for ",'esk'.råJen.:rrnms kan h-avne langt inne I 
Ba.r(:nls hin.,.-el ellet rrorduver langs kystc-n av ¼st
S.pi1$be1,gen. Ut på etteirsornmeren ø'ker l;u'll'efle 
til b.mncn. Do bunrist:å.r seg ofte i gruntvannsom
rådet som Trornsøflaikel, No~dkappbanken1 llddly
og Thor Jvers:enbanlcen. Etter som de voks ar hl 
trekker de ut på dypt van111 og nar de nA.r fitskhar 
5•0,rerse etter 2.-3 lu tin ne.g do flo te p¼ dyp, l'rlel
lom 2.00-400 m. 

IRe~bestanrlen t 8:;1rentsh;;wet ølcte fm år 111 Ar t,I 
og med 19114.. I 1985 b le der ol>seniert en drama
tisk 1noogal'llg r bes•a-noon !)! nærmere 50" så~ 
m~nlignet med 1Qfi.4, Nedgangen f.ons.att • I 1936 
og 19.~ 8es.tar\den har vært u m5.att for b~de stor 
t'ar,,gswknlng og øtm b1:1it.1tpi't!'S$ ird tor.sk og h)'Se. 
Bestarid~rurmlaget I årene ,,am-01--er "lo"t!'ntes l bl i 
'Vesemli-g lcM!re enn i pNioden 1982..a.4 Hel. 311. 

Oppsummering 
Dl!' ~fimte kons.ent~jomma av '1skcegg o~ -lan-e.11" 
flnriet t:fl I havet i rn.ållederi.e aprll ti I jul, for tord; 
og hyse og mai lil iulifor uer og lodde. Som det 
frolirngår fN figurrene er rron.tøf.lak.et et 11økkel
omtåde. Maksim.aJ l<on!'ienlmsjon J',/ tonke- og 
hyseyngel i jul i c:ir O\Æ-r cfo, sentrale deler .av dett-e 
bankområdet. SJld os uer hnr $•n malsl ltl"le kor,, 
sl!Tltrasjon vc~t for l'romsotraket mens .størs-re
derorw av lodd~ be~nncr seg est for detl!e bank
omr~el. 

B t_31t)!J $cl1,I..Nl$,onen ior tor~k. tJyi;g og sei ur 
nå bedre enn for noen år -srden, men '.'Pkslen I 
torstce-b4!'5Ulflden er mind,c enn c ligere .anriatt. 

,_I ----t------l 

fl8UI 4.9 LJtvjkJingen av .totaibestimcfen lot toF.t~ 
loclde og srld 
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B,estan.d ~gru rin laget el' uer og reke er beCycfellg 
darl lg~re eno feir få år siden. Veksten i sildehe
sranden s.er ut til å stans!'!. l.o(:ldeb~!itmden er 
nedfis.ket, og for 11 reJ1 IJI :. Ull-a.te folngst de fl.er• 
meste åteJ1e-. UIVlkl ingen av ta ralbeslanden for 
ll01'"5'k-ark tJsk torsk, lc.,ddc og aua n to-skand isk sild 
de siste tiår frdrt1~r av Figur 4,9. Ul'lllkli~t=n hair 
merJ rul tydlrghet !ill5t at havet ikke eniln tJiU lørn• 
mdlg re:;.surs, men at de ~~e a~r m111 underleg
ges stirel'lge re,gu le ringer dersom ~ssu r5,;ru nn
lag<:I shl opp retlho,de$. 

Fi kBfSSUtsenes sarbarh.ct overfol 
olj,elm-ur@n.sning 

Det ,.,. gjr.ir, -en rek k:o eS(sp •t11llffl t •Ile Yflder
søkelser pill vjrk n ingen 'ifll olje på fisk, f"ts;keli1ri.-er 
og -egg, både n.isjo~I t og: intcm ai!iionalt fref. 32 
og J3t. Forw~E;!ne h,iJr for det rmes-te g~n td på~ 
fl n n;e fram til dedlige eller !ili:aderige kon~ntra
sronc r. fiu~ k~flc hillr d~lvis blitt utf«rt med cte 
110),'es.te ollet<on~entr.asloner som k.!n fi,-nes 1 
foibtnde•s~ med et oljeutslipp. Tidligere und~
!itt~ iseT vlM~ .al ~d lavert kol"Ser'llra)~r c-n ri 
.50 ppb W5F i 24 timer var del ikke funnet ska.der 
på 111.'.l rim: org.inismcr. for tor~k,u~ er få timer6-
opptiord i ell a ljekor, sen tt'.a$ion på 50 ppb WSF 
nok ti I .a. gi skad e lige ofiek ler. Eksponeringmi;len 
lxl-hewr il ke å \iætr<: s~tnmcnheng«: nc :Siden 
P.ggene akkumulerer olje, og o ljen v-4rJter l,l'f!fl 
på et son.~rc C)g, lc.rit isl: sta.di u m ,q:id CMtrganGell 
f tll ,ugg 1,r larve Jref. 3l og nr. "kl"dier ja~-er C,,.'.l'I 

5D pph M F e r det vanskelig ill fram.skaffe- i e:ks-
p rimr.iritt-r, I tillegg tillater •kke. '"'"ly~,eJcnikl<e11 
e,n ,;Jk ker overvåkn ing av lavere li:Qn~en,lr.a:sjoner, 
og fursQJæne er derfor h as~rt p,å 50 flp't> WSF 
so,11 det) laveste olJekoriseruasj041en. Del .antas 
;u <>g!iå lavere, lonsE!l'ltras.jon~r enn derte \111 ha 
skadeeffekter tfor!ium t-tg OJ!l ltarver bl ir utsatt for 
511k,e kor1semrasfQJ1,er m--er lengre Id enn :2-'I c1me1, 
Demte gjelder spes1elt torskeeggene som ,a kkiu
muJere.r og lag.re r 0Pjekamp one11 ter i plomme
s~kh"fl . 

En orrekon.sentras jon på 1 ppb \A,"S F (v.-ater solube 
fractio ns) blS'IIQ_rer t-tC mllligr.am v;1rmoppk+!>Clig 
oJjefrahjon pr bibi k.lc:meter i.·ann, DE!ll vannløse
lige , rak.sjon u tgiør on,la,g 2'% v den sarnl(;'cfo ut
sllpp!il"l1on.gdic:, og vil, slo!' gt~d b~re foff'L;.o1nrn i> I 
fersk olJe 1<fe1 det ~r d~s:s:e rmmponefl ter ,s,om for
d amper hurtigst. Det resterende av oljen blandes. 
l'le-d i vannet :s,om ol1edr.'q:>er. De fo LotF€'Fl1 I ka 
nedbrytnlflgsproduli:tene ;w olj.e kan· være wnn-. 
fwsellge og gi b iologiske efiekter. Sli te pcrtensielJe 
ef fc!kt~r vil rf01s-t kLrnne iløre ses gjeldende etter 
m;ien, • Id, og vil derfor i !ilen grad lm rme fl\ be-

36 

tydning I ~pent fal"\l'ann cfer oljen vir f! stor spred• 
n;11g og fortyJ1ning / ref. 30/, 

Oe labo,~noF'ieu"der5,0ke~se.i ,e som et gjennom
ført a,-ed Havforskningsi n.sti,\lttet hadde som sikte. 
mål å klarlegge den vekstavhengige folsomhei for 
olj'!p.1\•kkning. Torsk er mest 1Jrldel'Mlikl, og torsk 
er ogs, flen v, ktigs.te iis keresstJ rsen I no~dl. fks
perm1entene viser at rl.å.r torsl:efa~n er :5it0rre
enn 20 mm er den utenfor fare-sonen_ I det elter
følgeride fo ruts.elles. det .ll .-e1-'U!t.at~rie fo1 d isse 
lahorata neund e rsakelsene også er reipresentam-e 
for ofjcns virknrng~r pil torskellgg og -farver i 
h vet. \/ed .i s.imment,.olde r,esuluit"m~ ka d'e 
n~Vl'\l~ u riderS,g k{:1:i:e11e med io tdelin~c,, w ele 
fors kj~lige sto rreJsesi;rt.tpper av tors,ke~rver i 
havet ~ det m1.1Hg i trekke g,r'enSl! r for de om
r.åder hvor et oljeuhell kan (øll'e 1i I reth.11cifoner I 
la,,.-ej:)Opulasjone n. 

- 'FQR.tl&U w_6,. ~'i,I T~Q:vf.P,, Jliml~IIR 
'W!lliPP.!!. 'a-4~ lø ..... ..., ,Jw.J l.l'lfl' -ff 

figur 4.1fJ Gjenncmsn rttlif; lordeiins a,r t~kel.~r.-e.r 
umit, JO mm (1:Jl'liW pr tral åme> i å1ene 1'.lll-87 !ref. 
341 

Figur 4.10 vi~r g jennoms;n1t1hg fo rdel Ing .av torsl:'e
lar\'E!r un<fe r .30 mm i arene 191,:.87. Fordelingen 
av Jan~r under 20 mm er om lag den samme. 
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figuttefl jl lus.1rerer a1 storparten I.IV d~ ~rb.aTe 
torskee_ggen,a og •farvl!lnll!" stort sett befinner seg i 
otnr!ldt!'I: \ltnl toren IIJTtje ,ruk k,et tra Nordkapp til 
Bjwmøya. O ljesøl som befi nne, $eg ims.t for derine 
linje vl l et gjennomsniltsårjik.kl? g i \'@SE!'Jltlige virl
n1 nti;er p1t, rek ruttNingen ti I tr;mke~s1.a nde11. 

Under etl tr gamm I tor~k bru ,og~å t~ot på ofJe
toletans(!. as re.suttat:ef'le v i51e- iu ris.ketl lfe.JØ ,.,te 
spOtliilnt på 1jJ.settins; av a• re i vannet os indi.kerte 
.!l den ,..j Il reag,ert på en oJteforurenset vanrn
ma!ls.P. med unnvll:elie/ flulk:!. 

Selv om'"' "Sild vll drive ,nn j 8aten131-ta.æt som 
sildeJarver og derto, ha 1,,en ak:Lualltet i ~n vo,de
r-lns alo' dette omrråc;te11 ~ synes sfld-a å represen
tere ett yttc-rpunkt nårdd gjekferoljefornrem-
ninøsbder. Fori;akene ulhart ved H.tvforskrrl ngsr 
instit uttet v isl'r iit srldccgg og -larær ikke påvirkes 
av olje I de, kc,in!i~nuasjoner som et brukt I r-0r• 
,;.o,kene, lronsenCtalsjoner som rigger I de 011re 

grimbt.:: av dc..-t yj ktm forventa i naturen \s'Eå et o ,,f@'
uhell. Dette betyr :111 sbder p:i sUd ikko i.ii l oppstill 
med ll'llindre larvene f lyter opp i e1 ofjeflak hvor 
de kommet I dJrekte fysisk 'kontakt med oljen. 
Det samme rorlloMet vil g1elde tor eggene som 
er r,c,stet ti~ hllnm~n og hvor direkte nedstamming 
n1ed olje l forni a'-' f.eks. oljehofdlg bormki- lli:an 
tenl<es å ha fobi effekt lref. 30.I. 

Det gjennomfe,~ forsommer-en 1951:1 ogsl fotsøk 
for il mi\lo tO'lcr■1n:!:oCn hos lodde for o1je og o1je
hord ig bore$lam. Ved utarbeWelse :,-i,, denne r.ip,, 
port.en var forsøkene ennå .ikke avstuttet, men 
tesullatene :så !langt vi~f!r M lodde~mene, som 
v.anlig11ts "'' nedgrnw.l pl blinnen u tviklt!r sog not~ 
malt i det oljehoJd1g,e horesl,i1m rnet. l.oodel1uven.e 
·Syr\c:1. O~!:å, å 'SC!lfæ 11100 i det ol j-eho!dige boreslam
met, og de S}'fles I klce phlrrkel av 0ljt1. De n)·klt!k,e 
lodde:laM!ne o ppiører seg annerledes enn $i Ide. 
og lursblarvent' som søker opp mot. overflaten. 

De,som obseM1,sj,onefle 8'!,I loddelarvene i I oo ra• 
torfel æflekterer appfers.ef en i naturen, tyder dene 
p;\ 1 de mms.tt:! og nyklekte lodcfolarwne holder 
ses nær bunnen og alts:i vl l 1.u,ngl et ol1esøl hvot 
oJjen f ir,11ei fordelt l de AVl'e V:1ru,1lag lre1". 3C).I. 

Konklu stonen på de elup,errmentelJe under,0~el
sene peker I reO'i Ing av; 

a) al torskeegg som p.avirke,ii ~v olje ned tll 5(1 ppb 
WSF går ti~ grunne, og at dette skje r etter en 
eksporu:ringscid på 00011 lå t ime-r, 

b) at torsk,efarver mindre el'ltn 20 mm brlr pitvlr er 
åV ofje ned t iJ 50 ppl:i WSF, 

el i:11 torsfoey"'iel OG s.målOt!!ik rBagerer s pontant 
påi ull!' minsM o ljt•kom:oo Lr.BJon~nt- ug dflrveo 
vil kunne svømme vekk fra e:n forurenset 
vannmasse, 

d • at slldeegg og -rarvez i ikke på'o'i rlæs ffV o fj~ 
kon.s,cntrasjo ner innenfor- då'!: tonsentraajoM
omrWel som k.in forventes ved1 ofJ u h IJ. 
Oet s..amme synes .åi gjelder for !.odde-egg og 
-larver. 

I Bar:ents.havet er det også flere .andre v iktige fls,J<e,, 
slag som hyse og. sei som håi larvEs1adier. fore
l'Wpig vet vi Ht~ 0111 hvordan d1SS:tl reagl!'tl!r på tllje
e,kspollelin,g. Havforsslrn ln,gsi n.stituttet t.J r stl'<le 1>!\ 
A gfennormføre lignern:le forsøk med disse artene f 
løpe't av 1'ffla. 

Konsek~se, fQII' fiskeressursene \'«I oljeseir 
Tidligere· avsnitt har ,be5krevet fo1d.eBngen :n1 tilike• 
egg og -larver. 'Ved å s..ammenholdedenne Forde
lingen med en be,,~gm1l hofl<SOnU1I og v~rtikaE 
to1delil'\g ..,vet oljesøl lam del"I fol'\-ence~ re sors
Slkade i en slik situasjon anslås. I dis.se beregni:n, 
gen.e tas det heri fYrl ell it de• bilre ~r don 1,'itnfl
løsellge delE!fl 'i'N oljeJ1 som gir effek1 på organj :;, 
11ilem1, med mi nd ru de ikl«! sp~s"r o ljedråpene. 
\~ fle<l'bl.ar1dlng ~"' olle \'l i de" vannløljllge it11k• 
-sjon fyll.nes ul rela'tivt raskt sJik at oJjens .sbde
virkn.ing ikloo vri gjør,u "Seg gjddL'flclc under et 
\ollslit dyp, $elv orn ol~(:lråpene vil lmnr-e blandes 
dypere. 

I beregn i nsem!! er det last til grunn en vind!Sityrk:e 
på 5i m pr ~ckt.1 ~ d. Del!l~ er den mldll'.lre vir1dstyrke
i utffednrn,gsomr.ådet fot fn~ned'ene mal, juni ug 
f1.1ri, dv.i.. tidsrom nne1 med stør51 koru;&itras)oner 
r1N lisb!egg og -l'arwr. Det må imidlertid under
svelf.es ilC vi mffofilmldene ved e-t evu,Uut!h ol,e!øl 
i orn radet kan awi ke rra dette. For å i! ll!strere m1.1• 
lig;@' kon'5BkVf:!n!<er viJ v i nt-dcmfo r lil utgan~pu nkt 
i et par tc-nktt! ruhllpp. 

I figur 4..11 er en gjennomsnittlig, ,.oertjbKordelin1; 
av t<>rs!k.'31:a.rvur i tlustr,mt samm c11 med bereg,net 
riedolariding av olie ft.:1i OW'rfr-ilitclagcc ved en vind
styrke p.å s m~•er pr ,e~ 11d. \krhkal fordeling av 
o lje er be.res;net utfra en situas;on med mel'I lsg
dcling mte utvikfe1 spra11gskiktl i vannet. For olre 
er utga~g:s-ltuasjof)en satt tll 300 ppb \-VSF, son, t-r 
def! bøyesle målrte verdi under iersk olje. Totske-
1.a rvefarde.1•!11efl e'I bi!isert p:i de t-o Iste åf!i tokt 
under Ha.vforst(sn ing.sinstitutæts egg- og l.a rve
progrc1m «-tELPJ. ~lter la.r\11:'r av årrts yng.el. 

Figu reo gir e,t tealistisk grnnnle,g for ~ be-
regne konflrklsonen melfom olfeinfisert vann 
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og fiSk.t-lilr\,er. 5□ pf>b W.SF er brukt .som lil'l/eSte 
verd I for olr e ~oltl gir sic: ck pl f i !iik4c-e,gg og -I aner, 
og torsk er br'U kl som eksempel fol'dt forsøk ,,is11tr 
t1t dtmne arten er spesielt førsam for olj-epåvtrk-
n Ing. Figure11 vl se, 1! llar't:' 2,:;"' åV poi:.tlar\•1me 
befinner 1,eg i ,;ann(l:yp me-t.f me,r rin $0 ppb WSf 
aY olje. Postlarven har en Viis!I ee,enbevegelse og 
vil derfor to rota ve rtiJ:..aln forflytti n:ger1 styrt b lant 
a.rmeC ,11-., n.."t:!rlng~11,bucf el og lyset. iu rhu le-ns i 
\11.fi~mas.sen vil også med~•frke ur 5l•t~ fQri~yttln• 
ger. Tar vi he,nsyn til w rti katf orHyttingen er det 
rimarlg t dobfe S4'fllmenbfal1dln~prosatrten. 
Det vi l si at runch 5% av besf.1-J'}den tJnder~tg•u 
oljefta.k LJ neier diS.$e fortiold kan bli berøn /ref. 30/. 

p~W:, 
O lO Ø lOO 11tO 180 2.20 

~«lea,,,,~ 
Oljt.i;I~~ 

Fis ur 4. 11 c;ermomsniuJig vertikalfordeJing ,w 
umkttJ,uvu-1 (pos CiiiiVf!r) og vann(.u5eJige oljefrak
sjoner ved en vind$tytke pJ 5 me:re, pr ~k1.Jn<i 
læl. J(Y 

Drivbam:beregriinge~ for olje baS-'l!'rt!r seg på 
midlere d,E\l!Eder og ~ sUUistlslce v111dd;Ua, sfik at 
det lram.s;lilles som o m s.to:re omrader 1.'il lc1.111ne 
b l i del;;k(lt ::i,v olj Oljet\ vil im id,e,rt1d kun. forn~e 
~~ I et rite fert oesternt .w de,n aktuelle vind- øg 
slirømsituasjoo, og fi 1:1'1 fonn som en buktet 'llllte 
.sllk 50t'n besktevei I k:tp11ter 3. Om r~chtFl-0 ornk,lrig 
Trornsøf li kec vurdere~ genen~Jt som el av de mest 
sensitive når det gje!Jd~r evenruel le .sbdevirkmn, 
ger på rnarir'lt! ressur~r. Trutn~ønatær .er et hvir
vcfornr.tdet twor mar&ne o rganJsme:r holdes cit
b41ke I lengre tid. Oljeforurensnmg. her synes 
:spesielt fa,rig fOJdJ d'ec er et opps.a.m ling-~mråde 
for 111.a11rie- organi.s;mer samtidig som ekspøne• 
rings liden -for c:lfss-e ved il!\ientuelle lomrensninge-r 
Yil iorfeng.-?s. I figur 4.ll hu en •~l11.1stort rl utslrpp 
i juli mih'led, i'lår to~ker-arver,e hair <l reve1 IM I 
Bareotsha1Æt1 I ~nlrum ;av de n s:1!0rsle ramsen, 
lrasjomm av forsl:.clnrn-er mindre enn :m ntm pi 
Trornsøffake1. Ut.sli pp~tedet ~r valgt tir 71!" 30' N 
og 1(10' 30' 0. 

IN tlgu ren framgår det el en oljedrift nordover 
syne!'; .å: k unne skape st0rsm lmnillk1. ta 2-5~ av 
torslælan·ene mindre enn 1.0 nlm vd k1.mne tJ et 
olj~flalc OYer ,eg. Regnes 511 den 1,-e_rtirk;aJe rcanmkt
som,m pa 5,r:, inn, vil 1 - 2'.I. iW de ubat,e F.ii~m: 
~ t.r gru nrm. Dersom olfcdri,ken dPrlrlln1 gikk 
reil sydOV'er vi Ile overJapping,s-område 1-lare dekke 
1" av de sårbare laJ\l'elle og rnnbe regMt den ver
iJkal komponenten vi• kun en kin~pp mi\foa r de• 
('N do s~rb:n-c r t\!,I.Jhc g:t w Sll'UDne. 

Denne beregningen gir ikke de-, mulig,~ totale 
l'trn.urukad<.!t ld~t det ~•m ..,, foreta1t pm~(!l'lt• 
reduksjon ;1fll sårtia,e tnr!ikelarver und'~r 20 mm, 
as dis.se repr,esenlerer p~ d.e1 aktu~rle 11.idsrom 
rundt '1/5 it\.' den $am lecle tor-sll:efarvemengde. 
I slutten m.' ltdf e-.r hO'Jedmengde-n ~ tr.ir-slæJar
vene blitt større enn 20 mm og uk-nfor ~h!sooon. 

• !Dette betyr at det ved et otjesøl på Trom søifalrec
i juli et p;jennomScnittsår i \'llrste f.a li el' uflder cm 
h1J1f II p roS-errt av ~ 1 årskk'I_SSe I\OBk-~rktl$.k torsk 
som blir drepL 

... - - VrM10~""'1,!_""'""' • o ~ d"-.-if-1-
- c, .. :..,~r~:.,.~ 1 § ~~" d•;'ft 
-~~f~ D~ 

Figur 4. U Oljesøl fTa 1,orr~Sc@fldk.er sam~nholdt 
m-ed gjenno1mrnuhg torsk:.el:uvefmdeJJns (l~n,-e, 
pr rrAJ-etime> r j~li ; periaden 1YJB-6JJ,ef. ~ 
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Dersoffl 1,1i s mmeJ"1hold'er' et sflkt otj~øl mec for
de,JI ng~n a.v Joddefarver, Jfr. Figur 41, $er \l\i at del 
b:1rc!: vrne- ben,re mir,d re deler av lodds-larvopopu-
1 a.sjonen sfl k den "rar , gjennomsli'iill i ~r-e ne 1918.81. 
R,esl•l't.ate.-.e ell et1lreh år kan avvike srterkt fra dett~ 
Dette forhold muster s d~!M'rtl vi l'f'o~er 01s f'st 
o1;csøf 1;1tenfor Øst-Anf'lmBrk, l V.a rd0-Varang.er
området. Dette har de senere år væn det Yiktisste 
gytefertsl ror ~odde. Locldt!bes mnden er :ku 1Jdt-t1 
pt et lif'leget la'l.rt niv-", Re1i.lflvt små skader på. re• 
~ rutterlngen 1kar, derfor t:i '1rai~ti5ke ... trkning,er 
pt gjen.of}pibryggi ngt!'n ilV b~tand~n. Oe ·for-Mt.k 
som fotsommet>e-11 198& gjet,f!o mf~lfes ved H&vi
for~kningsmstituuet tyder imidlertid på at dei 
ikke "11 O:J>?Siå vesentllg skade pil popu114sion:eri 
a\l loddc:tgg og -1:irver i lilfolle -el ol,lesøl hef. 30/, 

KoflcSekver'I e.rie av et oljellihell lel'\gre !>ØJ langs 
k"Y'tel" i u trednil'ilgsorn rådet, -f.eks. i områdene 
Troms I r el ler rrom I li bri I vesentlig gr:KI skure 
~ ka de• s_om gj:eldeir i sel-Æ Barentsl:lavet. Soklkel
om radet er her retaliV1 begrense1 i fornord td 
lenG:re no rd. K'.vs-t!ltrummcnil ,er ~ r konsentrert 
mnot lal'ld og vil sammen med der1 !ipesi,ell'e tiank
to~raJ~e,_n medføre at lorcl,;.oni:!ilt!ne .. .,. fl slttgg 
og •larver $Qlm i:>a~serer området ~sivt drivende 
r k~'Sts.trømm{?n, blir IIH!'r lkonsenlrert og fiir lengre 
oppholdstid -dette onuldet. Omrldet lb!' be
sl«wes. gorr,, en, port sorn både alt \'annet og a l!e 
rp-a3~ivt d ri~,mde organismer må t renge g_j.ennom. 
Dette !JeC)'r a.t et -0ljeoh~I i dene Off'! r~det n r 
:sterre mL11righeter fo r å skade egg- og larvefore-
1:omsten nn I omrld ri hmgr nord 

Som det lramgar av b~skr ivelsen foran fin ner yj 

gytef eft for 10,~ k og hyse- I 0I1111rå.det, Den l'J\ltls.c 
krrtir;ke perioden er fra m ldteo 8\/ aprr,1, mtor vi 
'fl 11ncr. et maksimum i gyæ(ortøpel; til storparten 
a.\' lil\-ene er b15tt me1 enn 20 tmlll"l I tull. To,ske
egge11e har !le.tt.o op,pd rift I v.a nnet og ... 11 derfor 
iiJltid flyte opp. Turbule11s i vannmassene vil 
bn'1g,e eggtim: ned i ~·annec tgjlll'n, C:ggt:1,e hl.H,des 
på denne ml1en ladig t LI ndt i clen iøvre vanl')o 
~len og vil ved en oljeforurensning bfi b.laoder 
moo det oljeinfiserte-vannet. Et olj~_s0l1 innenfor 
etlet i nillfhote11 :av torskens gyteornråuer" i u,t:red• 
nil'lgsou11 r~det ml 11ålede rcun n_e l)e1,r-aktes !lom 
det vem ten,kelig,e l i1ife1let, 

Som refcren ro.-.a,-, jfr. lflgor 4.3, gyter io-40~ 
iN de,, norsk-~rtl:fsli:e lorskebe~tmd~n utenfor 
Trorns og lfinriimart_ lal"' vi utg.;mgs pu n k;t· i spred. 
ni ngen av et oljesøl som l>eskn!l,!E!t i lea p ittel 3 vil 
@f oljet! ts.Opp med 1[} d0gns va.-ighel inne-nfor 
om rid et Troms 11 (,pm f>'9" 30' N, 16° ø, med føre 
.at et ornråde iOm irrin~ der i 5tøt'l'~sesorden, ,~ 
ca 10% til rundt 20% "ill/ rors:keeggene kunne 

bemr~ il .... oljo lnHsert wr,n. Som det f r-amgår '3V 

gytoforlttptku l'lle'fl, }fr. Figur 4.:2, skjer rnndt 31;11 av 
gylt:ngen i tidsrommet 20, mars ti I :20 aprii T.ar vi 
henS)·n t il datter be-regnlngct1e \lil dcl'I slø1ste 

ki'!tJ-en ku n~~ irur1tretfe j slutten a~ rmm og mrste 
halvdel av april og gi en 11\åksimal rl!!dilk.sjon i 
s.tørrels-cs.ordecn 10-1st avd~ aktuelle Al'$kla!'ise. 
H oljeu ~lell Innenfor Troms I r i dette t ids m1111 met 
ei fllu~ rert i HgU1r 4.tl 

--- ~b!:ii~mul~ , ta d.,.. .. ~r~ 
- 0mi~..,;.,, , Sd~ J..i~ 
C:::, oyr,;..,~~ -nii...-e... 
- ~ I ~-c.;k•11,rn { \r\~ 
- ~-,<.OM 
r:::::::!I 0/:)l -o ,( ~ 

fi&I.#' ,UJ Oljesøl fra Troms li sammenhokh med 
g/ermom,nrttl;t;. :f.oI.Slæfarvefo«f.elin,; i a-pril i pario
den 19J8..81 læf 3W. 

Fis111:r 4.4. 1,1i s@r at den midlere fordel'lrig av !ors.ke
lill rve1 I m:11 Pr llre foT:,lk;j el l lg tn egøfo1deli-11gne 1 
.iprll. LIJil'IJ'e,l'!e ·vi• lkk,e son, eøge,ne ha ,en po~ifi v 
,opp,d r,i~ , m en fordele seg som visl· i Frgur 4.11. 
Det vil .s;r at i starreisesorden 5"'- a\• tOT:$:kela~ 
bes.rariden u ncter et olturlak under do midr re 
~ ndfofhold vll b.li sbdet. Dette ~li' i praksis. 
at den dlr.ebe 1,•irf(.11 ing av et o lje-!tØ.I påi Troms 11 
i mai er at u nder 1% ;yl/ he:le den altu.elle års
klasse ,nors.k-arltisk t,orsk. blr r skadt!t!. 
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fJ!1',"(>n~ 111 tot5k :!.Om har ~'t1:t lt>-ng,e ,;or,; lofo(t''I, 
m~ også p,lS<St>tt> gjE!nll01n nmrJdet Trom-.. U i:,.\ 
v,ei nordover. Et oljeucslipp i dt'n p,•riu<l~n det 
p~·S>tu~•r lan-'\.'r ~enn,.un o·m~P.t,, hn-.-edsak "'-"' 
os jL1ni, \·il h,, kouit'hP.1l,\P.• også for dcnr,c::- t.Jclen 
3v bcs~.inden. ,\1ed en '>'€'rtikali1)rdct,ng som O\'E'n • 
for "il like\-tl beg.-..,,..~etfe (tP.tP.1 av en årskla-..sc hli 
SYd~t av et gitt oljeulslipp. 

Pt lt.un h,u P.n ,fike.> kl11\l\Sk.Aper om hYOf\rtd( 
lengre tids opphold I konse1'ma-..junt>r lt1vt-r~ tf1n 
")I) pph w:,I' eg<:.,\ tq,,.. før~ l1I '>kadP. ,,,. fii.keegg
og 1.it\-epopulasjonen. Det sorn like-.'€'1 fmmkorn, 
mer er a1 OE! di,c:lc.te kvn-..1.:k.'lt',,s~r .tv ec olj~uhefl 
vil hJ ~t)'<lt-lig nli,1<1•~ bE:-~tnndm~!.$ige kon.\e• 
1c~~n5er når en iår I.all hensyn til bide oljc-ns O); 

lorsk('<:ggc-nc <Jt -faM•nt''$ ~•,t.k31h,• for,ltl1ng t•nt, 
n.år •ourde,ingcn~ for<otas alene på gu.1nnlag .lv 

ho11s<.1nt.,I foHlct,,..i::;. 

H-.•u ~n-ter lans) E!gga på tildels dypt wnn. 
t=i,:i,:~:ne som t'r lt>-lttrt: e•lll ccir~le~t>ggt'l"lt" fl-.,ttr 
4',Hi:t til r,,,~rflaten ng, v1f der f0lge '>tort 5~U rtt 
~ammE! ~•ansportveier wm tof')k.1.•cAAene. Det 
$ .. ,muP. gitlder h}'Selaf\'el\f: 51>m os-..:. v,I f.:v1,1•t' 
bf, utsatt to, et <.1fit>L1hclJ på samm(? må:e som 
tQ1~1<e-n. Vr 1,.-oner for~løpig ,kl~ til l1}")~~f«t"nt, 
og -la,wnes fol~omhet oventor oljefo11Jrensni1,g. 
C)ic-0111r~dene til hysa ._:r imidfc:,tid så ulstrakt 
.ll ~" oljefo1u,ensn,ng ikke \•11 kunne I~ cd• 
s,•arende eflektl:"r to• h}'S-1: som h,r 1orsken 

fisk~ns næringsgrunnt.ag og l-0nsek\<1?nser 
•• oljouh<>ll 
Dtt fø1s1e 1rinn i dP. marine næring~kjf!der be51år 
<IY plom\"plank.10,1. Ptantt"plank.to11 ~r n;,t'rin~ to, 
<ly•t>i,IJnkl<m. De llt~le d•1repboltn1Ul'teoe gytet 
on, \.åte:i omkw"lg perioden for oppb!omwin.gc::-t1 
.iv pJa,-.h•pl.:,,lk:o,..~. f>frepl3nf(to.n e, næ,ing,. 
grvnnlaget for de okonomislo: viktigste i,skebe• 
standene i Øan.'nt$ha\'€'I l>\'1E!pl.>nlc.ton ~ dt>res 
rt'prodvk$j(IIH,fai:e an1~5 ior lt ,,ære tt Sflt<>'>,P.11 
k11:,,k trinn i det1 h1olngiske næri,..g~k1ede ;om 
førf'r ~PP ttl fisk, f->lantt>pf;,,nk1011el er sannst·nlii,:
\'i5 mindfE! krit1$k i ofjt'SØIS.lnln,tnht'ng /rc:t. J9.'. 
HwrYidt t'f\ f,1.kE!g)•t,ng sk.al gi e1 \•P.l(>'kket u!fall 
et li~h .\\•hengi~ av at den f'lykktttc- fisk~•lar••en 
i,nne, ni\:rit1gsp<llhkle1 ov 11k1ig stA,rtfs~ inrne•f1 
r~k.':<.-vidd~ på det krifoke tid!.pL1nkt når promnle
selck.t"fl ~• oppbrukt og fiskera,-.'C'f'I må hente mat 
fra omgtvels<.•nP.. tio\,•dn~rin~C•l for de nyk.Ct•;ue 
f,$J<ala1w,-.e er dy1P.pfaoktonl.arve1. 0)'1eplor1kron 
u1gi~r \•idere iød"'n lo, lodde, sild us yngef/ung
fi)k av torsk eig h}'\f:'. I d~l'I '""~~ tid h;u ~n ~sl 
$etl .tt dtl'I vok~f'le dP.IP.n av tOl'$kebew~nden hPi• 
wr på d-.•,ep;ankton. på ,,unn a:i., de fave bestan-

dtne a" todQP. og -..ild. Oyrepl.ankcon !>()i{(e, d~•for 
en "iklig rolle i Gar<!nl!ha\'\!:1 iiusho(dning. 

o.,·~plank1c:,11.,rrenes øm1.\ligt,~1 f4'1r ol1e 4:r Qntk,. 
:i.ekt sien,..orn monge to,søl: h.ide i h.bnratouc-r 
o,:e mnh~ni~G<.'I i '$jøc-n .'r..-f. l'I.', R<'~uh;m:f'le an
t~~r 3t det ::,l,;.3l rP.l.)1,vt h0)>~ ol1elc.4'11lSl!ntl.l$jON'f 
tit O\'-et lang tid tør :i.kadehge eller dødelige eH~k· 
(P.f opp1tår på voif.ient dyrE!plonlc.ton. for!.0kP.nP. 
httr på def1 anne,,.. \i\J~• viH at e~i,: OK larve, av 
cl~·rP.1,lanlt\Ol'I ,., l\mr:'thSP. ""-,•rior '"'~ <1l1P.l()t'l
s.en11asjoner. 

Sl<.illtc m~llom atf.rntiSkP og ;uk.ti~kE:' ,,._,.1rnnl<1~'>':!I, 
pol.31fronte,,, fr \.P.SP.nllig rn.h.c. '1oP. ~mhl1e a:,1.auk.• 
ton arte-is utbredelse. Bestandene av raudåte ng 
~1<,11&(,rill ful nes typisk i '11:'t atlantiske ,,a,..nt•I, 
med hoyei.1e ".on;.enuujonP.r, det in1lslm11,. 
,,u.•ndc ....,,.,net li.i: No,sk<'ha,-et. 8<.•staind~•nc t-r 
I rolig påvi, k~c 0•1 !'!lengden .'Jv •'Ok<.,,~ og fal'l1t'' 
som strømmer tnn i BareMsha"et fra N1>rskeh,WP.t 
I poJari •O('ltomr.i,k-t la,..gs t)Slitant~n av Svalbard
hA1llcf'" hM ':>ff'l,\kr,11~1) sin v1\1igs1e ulh,Pdt>lse-s
om,~d~. :\r1e.n.?s esg og larwt hfo holltt t,lb.ah• 
Jv l1vi1 ~ld"1,uef$tr r 1,<.)lad,ontt'U ~v111 dl:'rmed 
-..ørg~r for å oppreuholde en h0't' 1e11hP.1 o" t:,,11 
i ..,.n,;'i.fl~L 

Egg os ti\n,?r av roud!te os 1!.ha~•s~1e finnes":),.. . 
t,sviS i de 5h,rst~ lcon-..~ntt3sjo,..<.·t11.· i de- t:'V("rste 
50 metrene. Eggene h«r større renhe! e,ln vann 
,:,~ v,I '$ynJ-,<.•, <1g (ff:'rfn~•C., ,lc,ke saml~ seg i U\-'er• 
tla:P.n; slil!P. væ,. l)P.ffP. redtist1Pr f"f.&iu,..\ <.å,r. 
barht>t for o!jest:>1 i fo1hold til I.eks. torskeegg 
S<on ho11 f)O)iti,.. ,;.ppliriit. Krill 1:wt~•r oftt' n~, 
,W?.dla1en. fg.g og lar,vr ;i., )(,,ill~• ,~6 i-..C•t11 i de 
øve1:s.tc ~ meie,. (ggenc har muiigens poiifr" 
1)pl)tMfc og vil i $11 tilftlf~ $<11111€'~, ·vvt:rU,tlen i 
stille va.:,, Eldre la,.,..er har en ~P.• v~riah~I ~~•li• 
k:.llc:,,,ieling, m~r, lc.>11 <.18$.\ opptre i ove,fl.tta.n i 
store konsentt3sjoner. Gen~~lt S1tfcfN cfe1 dc1for 
at plank.tun er m~t sårbare l>f'I\ \'åren og fo:!.l)n'I 
1ntr~1l da 1.\n-vr f(111.,•l:,omm1t, i O\-'ertla1en. De vii:
ttg$.tP ornrL1~tl~ "'' ",..,,t<> J tft>n t•l~k1t!rel<kt'nde 
iskanten og i om,ådenP. der p1:iokin,lfar,~r ,c;U'\Jni. 

•ner i"l•1 i bar~nt-..h.ivE!! fra NOl'$keha\-et. MånHl4>ne 
Of111I og mo, ~r ~ri1.,cJ~1• da -i1 E!\'t'l"ltuQll olJcs.ol vil 
!la s1orst vi,kning på øhinkl(l1l~(. 

.~kbde1 på drr~1)l.a1d,:,tl)nP.1 .ivm e•1 føi!:l;t: i\Y olje
forurensning regnes ikke 1 lct11•1tP. I,~ 1lQP.I\ l\t'l>U· 
-,in~ for <11.· loto.h.-1:lestandcne J\r d',•tepJank1on på 
gn,1nn .3-.. deri.':-, wdt utl,r~dsc.> Og huy<' 10.•Uhetcr 
.'ref. Hi. ,\.1et lok.al< ko!l oljef(111.ireMn,ng i cbhs
rutel"I (~ 11.of')sek,...,Mer i vmråder dyrepra,..ktonet 
hl,r fo11 inn !,~Mrn4>n m~.-f )'t'!gel .,., lOrsk, h}•Se c.,g 
si1ct, OP.ne 8JPlilP.r $,P.f l,g i c1t )0,W,\llige ilP.le, .)\' 
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u 11ech11ings.omtidet. VIMftfa~l'\cl~t O\'er 
ba~~ene, f.ek"-$. Trom!tAfl.allcei, kan, ove, lengeli' 
tid holde til bake orjeinfiserte vannmiK!ier med 
nedsan plan tol'lprod1.:.1ksjo11 og ~ngel, som er 
a,.,hengJg ~ rask veksl for å sik1e god rekru lCetill;g.. 
LDcf d~ starter m:rullJ::en om våren syd for og i 
polarfrontområdet, m langS iM,tknli'trm ilV 

Svalb.ardbaoic:en med store fcuel<,01'1"5"te, y kJ'jlJ. 
I Lepet. a\l bol tc,sc-.;ongen ,iaoorer ladda noro(Wer 
c,g beite r •p.\ c:lyreplan kfonproduks1oncn bak den 
til oak.et,eldænde iskan1en- lsJ1.BV!'iA te og amph ipo· 
d,er ~r da trolig de viktigste byttedyrf!ne. Si Id fin. 
nes i sto.F deler a11 d-e .:itf.i.ntt!.!tc wnnm11ssene i 
Barentshavet, og en stor del Mt yngeEen ~Q11Jes. for 
oven•inlnnJ og, b illng Vl!'d polarfrontell, Også ul
brede1sen av yngel og ur.gtl11< '.ril lo rS-1< og '1ys~ er 
begrenset ti, de atl antislæ v.a11n,m.a:ssene· og vl~1~ 
byttr:!d)'T vil være ra u-å,~. ug nåt beitin~el'l :skier 
ovo, de snmnere om~defle, ,kri 11. 

:ae~uingu foretatt ml Havfotskn,in~,s,rn1.itl.ltte1 
'lllser at ul'Hfe.- midlere vJ ndforhold ~ J;l,i1 ren tsh ...et 
i måru:derte ~L juni og juli vil i v:erst-z {all inni ii 
40 ~ a..- raudAteesger!ie urnder et o l Jef lill. kunne 
gå til grunne, En slik. reduksjon j mattilbudet kan 
lo.k.311 gl redusert vekst for df!" fteVl'ltr: fokcbcst.an.
dene. En har im idlertåd ikke datagrunnl'-g som 
gf0r det mul g ~ il n5Ja cve11tuelk! langs..iktige k:cm
seben$er .i.v d.;te. 

Oerson, ~l oljeul!hpp skulle forekomme i et 
ins.trømmrn:gsområde for egg og l:u1a-er 3\/ bl<le 
lcr1:k og, J)l.linlc1011, I.eles. i området Troms H1 Yil en 
reduksjo.n av maltiJlbui;fet tO fid:el.trVCne gtere seg 
gJ ld~nde og!iå he.r. IDet er rimelig: å .mta at red"!k. 
s;orie..-- I m.a;ttllbt.1dt11 i l!"n slik si ruasjan Yi Ile aver. 
~kygges av de d ir-ebe konsekw>ns_er av et u l~l!Slld 
·for lor !.k~ o~ -larver. Lokalt k:an ogs.å e,n ~~k 
l"l'!druksjon ~ oiom. ss.en .w planktonegg ug-larves 
t..1.mns gi et reclu.s.ert man~lbt.id ljl andre fJske:5log 
p1 et St'nc,c tid~punkt lengre nord. 

SK.a.d~,knlrigenc ilV ~icsol pA sj"lugl er godt 
dokumentert. aarn ef"I 1,1en orjierlckk 1 ·fjrordr11kkn 
kal'! '4.'"re lati'!.lt for et ~ndivkt, og oljesøl for.åt1-i,ke1 
jett .stol' ~kade pådr? berørte 5jofuglbes1andene. 
Seli.i et I Ile ofJewl kan forårsake, at til!usener av 
s Jøfugl omkommer.. Dett har !JI og'rl st.'lt flere 
eh@mp•er på i m::ir$1ke farva,m, D-ell'I sta ts\e 
en keltslåend'e sjøfllgl karta!i.trofe i e u rapeis_k mål 
stokk ~1 dde i Skageri'iik wd årssUftet 1900/81, 
da et lite utslipp 3.\1 o ljeblarndet baUa.slvann fra 
rfet gredte tankskip-el Styr! f0rtf' <Ar at ,.-.iost 
.50.000 sjøfugler døde. Oljeutvmoing til h;JVS 

er med pa å. øk!:!" olj!:!torurens~in.g@n gjE!nnorn 
sm~ o,g h~,ppig~ ut"il ipp, I 10legg finnes nsdooefl 
for utsripp av store olje~ngder-~ ukom:mlhme 
u rb,iirsninger. 

Sjøfu,glane l!r et viktig bindeledd mel lom 0.k.o
!i<'Y5bel'rl@ne I h.tvel og på land, Ikke m inst som ~m 
bet)'fellg tra11sJ>0rtør av nærint;ssloffer Ul l.1rld'. 
I de næri~s.fattige arktiske la11dom,adene er 
i:fotti:: av stor verdi. Samtiui-g ,et det s;cdig goot-
1 r, rll k.3 to,er på tl,1$18nden i d~t marlne miljø, Fr,un
for alt må imtdlertid s jøfuglene, $om al't annet lili-1 

bclr.lk.ki:!i ~om nød f'l-<flg-0 og veri t, neli gc cfor
$Om ba l3ns:eri og det geneti.51k.e og alotogiske 
mangfold i naturen 5kal kun ne? opprettholdes. 

No~ h"11r et med.e n.5Vail" for torwfl:ni ngen t!,V j& 
rus;llforekomsten:e i llarentsha,•C.'t, som teller en 
I.ang rekk@ best.i ntier av nujo nal og lnt.tiFn~jonal 
betydning. 

Det har I regi~ AKllP p~ga:u undersøkelsor bilde 
pa regJst;reringer a.v srsrugJ I r•sikoom rådet 011 ut• 
vik I Ing .iy t:!n metoo a for ;i vtl rdert: mulige kofl'se
kven.ser rN oljE'llirksomhet på sjø fuglbest.Hiderte~ 
Disse t~uhnlcf" og rnetocfcr danner o.aikgnmnen 
fot dette kapittel el. Regfatrerln:get av sj'1f uglfore
komstc, er fori:lalt I rc.g• av 'frotn'Sit Museum 
l ~-f. 351 og Norsk Polari n.stitutt /r't'f, 3,6/ og meto
dert oeriyUet i det ette,tøtget1de er utv.klt't ved 
Direktoratet foar natu rlorvaltning /ref. 37 og l8,'. 

Data ur a.na4ysen ble innsamlet i perioden ~985-87. 
D pas.år og,s.J dat'lmlilsamlrng • 1191& tlet defi
nerte· rJ~I koo mrrådet omfatlN :vært store sjø.1re~ 
rer og tus:envis av kilometer kystlinje.. Dette gjorde 
det pral.tLsk og .-,iro.nomi~k umullg Hå lil en rull
,;tendig kartteøgi ng al.' støf~gUorekomste-ne. .[)ata
basen er :su1ppf.er1 med t ilgjertgl!H.ge resuhate1 fr: 
al'ldre i.rndersøkels.er. V, er i Stof gr-ad tvu ngel t i I å 
basere lkon.:s!!lcveinsa.nalysene o l je'sjøfugl plt f;rglig 
kval ifjsef1e Yurcleringer. På bakgrunn av u11cier
søl'<d~r som ~r gjurli har en like'i'el et vesentlili! 
bdre d~tagtu11udr.g for $jøluglb~t.indene i 
8a.rentshil\'e1 enn tid I lgere. 

Virkning av olj~ på sjøfugl 
De typiske sfefu1:lene lilbri nger mestep-.1 rten 
av s i11 tid på og henter aJI si 11 næring fra havet 
~ ni I h 0kkas.csongen e r de avh-ung,ige av å opp· 
se11(e la~d, rnen. ogs.å! i iclerme p~r1od:~ foregår rm 
rekke .aktiviter oftest på sjøen, bl1.a, næringiSØlc, 
hviFe, fjærstell ,og kurlise-, Sjøfugl er derfor spesløt 
utsatt ved olj{)søl, D@n indiividu@lle sårbarheæn er 
~rllg slor før de .i rteri :s.om h~dsakelig lrgger pl 

t, ai\~l.lten og d)t:ker ener m,ering Earkefugle-r, 

210



marine ende r, lommer og sbt\ler), Mer mobile 
sjøfuglet (stormfugle r, suler og måkefugler), som 
be nytter flukt u nde r aktivt næringssøk. er mindre 
utsal"t. Sjøfughmei mulighet for ;l unngil e t oljesøl 
er redusert I m0rke1iden. Ek,s1m utsatt er fjærfei• 
lende lommer, .andefugJe, og alkefugler som i en 
kon~rc periode av mytingen e r folls.tl'!ndig IJyge
vdyk1ige. Det s.1mme gje lde r flygeudylo:lige uf'lger 
:rv lomvi, pofarlomvi og a lke under svør1metrek• 
ket tidlig på hø!o1t>n, 

Sannsynligheten for å o,.,erleve en oljesl:ade e r 
liten for fugler som e r helt avhengige av havet for 
a finne n.ærlr'lg. i:otuten å forårsake ulike (yslo~ 
~ske skader, e>defegger oljen fjærdrakteis vann• 
avstøtende og varme lsolel't'nde egenskaper. 
Resultatet e-r gjerne en konflikt mellom et.økt 
energibe:hov og en nedsatt funlo:sjonsdykrighet. 
I et miljet som Barentshavet, med la~ tempera• 
1u,er I både sjø og luft og periodevis dårflge væt
og næ ringsforhold, er d en oljeskadede fog!en 
re la trvt sfaMel0s.. Ot5$Yltn kan selv små mengder 
olj~ i fjærd rakten til he-kkende indMde, 1,mitte 
over på egg-eller unger, 

Sjøfuglene har gjennomgående sen kjønnsmod
ning.. I\ØY le.-e;alder og en langsoro reproduksjon. 
Dette et deres strategi for å tilpasse seget ustabilt 
miljø, der næringen ofte er en begrenstnde fakto r 
for e1 \'ellykket hekketesulla t. Bestandenes restilU• 
s jonsevne er den-ed langt mindre og re~t.irusjons-

.l-N,ALL &.S•AN= 

1kfen ln)<e le nger enn for arter som reprodusere, 
hur1ige1e. 

Områdets verdi for sjøfugl 
De viktigste faktorene som bestemme, sjø-
fuglenes utbreddse t( tilgangen p.~ næring og 
egnede hekkepiasset. I så n,åte s1fller Oarents
ha-...et i e-n særklasse. I dette produktive ha\'• 
området dannes grunnlage t (or de store fore
l<omst(!ne av dy,epfa.nktOo og h@~ras~cnd e 
0<ganisme, som fi sk, sjopattedyr og sjøfugl. 
De tilstøtende kystområd ene har en s1erkt 
variert 1opografl, og de fleste sjøfuglene har 
no,malt lnøen problemet med å finne p;)ssende 
reirplasser i na-lrhet av matfatet. Store næring.s,
forekOm~ter I havtt rundt hcU:eplassene ,.._,. en 
forutsetning for veUykke1 hekking, og e ttec ~ l 

stor biologisk produksjon t Barentsha\o8t pil 
fotsommeren, er det ofte gode beltelo,holcJ 
fo r sjøfuglene i hekkeperioden. Det er d erfor 
ikkt- O\Trraskende at Barentshcwct e:r et æv 
"Crdens mest sjøfug lrike område.,. Sel\' I 
morketiden tivnære< det ffe,e millioner iugler, 
og mange alkefugler pihreffes 111 og mod 1.-.ngt 
inne i drivisen, 

Det er bet~elige geografiske forskje ller i de 
klimatiske, oi.eanografiske og biologiske torhofd i 
Bare ntshavet, med en særlig marbrt forskjell fra 
sqr til nord. Likeledes variere r d isse forhold svært 

!Or-- ---------------~ 
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llgur 4.U va,lasjon i antall best1nde1 og omtJdetf futtks/on fot sjøfuglene J rlsJkoomtWlcr 
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J:r~ftig ~jenn:om året. Oatte gie nspeHes f utl>redef.. 
ses.men$lrene for du S-p,esiali:serte ~jøfu,glartcm~ 
og fortfarer i S-1or grad ae iøyenf:)llend'e forskjeJ, 
len , i ~Jøfugllatrnaeh fra t,mråde til om råde og 
fra $es.ang til resong. Store b~ta,,der aN pelagJ kt!' 
krepset)'; llg småfisk e r den viktigste nl'l;!ring!ikil~ 
del"! for de enorm~ foretornsler1e av kolon ihel<:
kede arier i omr~. 

Områdets sjøfuglf aun.1 og sjøfuglområder 
Usikkerhetene k.nyttel til de foreJjss,eode be
nandsda1a er hø)'SI ,,,.arleteooo. Mat-orra.let er U rt 
be5l ·for hekkebes.'tal"ldene, mens myteb~andef'Je 
(fjærfel llngsbe-st.mdene) er ti lfredsstil,e-nde u ncfer
søtt kun • deler ;iv omrldec. 81:!Sl,mds.e!lfimiuc ne! 
-for Ire kk- og v~nteroeltaooe11ie er hettene<t med 
~lørre vsild:.erhir'tr og må i manJ::_e 1:1•feller b~m 
betr~lcfes som gfO\l'e gjelrdnger. I Tii1bdl 4.1 er d'i:~ 
g itt r:m ~nkel vurdering :av re:prresentatMtete,n for 
de inn~ f!'l1ede •dMa om hMCandena:s. sterrds.er 
C>g fordelingsmanstre.. 

tk.ke 1.1...entet ,er fin:l'11gfol del tv sjof 1Jgl st.ør&1 I sofr!~ 
merhalvåret (fit;ur- 4 14}, De usedwntig rike hekke, 
oo:s.fundE>ne (11 bel I 4.1) t1mh!rS.t r1aker betydn•ngon 
a'I den hØ)ll!' p rodulctiY!tefen i o m rid'et om som
m. ·rcn. ~nle~lld t-r ,li~utv.alget \-esiendig r-nindre 
og gjen !i peiler oie st renge arthst«i rri~ljebeftl"g.e,1, 
sene rp.a denne åfstiden_ De artene mm ovenrintrer 
opptrer derimot i 00tydeUg .a.ntdt i;;jenr1ol!T'I helt-

vinterhalvåret. km.t i mai-juni 11ib be-st1urKf S1.1l14rt 
atter ot høyt ni ... ~. 

\/anl•ge fugf,er til ,ill lr hdti'r r niMictSl, ~l<arw,, 
marine clylckl!.!f'lder, rnklc:er og alkefugler.. Om som
meren. suppleres denner 1isten med !i'o'emm.esniper, 
joot tc-rMr og arktiske 1d s som Ul..b rtngervintfl'lim 
lenger s.e De me!it typiske !ijøfugle.ne er ~:J':rHg 
1;odt representert. med aJræfugler, S.tonnfugler og 
m~kefugler rom de tallrllreste grupl)efle. tn :!i>k,o
miltisk ri:iu'ftremsti Ill ng ;;w s~rl lg betyde! lge sJ0fug
lområ.der in nenfoc ,i-sikoområdet I!!"/ YisL i f lg. 4.1.!i, 

Hel<keoml1der. Utred nlnpomrldet 0mrnt1er 42. 
fugP.efjeU som hver har mer enn 10.000 hekkende 
i n,drvidi!lr. For ni .:rv diss;e { uglefjf!Uene- O\ltl1!Ui gt!".r 
den samlede held<:e.bestand 100.000 r.ndlvider. 
Ti1 samm~n1igning finne, vi i .resC:fln av landet 
b.:tre 11 lc..1glre:fjdF rned rn~r eon 10.000 tiekkePde 
indl111ider1 hvor·.av s-elk:s med me.r enn 100000.. 
Dl:' s totc fuglafjc-llc:m: t:f" jevnt ford~I I de: ~tte 
ky.ttolfl'l råde"-e, og hu.ser 11u1]0,Heten rav de 11,ek, 
ker1de alkerugleoo,. krykkjene og havliestene. 
D,ssc iuS1t-nt hat jlOr .aksjon9r11d11.,.s i het.kt1id-cn1 

og betyd,e!ige dele r BY haYOmrådene innenfor 
100 k m fra kolonionll!' rl!lr vikri@re mvri ng!!iom råder. 

De største hekkebe!!il.i ndeoo av aino~ arter fin
rtes. p4 Søt..Spit$bergen, Edgeøya rned Tu~n,øyane 
og i dey~re lryi;tomr.å.dene avlrnm.sø, Kar15'3y, Sør
øys u nei, Må.søy og Nordkapp komniuner. 

ANTALL- ~Da:, ~l ~erc6 ~l\fflm"'ffl:'f") 

~PFE ~~ HE~J•tPE ..--T vin_~ 
. 

.-,-. ,--.. ,vi:;. :, 

~ 4 102 (?) 10" (. .. w) 250 (Z:) 1~ ~) 
510rin~v 'i 190,,X-o (? ) 40" (~ 1Qr'f (1P) 1o" (1") 
~ ..j 2.004- {-1,..1 

""'°" 
(1~) -fr --to" (1l') 

~ 2 ~ (2") -to:, (2") 600[;, (2~) -ta' (ze) 
ANtefvr gro- ~ ~ t11ø) -Ha.ooo (-fJ") --lo? (~) ~(9-') -k/1 (81') 
~n•, .. ~•.Jp:r 2. -100 (1i:..) 101'! (2.t;) ~ (2~) 

~~ ~, ~IN\I. ~~) ~ob (11~ -10" (71 ,wi W) 
AJ~ 6 

' lt'-t{C. 
trr;.) -4o6 (ff>) -fob (tP'J -iob (Y') -4o' (fP) 

Tabell 4.1 Scsong11a1iasjcn mr amflltte be.standsstørreis,e, ,av sjøfugler i ~,wkrsøkef-'>esom,Met fordelt pli 
ulike .sysk'ma tiske ,:rup~r. Antall bestande.r {)f angitt i ptirent~ s:emmen med en sm11 vu«;lering BiV dam. 
grr.inf'l~geU re~1enl.i tJ~ilct (A - swert god, 8 - 8od, C ... moderat tJ = dJ.tllS). I do tilleUcr d-cr dau
grunnl.aget. er m.ans-eJf url er bare større15~,;uden .anglU mr nærme,1e tfofpote"s)· Isen myte.s-eso,lf , .b.a.ro 
definerl (or artet rom ,;jenn4'mpr en samtidig feJiing BY samtlige ~inglj~r i 2. hrifvjr. DJersikten omfatter 
kun patcns-irilt s-.4.rbiire bestiJnder j marin€ omrader, og er haveds.alælig ba.5ert på nyeste dam fra Aref.le 
1985-1981 /ICI. 3&1. 
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Myteamrln:le_r. Vdctige 1j~efHngsomrader for 
.arn:lef ugr e-t 5'Jr-S1J•tsber,gen, l usenø~ne, de y•re 
d~lene av Tromsø og Karl~ Jcornmunei-, samt 
Tarmjo rden og: Varangeff~oi'de ri, De fle~te alke-
fuglene my'lur r apent luv, men heslandene er fm 
dlrltg kartlagt Ul at p~iel r 'Viktige-om.tide r bn 
pe:lros ul. Svøm metre.lekfutene for t1Jlæf ugtet ft 

B~Drnøya og Hiclmsey .ser ut tii å møte.i; i ornr!det 
veet Nordli:appba~'ktm. 

Vrtdt.'fOJnridcir. Marine dykk~, ovel'Vi t\lre, I 
o;:•1!111 antall lang$ hele k-ys•~n iJ\I' fru ms og Finn
malk. I å~l:'llt ha:v er i al le faU ,de ~0rPlge defer 
,W Egalamten viktig for arter scm havhest og 
lc;ry1dcje . .Selv om dat.i~ru nnl.igi?t @'r spinkelt, 
syn~.1. tl~ se11tra fe b.a.n1«m11Aden~ I 0st og iSU'11-
området ~ ,,.,ære til kjElfTleom,råde for pelagiske 
alkefugler 0 111 vl11 te ren. 

I~klolraliteler, Trel: k:bes,ai.d~r\e er gjennom
~åend~ svært el ~,lis; ka rtiagt, og det e, derfor 
va~sk.ellg å pclc ut de mest ~,difulle ~i'"åder1e, 
De v iktigste vi n1·~rltvarb:T~ne l~r imid lenid mot 
SØf\~St. De neste DE!-Slandesne i Offi tlelld1,er ICflger 
nord og A!it m.\ tlcdor passere k)-stt.a rvanne.ne 
i Troms og Wst.-Finnm.airk eller lhiilIDmrld n-e 
mellom 6Jømø~'iill og 'fastlandet i b-egge treklk-
SE!SOfl 6E n E!. 

-

Cif"L.li"'F:'E' 
~r,,tE?".- ~ He~ L ... .,~ 

.-1 -""· ._____ ·--- . ,. • 
~ - • • • • • • ... y 

- - .. ___.._____.. • • • ~ 

/1;1~.,.t~ • • • 
1 .... __. - -- • • • • • -- ,. Jill1et" • • • • 
~ • • 
f!:j./~ • 
t=, ~ • - - ·~ ·• 
~ - • • 
~ • 
~ • 
~ 

-

Bestandenes sårbarnet og vetil!MM?tdi 

I arbeu::fet med kansekvensutredra[ngen for sjø
fugl ble dot lagr w k.-t på å ulvikle en srandardisert 
s 11.a l~ metodl kk. Sentra It i d.ette· .analysesysterne1 
er en v,mh!-ringsniodeH :som gjør det mu li i:; a 
beregne relatlv,e 5-i\,rbarhetsinde~r for dl! sje,-
f 1.1glene :s,qm kilini h l! beiørt -«v oljesøl fra d'.e11 pf.an
la,gte vlrksom heten. Re!'iul~tef! e ,g,r fflål •or g, 
den og ~soni::variasjonen i så1barhe1en m-erior 
ofle p,a ind~vid- og besændsnlvå. Hoosi ktcn et .i 
idenflifis.ere ele ,poæ nsi~I mest sårbil re bestan. 
d,me , d etl m st m Y I ig objektiv og samme-n
,i~r analys.e. Indeksene ell' dest1utt:r. c.H vrktig 
08 nødvendig grunniag fur den .:rvsfuu 11de o flok
tanafy.se. rabell 4..2 ~åmmentatter r,esultarene a.,1 
5,, rb,i1 rhac;anal)a;.en ror sjøf(Jglefle-1 unde1sokst
sesområdm. I de pålø"sende tabellene P.-r de 
beregnede ln<lebene- fm grunnfagsrapp,0111,!-m!' 
presentert på en for-enlde1 m:ite /ref. VI. 

S;"fuglent: I Baren tsh .-el ford~fer ses på mner enn 
200 un ke bestander: I a it 153 tieslandef ble 1,·u rdurt 
som al'du.cll fur drbarhstsanalyse. men 20 Crell:k
bestander b~ b,ehan,;llel !:i.am,ne-,, med de- 11\;•.spek
Ci\•e :Sommer~ eller' vinterbestandec. Ansty.;en Yh,te 
at hele-94 beslander ,:n% 1 m .'t J tcgnl!s sotn svært 
sårbare O\'Erfmr olje. Bare i h.ekkesescmgen \'3F d l 

MYf'iE:t!Dg. H~ v'n-u """ ~ ~ 

• • • ·• • • • • • 
• • • • • • • .. • • •• 
• • • , .. • 
• • • • • • • • • • •• 

• • • • • • 
• • • • • • 
• 

• ·• . I 
• • • 

• 
• li 

• • ill • 
- • • • 

• ·• 
l;J,belt 4.2 Midlere 5amarhe! for J.iøfu&lbesmnd-ene i 14 ulike sys-lem.1tJ:skc sruppet * • Jav s.irb.amet. 
* * motktål sårba,het og * * * = høy $.1m,lrhe,t Ollerfor olje. Ar,t.Jn anal~· erl~ best.mder er anf]itt 
i paremes. 
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overvekt ar.1 bestande.r i den f1111ÆSte s,rbMh~1'5-
k11iregorien (51'%), mens høyeste sårbarhet domi
nerte b.\dc i myt~S-esongeh (86 9' ,, vin.tc~esongon 
(i-1-\.) og \lir~esongen '60%}. 

E.n an l~rse r1v cfo u Ilke s j0fuglbe!ta11denes vem!!
verd i e;r foretatt ved å sammen,fgne bestilnd~~t0r• 
rel,;ene med nasjon.ale og irlternasjoC1,i1!e fotek.orn,. 
ster. N~dre ,grl!rae ror bestandsst:A rrels_e a!o' oa
!-foniil bei)-d r1I r1g er satt fli 20'-, 10% e lJer 5% av 
tLa~ion.il be!itilfld fm 1uter med henhol.d~vi3o god, 
moderat efler dårlig res1 itusf onse:vne- lifsvoiUende 
er nedre i.reo c- for lntern~jon.ilt befydel ig b~ 
Sl:),iidsSitf.Jrrelse satt t i I henhofdS\'15 109', S ~ etler 
2,5'¼. ilV nord~'Bst-el.lropei sk. bestand_ På i:;nt"n av 
1.ln.detwke lsesomrlnfots størrelse kan iille best;m
Q("r ilc:-l ralcterisere5 som region.;:tlt \~,ne-verdige.. 
Av hensyn ~I datagrunnfaget er :an:atv..,en ikke 
gj ·nt1omf 0rt for tretkbest111ooe ne. 

I alt ble!- dC?t 1dernifiser1 49 b~s~ancfo-r a\l imer~ 
fl.lsjona1I verneverdi, mens: ytterliiere 15 be--staoder 
var rta.~ion..a.lt bet~lige CTabelt 43). Dette bet yr at 
mer e11n 213 a ... de cf e,inerte :s.jøfugM>est.andene- i 
omrltffe~ J!i3r en sp~1elf ver~l'd L Hele 51 % av 
hekkebestandlcf'le, Mi% 5" myteEJes-tandene os 
561\. ,11.rv vlr-terbe!>tandene forP.ko mmer I lntwn.a
~jon..i.h betyd13l ige ston-eber. Av ikke-heklcende 
som rneirbest:ind ·1 wr fire av lnt4.•11'f'laSj1Jn,il ærdi 
(gulnebbl-rnn, prakt~rfuglJ, stelde,m~d og polarlol 

AK..;r • HE; MY vi .A.t':r 

~011\ • ~F 
ls-!cl't\ • •• ftuJdær~l "5 

OL'\.Ct'l.rt.t'IOtfl. •• ~~ 
tt,..~ •• •• ~li!' 

~ • ~ 
~{I • ~r~ 

6tt~ •• • ~ 
Terp~ • • ~pr 
~g0..-$ •• • • fy.{c 

I 
Hvt't'kf~s •• " !I ~~ 

~~ •• •• ~ 
~~ • •• ,■., ~~ 

og 1,0 .t'II oos~-0ncal f:ietyrlnfng Is1ormsvale og grøn
la'fldsmåke)_ 

Mulige, kon!ilekvemer· av ,øljesøl for s;jøfu.s~ 
Mangl:!l på. ,en del viktige biolog,skl@ data gHl'r dl!', 
I pll'aks~ u m u 1,1!1: il foreui realistiske he,eg n Inger 
av ni.or mange ft1gle1 som ,; kiKles el ler ornkom• 
mer som fQJge av Qfjesøa, og hvor lang tid de 
ir;unmed'e bestandtme vil 1teng_~ for å re-.!irrtueres.. 
Oet er cltnmot mulig ~ bereg11e r,eku,v.e mll f,or 
skad~omfang, sJjk 41, effektene lk.a n k.arekterise,es 
k--v.t.lrtativt og såmmef"l11g,nes /rei. "371, Tc-kmkken går 
ut pli å beregl)e I ndeben for mulige effekter ~ 
o lje-på bestander,e. Det skille s metlom en indeks 
fo r ttye-bhkJcetig eHekt o~ en for langridseffokt. 
DL~ ifldfliksooe er prod'ukier ';/llJ en befegnet 
sannsynlig.het for kanflild: m-ellom s;øfugl og 0LIe 
og i11dchcn to, d~ ter nevn te sårb,>rhcier på 
indMd' (O}--ehlilddfge skadei.iirkninger) 03 best~nd 
OangUd~ffe.kt}. I ndeksent er u tg.!!iJ:!Spu 11kt for de 
,e:sul:tater som dl kuter-es- vl<iere, 

De øyebfiklcerige effeict-ene ancyder omfanget 
.v-· :s,jefugl~k. der I føp,et av en ~ f.o.-rM l«)rl t ids 
pcr•ode {dager-uker-m~nc:dier) 0tre, e t otjesøt. 
Analy!;-en vi:i•t,e .:i t det wr godt .s;a.mi;var melrorf! 
må.lene for de øyeblilikelige effektene OB de till 
s.varemf mål for Jan~tlc.h,erfektene flår' bestiin
den~ l:Jemi.nd[es u~ ett D~t e,r cte,fof naturlig 

I 
e I 

Ar:f M'Y Vi f-4~ MY V1 J-IE - ~ 

•• •• ~ • • •• 
• .. . ~ • • • ... •• J ~~ • • •• 

·• !$~ • • •• 
I ~~F •• 
• ~ • • •• • • 

•• ~QWi • • • • •• . .. ~ •• •• •• 
•• --rtrsr ~ •• •• • • 
• ~e;;t-S •• • • 
,. . •• Al<fl~f • • • • •• 

• ~ , .. ,:fot ,. . • • 

TabelJ O Nas1onall f • J og mic,n.i.s.Jcmalt. ( * * } , ti1uvefdlge hekkebest.aRdo, (}-Ui1, myte.bestander (M 'Y) 
<tg v1riterbest:irtde, (VI) av $,fi.rfugl , ~r,d~~ kcts.e-SQmråde:t. f - I~'$ tl:ind_stiesf~nd, S - .SWJb:ariJl:;cm/Jr,d. 
Lomvi og loppslran.. lo-ækam i intemasjQTJJ'ft betyd~;ge s ~m~l~er fli1m til b-P.gynnelsen av dett~ t;Jre;r, 
,-nr.:n har i selH.:t rfcl visl t."'1 drilnUJlisk tllbakega n~ 
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å fokusere påi l.a ngC1Qs.eiiesk1en e, so11111 gl r det mest 
ruJls.tendigi:i bitde f!N skadeomfanget. Sider, gnm n
la_~1ve11dlie,.,_e fo r sårba rhet og o ljtdmt er indekser, 
er h.eller ile.Ile e-itektverdlene ;31brohute t~.n med en 
entydig oonwn ing, De er (e:rst og fremst egnet ti'I 
å s.i mmf;!f'lligflo affcktonC' ved oljcsø.l i uliks deler 
.av 1u1r~dning50rnrAd et. ,Air,,1fyr;en :av poten.s[ Ile 
JaJllgtfds@ffekte.r· ble gjennomtørt for $,lllrtltfige sår
b;arhet11vurd rte bestander as en 1forenkl[ns av 
resultater e .- pnesentert I T'abe-11 4A lre·f. l!J/. 

De mes.t typfske sløfugle nc 'Bt som Mrveni:et 
m51 utsa~t for olj e~k111de-. S~ormfuø:F n~ og 3lke• 
fuc.le n~s ~rkt peragiske livi.mcmstre medføTer at 
de er Ute beskytl!'!t. Wrtfome {Ot dl sse be5'andent! 
er derfor høye ejennam hete 1ret, s.-:er~,,s !.ftMior 
hek!keudefl i'lår fuglene ikike et knyttet t il ilcoloni
om1'cJell~ Slcilf\'ei'le h:ekktir på svært utsat'l:o loka
licct@r, not'.! som bidrar tiil at de e-1 e~stri u1~n 
sommerst id. Om vinteren er ds derimot knyttet 
l li rne r 5,kiermede kystområder l Troms og \~M• 
finnmark, og de pol.ensiel(e effektrne er redu
sert. De to ha,vs-\.! ldoJoi'llier'le I omrtdet. Sbirv
klakken i Arufay og SyJlefjord r Båts:fjon:I, li;ger 
IJIHU 111, men bll!'Stånde-n har en liJ.vnrc sårbarht-l 
overfor olje i helkikeUdtn enn ska~11e. De tW1rge 
siil fuglbestandene e,r \le$entlfg mindil'e, s~1b~r-,e, 
Unn1alc: e r entlet llkk~hekk,i:mde beflandcr :rv joitr, 
måler og radnebbterne, h01>1edsakerlg tolldl rn.ange 

~6 

li llf1. 
iP.El,,Q),1~ 

~ - i 4 
~ •• • •• •• • •• •• 
~ • • • • • •• 
~ ••• • •• •• , .. • 
VihÆr •• •• •• •• •• ., . 
\Ør •• • •• •• • • • • 
~er("' F •• •• ••• •• ••• •• 
~<"Ei, • Ill • • • • 
~ F'" • ri • • • • •• 
MvrJ-<.5 • • .. • • • 

• 

~ ~ 11&,.a._ . .,1,_ ,._ ~- .::......: ... •-"~ .- ...... 
'--~ • - -
~ .. - _, .. ■ • li 

llfa;. -- -. 
~ -.. • _...._ -. - • • 
el• • .. .:Irt.. . ·~ . . li 

- I • .. . . . 
......__ - ... --- ~ . 
..,,._ • .. .. .. . 
~ . . a-._ li• -
~ .. .. . li • 

........ ~ . ~ - . . .. ••• ili - • - . -- ' 
T.:,bell 4.4 Porerrsrelle fc1ngtidse1te,ae.r a alies@I 
pa s;,tfug'/b(}StanrJum~ i 14 uJike systema•i$ke ~rup
pc.r.. An-Bitt f en t1edel1 .skltla~ * "" tiler, effekt 
** = middd!i elklr.r og *** • st(Jl effekt 

.a\! dt ~ ave""'l:!liende leve.- pe,øgbk, Det ~ verdt ~ 
me-rke .mg tfon reiativt høye effelten for mytende 
ia,-kender (siland og lakso nd) ~ ri,.,,~nl itoel rnro' 
dykkendcoo. 

D~f kl)n fo.rventes smne ef iektef \li':d oliesal i son,. 
f'n-Orhah4tel enn i v.nterhalvårt.'t. Dfltte har tydelrg 
sa,n,nefltle~ merl de.Il votd.somme forat'ldtit\J;i3n 

7 e 
• • •• •• ., .. • •• • • •• 

• • •• • •• 
•• • ••• • •• 
••• •• •• • 
•• • • • • • 27 
• • • , .. • ·M· 

••• • • • •• -f--1 

• • • •• • s 

Tabell -4,S Porensfclla lan8tids~ffekJe1 to, sj'f,-fug/bejlamlo-ne i reJas;on til s•cmng og oljesøl fra de uJikc 
delomrAriene, s.anrr forom,~de1.1.1n~rcm (ovr:rmidrfmienJ ilngiU ~ ~ erecklr skllla; * - lrtrm eHrJ,f.. 
* * = middel!. effekt os * * * = .stor efle'f<I. Kofl.Seh-efl5~11e for de f~srl11nd~tilkntit~ be,tiJnd~r (f'J 
og Svalbarddlknyctede ~Lander (SJ e1 s.ammenlr0net for .sommer- og rnyte.seSOJ1gen under rnjd'tfinjen. 
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r mHjub~•l•l",gehct'l~ fr.3 S(llnnlP.t til \•,ntP.r, 
som gfM<.Pt"d~s Jet 40% l.rvere hE>staodsantall 
\'if\ferstid. O~t er også stor vaoasjon mellom 
tftlo~rådene mc-d h('-llS)'I\ til i fiv,11(.~n ~•song 
P.I v1sllpp .. ,il h~ st~rst potensiell slt.ic1~ifekt, 
;,ualys~n a•, dette forhuld er foretall ~'E'd .å 
samun:ntigrw 1:lft'k.te,n,e .av o!ie-.vl ,,~ ·10 vlikc 
d<.•t,:"nrld-"•, Jf" Ftgur 41; 0.f'•"' f.'◊l..-•.,~•~lfo? 
IJ•lS.lidseffe•t for sjofugJbemmc1e,le; r~lasi'>•l 
ril s<.•song og ofi<'sel fr.i ulikt· delområder ar 
pr<'$~n1~n, .h.b<•II ,1.S. 

Uan?,t'U ·H.•sorig ~lli•r vhlippwmråd" må risilcoen 
10, omfaue,,d~ dt.ac1~r p.\ ,,i Ja ,g('- sJøf1,gltw,s1,l"der 
,,~d ofies0f vurderes som be~etig. I sMoniet, 
M!?.Ol1gt>n viJ oljesøl fra den sørlige dE>len ~ Finn
m3rk Vf.o ,,.'le'r('- ~»rlig "('-g.)t,w, lo~ ~JøfuJ:;I, rnftro 
<11j~sol ft.a om!ader sør to! 8jøm0-.•a, fra ele \:\.~t, 
n.,e,P, '31:"ler ;xv l•oms Ill '-'t fr..i ,,lk•r~•dt' åpm:tic 
deler av Bare1lUhavet har ogsa s1<1,~ .\k11,fep<,(('-ll• 
siafcr. I mv1es.esons:cn iorventes de noN.te sk.dt>!
"'"koi"'gtr ·«-ti e>IJ<'$0l f,:.1 de s010s\h~\' dc:l\'t .N 

...,tredning\område( og fra onulcfet ,~ 8ii1uu)yo,, 
s.arrot t not rni/'\drc Kr.Id, fra Troms fl og dc- nord• 
øsllige d~!~r :'I" .R~renrsh3•~t Syd. 

<.;.enP1('-h ('-t ht•1d.c('-- og nl}'(('-h~<;.l,)(l(lf'c'H!' l;,1\gS 
fastland-.k~tPn fem til seks ganger mer uturr 
wU ofjasøl enn b~:1,1,,ntler i Svatbardområder, 
n•t:I\ 8j0•t1!6)'d ('-r bt..111 r1~ m~sl ')~rl,11.1(> v,,,, å\lC'ne 
1 begge ses.o11ge1. Vin1erstid e, hele ias1lands
k1•1>~l:"ro W.t'rt uh,1\l 1>!1 gru ni".,,, !>IO't: 'O''t'rvi11-
1~nd~ h~<.cao11e1, inel\s olj"°10f f1a r,mråden~ 
nordøst i 8aren1sha,•c.'1 Syd k,1n få ffl\.'gc.>t s101e 
k.un!-~kwnsc-, (1>r p~l:,,gi$l(' h('-$fand~r ~<I"' OJ,p
!i(1hJ~r ~"°g 111 ho&1>k~t•~ U!j: i hk.f.111"01,,.-11. T1..-kkl1~. 
s1aridene er gjennom~åEmd~ mangelfullt k.artlagt. 
I l,a$.l~<'sOngt"'11 fo1\-P.t11t"~ inurlle,hci rfP. s1a,-.14:
t"ffektene ,·ed ulslipp fra Troms IL 011\ •;å,e<i et 
1isikoc<1 rroe, jevnr f~1del1. rroe11 utslipp fra OIT'• 
ra<te"e næf \'.l,tangerhal\'a'!,-3 ng '«i R1')r11')y.:, 
"'' <rolig fo,lrsake spesielt store skader. 

\"t-11 s,min1C'11hkt"lmg av ~ffeJ:.1~,..,e $V oiit'?.<Jl 1>A 
)JØiugl p3 (11sll.1ndet og pa .~va1bafd er resulrateu~ 
l'lelt entydige. Den gicnnomsn•;ttlige sommc.>r• 
ell('r m-.1ebestå11d pJ (;,,~11.,nrltt ~•, rn~r cnu 11<' 
M-'n&<-r -.!l uli3U som en ti~S\'arende S'Valbard• 
best.and. Tas ant<1II l,('-$tancft.,, i l.llt'lri\klnin~ ~•r 
verdien for fastl.ln(l~t rMH iem gAog~, hØ'r'E're 
, ~on,m~•~t-songen og ,wer fire gange, h"':,'ere 
i ln','1~peoorfP.n. Brornoyabe$tandene er jmid
fer1id svært utsatt for Ofjt>sør f,a dt> n<rd\'€'S1r~ 
dt.•l4>r av 8al'\.'nl\h:IVP.I jyrl. Oe f,u.,,.PotHIP. P.ift"k• 
tf'ne Il.\ 'j,•,1lh,3rdbest.andene \'ed olje:!.01 (1a del
områdene nær uu1slo:.eky1>len l ?.omn1t'r1>c:s,n•gc" 
Ot: f•~ t.ll:"lo1orA11ene nær Fi1lnma1kdc}'ME'I\ i nlyt('-, 

•• 

1w>ul)tlcn e, <.vært Snt\t Til$\•ilr4>nfl~ vil u(~l,pp fr.3 
Set11ullunkomr~dP.1, -.ommer- og mytesef,,(')ngen 
neppe på\•irk.~ de rene fasl!and$bestandene i 
$~rli~ grad. 

Effel<ter for særlig ut;a11e og ,,en,.-.'('rdige 
bt<L>nder 
Oe1 e~ rimelig å iokuse!c spesielt på de bes1an
d<,•rw sorn ~•( .~1f1S u1,-.,1t for l:i~g!>il!.t•S~· skad~· 
effokler. For sommerbestandene gjelder dette 
(1 så1barhetsl'l.'kkefo!ge:, Jom\•i, a1ke, tuppskarv, 
kryH,:t'. st<lrSht\•, h111d~ og h,'J',,hf'SL Td<.va,~nd('
fisfe for myrepeiioden reile, ba,e lnmvi og mu
ligens siland C)S alkekol\ge. Alke ei utelatt psa, 
m,1":4ellulll mMt11.-.lt.•. n'ltn dJtat•m: t'l1'11}'tJcr ~o 
Sv◄Plf hAy drbarhet. Vint~rlisien omfatte,\}''.' be
s i.ander, lunde, lu:-,rvi, alk(!', pul~rmakc:. howhest, 
k•~•ll(,jt" Ve( ;.,lkek<1;li;t:, S~l'V ~•n s1<11~ vsiH.P.rhtl~r 
c, knyuet til H•rdiene for ha\•hc:st og dt to m1ke
artc-nc, ~ allc- ~$<>ni.,•r h:.o 0<'$1.11n<lt•1 $.Om Cf' kOl"I· 
s~1Urt1I Jet lite områd~ ~t ~htfa .-.~fl)arhms, 
rnoment. J slikt· 1ilfofler <'r mvlighelel" for at et 
ølj('-fVI skal 1.)mm~ <;.(()ft: (fpf,., .h• P.n hesl~n,1 (11. 

stede. Oene ~jeJder f.eks. stellerendene i \laran
g"11>rnråtle1, PO hPlt Vl"lik lo~komst C d4>(1~ 
omratt.f',. 

I <It: \•~klit:'.>le k,,1on,('-1lt' .3\• l(lt)WI, S\(lf!>lJrv V'~ 

toppsk,,v bfe antall helkende indw11let redu,ert 
cnnJ melloil"I 70 '-'X 100% i løp("l ~., l<tl•~Jf('riodc:-n 
,get,,.11.:11:17. Sulr som rørg~ av mangel !).li Joddi, 
(mu1;,;ens også 1obis1. kombin~•rt med ornfatlende 
d1ulcn1ng i fi oke,e<t-:1<.:,p1~, f1\r (nm\'•t'n~ \•t:t.ll<.utu. 
•11~11,J,:o, ,1111.c,) <I v«•o:' ll~ ,u..-)1 lllt-1~,htli~~ d,wk..-n~. 

Nå, •omviel"I~ <>K skarveartent•~ IMgsomme repro
d11k.\J1\,,t'VM' og hnyt s~~t:\li .4>ftt 11.e(1(1g~ .... ,1g l~S 
r belraktn,r.g, er del jfcke o-.-er<lrever å karakte,i
St'r<.' situai;Jollt'ft for d•s~t' l>.•1>1,,nd~•nc.• i,orn '}'1ltnt 
kritisk. 

Indirekte effelrter av oljesøl 
Sj0h,glene kan o~a b1i i!'ld1,e'.de be,ort av olje
søl på flere m:'ilt'', mcl"I inngknd<' vn<.lcrsokeiscr 
Nangle,. Ha, ski~sere;. kort sek$ ryper indtrekle 
i:offt>lcter som ,lnt~s å. ha (l.(X'il •>~•,ydnini,: ror ! j0-
iu2,lt<1t> i •isik'><IMt.\rtl!'t: 

forurP.n$.nlni:; .a.v hekkoo!T'orå.dene, enten ,1~<1 at 
selve hekK~•plassene eller \'iktige "'lærområder 
hlir •ilkri~r "' olj~ 

ro,~11•ueh,t•r i Jic:k':tt1m11del"lt.' som '"'r.e;e ,a.,, 

Ol)P•~•l!>kingsabjnn('-r el111:r an1l4>1\ ,lk(l~·•lt't. 
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• Forringe-I se, il\/ næ ringsgrnnnla.g~t. enten ved at 
D)'tt.Cd)'rel"le skaid~ t.:lk·romkommc r som følge 
av olje eller di.spergerl ngsmld ler, elll!!f ved tit 
V1kti~ næriingscmri\der- bJir ut i lgpmg,eJige s,om 
felge .,,.. olle· på ,o.vetflatl.'n elle-.r pi bu rmeo. 

- S~l.a It be<l:m,8ede effekcer:. En bestandsreduk
sjon k,af) folir~ke eridringQ.t l de gJenlevenida 
1 nd ivldene~ !i.Q5111Le a.tfe rd som l'edu serl}t' de~ 
repnx:h.1ksjonsei.-ns og overlevelse. Særlig uts.a.tt 
er ko1onlhekkende artet, Oljeskad~r som spc
-5;eh rammer ett av kjønnene vrl fl ito,e 'kome
kven5~r tor lhekk-ebeslande111. 

- Temporær necls.a1t rnp10dur<itl'vl1e1 hos skaded.e 
indi,,.ider som O'lr'lt'rl~r, enten ved at deres 
fu rtk:s jons.dYkligh e reduæres.., ~I ler vad ~ olje 
fra fjærdrakten smim1er ave.r på e&g og Ul')ger. 

• Ned:;;att reprqd u:k;IJjvilet tor usbd"-ede individer 
som felge av atdere-s partnere omlkomme:r i 
hekketid n,, Effetten \'li .wher,i,1~ .w når i he'lcke-
sesongen partneren omkommer Qg h\riH:et 
k.tønn som ,am!'>"W 

EU{.1ktenes forventedt!' bet),-d ning for de ulike 
'S}'item tiske grupp,el'I~ o'-" sJøitigl pres.en~l't!s 
me r detaljert i ragrappone:n ior sjøfugl 1,~f. l8J. 

Andre effekteir 
Manglende unders.iakeJser gjør r.:le-t W!'Ukel ig Ai 
kvantJ(isere efiekte r pi .s;røfugjl som er dfrelcte 
forårs.riket nv de ty,ii1:k& I r,rrigtep. Generelt r d I 
irnidlef"ijd srurnn til å ant.a 111 d,sse er .av l;i1flgll 
m lndrre betydning eni"l !l'l'fl!ckt.e'l av o!je!isl. Sjø-
fus lenes vlkttgste bytl:e-cyrgrup-per I i\pt:ml hav 
e r pelagi5,k,e fisk o.g krepsd)•r. Det er fitel'l gru on 
111 å n:gne med bc-1.)uelig,e etfukter av de iysis.ke 
h11ngrepsi1.1ktotel'\es bet'.,(fr1-i ng for d~:ii>tl byuc
dyrbe,;standec1.1e. Are.aJbe.slpg t>g tor.slf{Te'5e på1 
kyst@n og i åpent haY kan bet;re-n~e eller forhindr-e 
foglencs. adg.,n'lg r,I gode bcifcumd.:der. Denne'.' 
effekten ma fQn,~nte.s l være .5tørst i $o0ffi meir
seson;en, "~r fug,1en aksjons1adl1J!1 er begreri !11!!!1 
a-v hr.msyn tif h-ekkingen. ~evi rlcsomhet, båt-
08 tufttrafrkl;: 'VJI l<t.inne fou-inc,,i:; kva~rtoten av og 
a,d kornsten lil vlktj,ge hekkeomrjdler. Generelt et 
de bEste 3,jøfLrgJlokalitel:ene langt mer ~•3bire 08 
geografisk be,g,n,•nset ~ ky;tnæ;re on'u'ådter enn i 
å:p,enl f,)av. 

Det ~t l<jen t at e11keltE .artEr b lir tirtrukket .av 
s.terkt lys um:le.- spesielle forhold . Fenomene.t val 
~rn- -spesiell akU..ielt om 11atte-n og i mørk:etid,en, 
og må tor'Æ:ntes I va:Je !'.lørs,t ved 1111hrenn1ng 11.v 

gass. Det er imidlertid helt uvis.st h\lQMdt dette 
k.m ha negative effehter ror (fe- berørte- be~tande:11', 

43, Sjøpattedyr 
Sjøpattedyr ar1ta!: i v.:-ere utult fot skade ...ed 

,;,er,;u.1ell orjesøE firai ~trednl"i'KI mra.det. for il 
karttegge ti.lgjengelige c:fata am sårb.l rtiet og be
standene i Barentshave~. ble del i regi ai.· Uni,ær-
51-rntel I osro gJ~nri,ommrt:e en forstudie ~~rt 
pai {oreliggende mterat 1.J1t Tabell +.6 er I stor grad 
basert på delte'.' materialet /rrL "19/. 

Effekter fra rLirtinemessig drift a\! p,etr1;1Je1.rmsvirk" 
so mhet smi k som slø y, konlinu~rlige utslipp o.a. vll 
kun ne h.a en. f 01ttyrrende eff e:kl pJi t-nkclle arlors 
adierd eller vandringS-Jliløns.ter /ref l!ll. lm id,errf'lll 
er ikonffikt n memom dyren-e og mulige otjesøl 
d.e" v i ktig$-te pr<1b len,stimngen. De ve eri4 l•ES.\e 
:spør.småtun~ Ctr. 

11 ~ :s;eir med. en,keJtindiviae.n,e ,;w en an nis r d'"3 
kom meir ; .k.vnt.l kt med oije,. '08 

2) hr,,or m.anse I nd rvider og hvor ~tor del 'flV be-
~ r1de1"1 -.,.11 bii utsatl '!''ed! uli ke oSj..-søll 

04je- p~ overflaten, r strand~ non eller i. i sen vil 
påvJrka de- fo-t kjdfl,:e irlel'Je J ul ik grad, rn;e på 
~•,en eller huden vijr kunne f i kon.sekvenser fur 
temperillunOglJ iering i kalde f.irva:nn. Slæder og 
lidels,e læin fo.råt'1akes av olje i øyli\f: og ne1.e eller 
ved inn.tak ilV olje sien om rnun n os: nese. Oljesøl 
un s.åled,e~ med,0re- ctrrekte sbde-r som lldcl'S{Jr, 
3.)"hdom o.g død1 e l.ler i n.rlirekte kc:m~k\lenser som 
e-ndret adferd og økt litil°!!ringw;ppt.aJc. for å kompen~ 
s~re for wam-~etap. De ovennevnte problemstiltin
gene er I I lten grad utforskel,, og konsek\leMVU r
åe ringtmc blit i for stur grad antag,etser b.amior 
en klar utredning liN sk.ilder. OIJel rinhold I plank.
ran, tisk eller-hunndy, kan medføre- mul \ge 
sbd~r gjennom nærrngsoppr-al. 

For bestands.st0rrels.e, utbredelse oi '!r,mdrJngl.Lr 
er kunl'ltSbper, begrensede, men dt'rdel er rnulig 
er estimater for bestmds$tørre"5e Innen ril I kool'fl~ 
rida-t U opp, Jfr. lalniU 4.6. J ~beJfen er det o,eså 
kryi.r.et 311 de a.r1e11e r1om antas ._.t fra, ~kVil!ir.s rle 
vurderinger■ å være mest utsatt for otjes.øl, og de 
som re"8nei for å ~,.e d-e m~• ~rdsatle i arnra
det. Mere det,,!j@rt:e kot'ns.k:.!per Olftl ul.b1od~l!i~ 
ng v.am;frlnger f!!i" sp.1rs-0mme. D-e't rnO p!pekes 
at i s-k1ivend'E -51Uhd er det registiren nedga,wg i 
enke.he best-ander; anta~iJ; pga. næ.ring-smangel 
(d4:!simert toddebesrand), De1te- betyT at de spe
sielle forllQ'ld I Bar,entillavet • d"g kln føre Ul 
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ti I fr.,, .. nclri rlgt.'r i otsui.nu se~timate n~ r fe rhold ti I 
dt'{ ~om er ,a ri gitt her. 

Eflekt~n ~ of je~I på s)øpat1eoyr 
k1..mns.k.a.pe1 om ~fie kte r a.v 1)1 i~ p.il ~ J"'P&ti(-,IJyr 
~kfr,"H S(1!: fra er!a,i ll~e r fra olje ~I og. el:c;pe rjmen, 
~(' r ~1t><l r:-s'I kd11ndj•mJ~r G1: olje. Set fr-3 varme eller 
~em p,erette f.1r•,.if'1 n 54;1'1' 1.J! t1 I å tåle ,en kvrt I id!- kon
,akt me<f me4'.l o!j e. Det lea n i m idk ri id •rrlt:: p~ J l 
effol:'~1~n•: vi I Yæ re- li'-'St ruc-nde der~om ~el i kal<le 
rarv,rn n f~r ol jol:' 1)-å hucler1, mt."fl kY n ri sl:Jp('ni.:: orn 
delte er uful I slen-di~e, Dyr ~om ;år a lje i ses vi I 
ktio/'i 114..• f.i u:i ki: i nrlre sl(<1<.k·r s.-am m rdftne r s~·k
c:lom OE død. S1o r~ Dl!: IJort-gvari;s~ i:>J..,, rkr,i"'g,t.' r av 
olje ...-.I være s.k.lclelig. fo, h 1,1(1', 0yn(', n,e~e-, l'l,v 1111 

o,g 111d r'= u,~a.ne r Cl~ løf"4?r til død pi s ilct. 

L iHt=o(al u t?.11 om ofji? n 'i inn ... , rkl'I '"~ p;\ sl!'I ,.-i-æ• .a• 
kun n skapem:: på de ties te om råclene> P.I' rnoo1 ngel-
f u li~. K,u n ~t'~'ft."n :?o~n1:" fm s~lli~s1-3 nden e avflen~t.·r 
J,.. h~t)tcf.in- doP.{ 1:rnkie-llt- indi..,11(1rlt".l:@.tr~r på oljer,, 
os hvor man~e indwider som blir u1~U f1)( olje. 
I micJI t''"titl V!;"l m,m i:111 d i="l i::: r ~,.._, rt: ~el bestander 
(Q~t::, 2 llli I I. d-:,, r) i I isikoorlH.lidi::: t, nl)e11 e1rt~r ,w eko, 
n.:im i sk og ress.u rsforvaH rungs.rne~:.ig ht:l:,'1-1 riing. 
de ileste artr:-n,e er av øl,;olo,;isl,; betydning og. vik
t,~c HJrn .~td-,ilHC- 0ml0;!!;i~l,;e, kumponeoter,, 

[(fekte m.· -3 n 1,1 5 å. kun n't' bli størs1 '"'C'd kon fl i k.te, 
mel l<1m i)I je ol!': ~-e.>-1 rangs kr~ie-n 1'111'!'1 i:.<Jloni~t' ;,iv 

fjo rd.;.el og ;gra.c;el -ag i i ~kanCefl med lorekom~ie r 
av ri ngse I. swr~obbe 08 ,srøn larKI ss.el . M'=r k.unn
sl-:.apt·r r: r n oo~~n dig om m.i n ~ k~ I t·..,.i I uere .k.t:Jnsc-
k·.-er1se-t lor de ~to,e ~~ah~.,.tandene i fl. a.~•nt~h.a-.~I. 
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lsbjflm ,og oter er meget s.!rbare for olje og de er 
dessuten f .redod'a arter. lmidfe'rtid lever de spredt~ 
og f(l r is;bj0rnc;. w.dkomm "Me- OI d~~ ptirlft!irt 
forf,ald tll utreaningsom rtlldet l>ortsett f ra når 
relata'ilf s1ore forekomster finnl!ls i;-,ed is.kanten. 
:s,an,synrigvi.s vit en met1 de'I av be51anchme ibll 
berorm a:v ll!t mulig c lr;esel. Olje wl ti.i en dedeUg 
vi rknl ng ?å lsbrørn og oter:, både fordi pelsens 
v~rmeisoie rende egenik..11)1.:r ødefegge!!I, og pga. 
giltvirltni nge.- på indre organer. Dyr $Qm f~r olje 
i pe1:sen ~~l't.:lr :pa huden vil prøvei å rense S:eg og 
fair :;.ålecfes olJen I ~g. 

Dt><t ·r ~tre lrullg at hval ISlOfT1 som kommer i tron
,w lct med olje vJI plf°"res s!ort.l sb-11.er. D~ ~~al(Je 
kunnskaper om dette er maflgellfuU, me!l hval 
S()JTI e.- obiNwrl å. ta til $eg n3'.:trns; i (skummel 
ovedfa1ten ilai.n 1.11 olje I s~g. Dette vi I gj&Jde d4..•n 
meget sjeldn.e gran•andshwten. 

4.4 Strandsonen 
O lje-søl har i en rekke t,IUeller med1M1 UJgri&lng 
ilV 5Lr.lttrrotnråd~r, og de mest o mfa.tte'rn::le og orn
~ lte skader ved olje~I h"r hitU C[fknylning l ll 
5tta11Cil og sjaforgl. Det knytter seg stor bekymriJ1:g 
tll olje på $1Tand, ilcke b.1rc forol det et -spc:-.sielt 

ieynef.aJ!em;:le, men fordi det hæøre-r l!fl rcl'diæ for. 
ha ld av b.åde rent 0kologisk og amfu nnsm~ ig 
lirt~l<:e.. I økoJogisk sammenheng er strand
sonen et m~ vikdg og prod uik•M oni tide-. 
Vider<E! er $trandsonen av stor verdi far reJcreasjon1 

akWLk~l'tt.ir og M tt-k.kt! næringer, ikke mfnsl i de 
oorc1Hi:gs-te fylker der mye ill/ boS4!ltlng, ,og aktivi
teter E!1" t~l.knyttet kysten. for AKUP er de,t gjen
nom( ørl U11'\dcrs0kt-f :sBr av stranchyper, og bmse
kve-Mer avolj~11! p4\ 'Thorr1s ug f inn1111.a.fkskyshm 
er ut,retlet /ref. 41, 42 l)g 43J. 

Mulige strandingsområdw 
Dot 'l'lr lky~tcn .ttt Troms og :Finnmllltk som først og 
fN:!rrn;t kan bl I berør! :tv l"V(lfltueUc al iesul fra in
red n inssområdet. O l'jes0I kan også n~ Øjør~y.i:. 
mesn med d n sterkt eksponerte klmppekys.ten m:\ 
s.elve nr and lin je11 regfles ~om l►(L' slrb.air. Sl_i\S)•n-
lighstcn for at st otje$øl fra en O(JreJakidittrr l')æ,f 

kyste,n 5k!i:I str,a,nde er meget Stol, mf!n avtar jo 
tenger boringen vi• fnr-egå 1.11.ove, i &rentsh~I; 
se figur 4,16. Den ytre de! .w kyslstripell og ytre 
(fordt1mråde, er n~tu rlig nok mest ulSatt, mens 
omrade11e ienger i nnove.r i ~ordcr1e er mer be
sli:yttcl sarnUd~g ·som clfraktive o~e,.'E!mlihak vJE 
være lettere å ciermo~re. Strender r:,l de sørU~e 
deitcr iv 5,..~lbard kan i vålS5e t i lfel,ler oi;s,å nåes !W 

f ig~, 4.16 Ssnnsynligflereri for s•,andJrig :i,,. ol,t! Ill Mn JO døgn på hele kysten oi på Bjemøya i .sc,mm~
o,: vinterse-songen Jref . .2æ 
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o lje fra utredn ingsområdet. Ve<l normal oljed'rlft 
vn ku 11 meget sm å mangclc.-r kun I\C! strarnle he,, 
men det er- u\·i:s:st l'wor rnye olje sotn lkat1 hå Sval• 
b:ud dersom det'I t r.arisportet"e5. med isell, 01je c0I 
kan ogsi !'lå sovjetisk4! kystomrader~ 

R:~surskartlegg:in1 av ~11and1områdene 
En keUe ~trnfld r't'SS,U t"SCI ff t\8 det gooe O!J8rsl Ider 
~li'. men$ .u id re !>Om i.eks. en~~te øtc-.orng•skc 
forhold er dA.rlig undel'!!~kt. Ri sikoamrå.det 
<'Troms. og Flnnmar.kkystenJ ot11fatler T,5,';I&. ..)\I 
·Ncitges ttnraie ~tslrfl,.kt1ing. Oe11 ~~tu elle .k.yit
streknio.g har' ca 340 friluft.som råder. 11.500 f-ry-tter, 
og o....er ~n mil I ion ~M.-ttl ng{lr I hylle- ug pa 
< .1r,1plng-pl-"S.S pr sewng. Del ijf's- foreløpig llO-lJO 
i,skeoppdrettsanlegg, og det e-r registre rt fiske..ri
næt[r,g qg .and~ ky'$tUf knyct~de næringer og ir,t" ... 
resser som kan b li slædetidE!flde 1,'ed oljesøl. 

Ge-nerelt er l idgrl~i ng ;;rv strender og hav~øm
rader el iøynefallellde og ressu rs.kæ-.-ende pro
b•~m 13iøigeø~pol'lttt1.e ~b'eimfo·f har stot sclYren
s-ende eYne. ,net1s 01,e på beskyttete ~c;iblirreter 
som o fte-er de mest inlEm~ssante o~ produktiv--e vil 
gjer n~ bli kr,~ '4:'t ,o,pr,rer'set, Opp~11)I ng et ko~t• 
l>art, a,islilgsv.s kr 50 000,- pr monn olfe. 

L:mdskspsformeft er I ~(lr grad pteget .r.· eye,r og 
fjorder, Strar,d11n~ er fordel t m~l lorn en ~tor 
gr:ul av fjell MJppe, M, :,;tem), en god del kl~ 
masse (sand, t: rus) og r mjfldre 8rad lei rstren.der. 
løSJll1'~5e og Sf)c'5!el t l{!-ilsttendef'le lia r I m idhrrt1d 

en større bredde, d'v~. en strancUlac~ som kan 
streU.-e seg; godt over 100 meter utover ~d laY. 
wnn, lei m,endene .mm ~~Mrelt r~r regn(: t for å 
væ:re ~eg~t prod u ktwe 1J8, hfar,d t de M~st ~rb-are 
områdf!na ved ,olje:5011 er dadig kartlagte områder, 
']'j ngl}eV'Ot.st~ fje41strendt:!1 er og.~.\ ptl.>d~,ktiv 
omr~der, og de er l.ingi hedre k., rttagr ,nh t. art
sa:mmensem,ng.. sårbarhe t as skodosis:l'æ forhokf. 
U:.'!:Smas.~ustr,end1:me e,r s.tort sett n'nndre produk
tive og if.: kc s:\ Interessante ut fra en b•oJog, skc 
synsvinkel. 

I lrori15 og fhuurr-ark er det reø:•suerl .'i8 -;1 render 
med botanisk. verneverd i. P e-t er s_j,ort um:lersøkeJ
:wr som danne r grunnf.a,g forr en oversikt over for
defmg .iv h.ardbunM:'.1-tl'cnder r Udei>"anraS'wr'lel'li 
der lb La. forekomstene a.v de lbes.kyrtede og s.å.r
b.a~ ijl'ISClangiln:t!d~rrc eli' vist , jl r. f •gu r 4.'17, 
Grisetangen e'I' s]uber for o lje, oS 1ils.tedevære4se: 
av denmi la11gon lwtyr mye 'for andre pl.i.nter ofl 
dy,, DeliiiUte('I er 'forekorn~t ~v g n5ef;)l'\g -og "sso, 
sie-rl plan(a. og dyrehv iPl'l gro ind1htnr pa gr3d 
av utsatt/besltyltet strandtype og sler således mye 
om strendene,,; sel1Jt1ensende ,evne og !loibDarhe't. 
1i lsva rende 1.mdersøkel se, er ikke sjo rc for leir
~trc:nder, hm e1 p t I.I tv.i.lgte lubMeteli c:r l!Jnol~
s økL Bade hard-og b lølbu n n sst renaene e--r pro
duktive næringsområdl!r for fl~re fi:skC!!-l.lg samt 
-Sjø.rugl s.orn vadere-, ell'lder og gjess. Dette er d~rl lg 
kva.ntitati\lt kartlast og e r he11er ikke om1alt i ka
;plUP!I 4,1 oS 4. '2. om fl ~k og s,~itig l, Med etl t.de• 
vannstarslje l I på to-tre met.er u1gjør strandsonen 
@t !lforl ~re.al, og su-anda kan væm a\, en tner 

- HE6ET ~fl/E. OM'MOE:5' 
c=JMi'~ - r4 - -r■-

- UT&. -·~-
figur -4.17 S:S,bare $ trandQmr~del" langs kr.sten sv Tmmfi og f;nnmark gradert ettef forekom i ter av grir.etll"B 
/,el . .f4 og 41/ 

221



beskytt~ type 'l,led la.Wiln n ,;;merket enn ved 
htt-yvam'I 

Ba.de i Troms og rlnnmark er det fl strandom
n\dt:-r som .kan ikarakforise res s,om heskyttecfe vat
m~rlcwrmlder rned m u.ddmbun n aw srlt og, leirt-. 
Bare om1cring e,, prosent a.., 1cy.ststr,e, nlngen be
Mår ilV denne stram::ltypen. I midlertid tlil r s.lil:e 
strender of,e stor btedd1:, og løs masse-.sfrend e r 
ofte sår over I f inere ~djrnen L h:ngor rut ~ l a'li'
vannsmerk~t. 

De;ri dom i ne1e11de S"tmtuflyp,e .i f'J ie Finnmark er 
f-d.!itfjellsstrer1der Oc:ripper.tsvabe,glblokk!itretlder 
• ca. 11. !/li I med unntaik av \t.'Jrangerf;orr.lens nord
s.ide og tjordbomer generelt. I d,ss-(: omnld~ne er 
det mye l0smas.se$1,,ender (grus og s,mdt 

I Troms er det ogi~ oven.•ekl av rastiji::lrs11trender 
(c-a. 51'6 il'P' kystlinjen) og omkrins 4ti~ lt:15n•1,a.sse
Urend'er fgMII og ~nd). Nordlige dch:!r avfylkol 
er t iJ defa li!k Finnmarkskysten med reratlvt ~ne 
fjorde:,r og sund :soni fon:-li t il at strendene e r t il
de ls eks.po n-erl midtre og 11'11'.Jre deler. Men i 
fjordbotnene finner vi også her beslcyttece CJID
råder: Sør tor Tr-0m-st.J er kysten moropprn,rot med 
lrang111re ljorder og sund og d e.rmed Re~ be!l:kyt
lede omr;lde,r 

Strandene l?r økosystem medl st or egem-e,cfl, 
de er produ t,ve 17æringrom råder av bef.tdnrn; 
for en r-ekJke ~rter f u1t og t1 ~k- Sk.~dene bUt stør~ 
og micf fangY.1lrige jo m~r beskyttet stranda e r. 
R~1ilt.1spon~Cid pil ~esik.)'ttete gnse-tiJngstrendl!T 
kan være på oppti I 15-20 år fr,ef. 41/, og .i;bder på: 
Seør lfendert~·åtmar.kS-omradc r har 'Vist seg å vær,c 
enda mer 1angvang og de w.nsk@li~stc å utbcd re 
Jref. 42 og 43'. Olje~1.11, strandsonen Ltni fo re. 
komme f r"a. ~rdu bø~e-påvirk-.-ts sone lil runder 
•a\l\lil.n nsmerkel. 

Effekt av øfjesøl i !ltrandSOtten 
En rekke oljesøl fr., fn,n og ulla.nd' 11.ir g~n OS'S 

e rfaringer med ma clje pa kysten kan be:ty.. Oisse 
erfari11genfl er be11ryuet 1or å kYcl,ntifjsere ~kade.r J 
5-tt.afldstmen ~d o u cv.1.tgte '.?!C-enari,e,,. leffn ; l!'n 
avstand il\/ 20 km r,a land os fem i en avsti nd av 
200 km fra lamt u tanfo r Troms- og nnnmarlcr
Jq,steru'ref. 431. Saimtlig,e søl b-e:står illi' 100 000 tonn 
ulhJåst olj~ O\'ef 15 døgn. Dette rt:gt'lt:S for il. \..Cre 
i!n reaJis.tisk LJU>låsningssitua:sjan i nor5il:e far\lij nn,, 
men dt- ligger lavere enn en verste-1:Hfetle sirua
sjol'!I. Fr ~U.llppslt'derrie nærmest land' vill olren 
kunne 111& S<tlfilfld pi\ runde, em døgn, og 10,JO 0001 

to nn olje er beregr,et å kufi ne stl'iflQe, OOl'litumiet 
er inllwngig av værforhold. Frir lo kalite1ene 200 km 
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tra k}'Slen vet min~te drivtid Ul land være ta lil sej(,
døgJ.1 ag. opf>{lf sooo tonn k.an strande. Su·a~ 
skaden~ beregnes A kunne berure 100-200, km 
strandlmJe for .llle de utwi lgte sc~arie I.!. Scena.
rie-ne baseres på de modeUe.- for dl!'ift og s.p.rE!d• 

111 i11g av olj!! som l>esk:rewt i kaptttel 3 Jæf. 2th'. 

Ul ha eks i ste 11e11de !kunnskapsnivå kan ~n,kelte 
dfokte r kun l>eskrl'V1:!:s, mens andre kan angies i 
kv-.1ll'llifisc1baro verd~er. M!1d lltg.lJJ.gjp u n kt i de 
iorucs.tninger som de llevnte scenarier ~,s~r på, 
er det beregnet skaduumiang for en rekke forhoJd 
/tel 43/. Nedonror er .lnglU mu l,g • d :_adu sotn ~:r 
s.1mnsyn ljge: 

• Strandet orje, rneFlom 10IJO.Ja 000 rt0nn 
- Be.m r\ str.a"d lh,je. opptU ~ l'(m. 
- Strandrensning~kDstnader, opp til O'ÆII' 

100, milt kll', 
- Stram::ls kader, fra få ar tH 15-20 år og lengere. 
• Aot.ili "~rnmrc-rdi~e s.treru:fo r skadet, 1-5 

(mul~g ifere uresistr~rte). 
- AnlaU rek,easjonsdager tæpl, lim-, ;50 000, 
• Sk3d~t p& ffske og ab·,i:kulU.i r; opptil 40-50 mill. 
- Skader pA ei.e!"ldom og nær~l'\J, iopptl l 15 mill. 

I tilregg kommer økologiske slaid~ I sltandson. n. 
Pli'od lJ ktive tangs1 rende1 llar &tor utbred'.else, jfr. 
Figur 417, og det k'__an 1orven~ff lang~-arige skaderr i 
!.tore derer av del lleri0rre omrMet. llMstrer..:hu 
og vå.tmarksområcler e r m er sjeldne, rnen bn :av 
rJe11 M.rtJrin , re Viktige, d,t!SSbl~n er de spe-.srelt 
sårbare. Segse ~•nndlYJler utgjeJ et belte mellom 
øw1stic l:mlgeplvltke-~ sone og lavvann som er 
viktige rtærjngs(}mrå.cle,r ror ff ~e. arier fugl og fi~k, 
m~n her e-r raangC< faktorer då,lis u nrlersøkL 

Strenders selwe:usemfe evne 
Sk:tcleeff cli:t,e" ""'. strruictet olfe va1[t1rur ~ er 
avh:engig av strandtype Qg oolgeek poncrJn~. 
På eks.ponerte stedo.r viJ o ljen forsvi""e t,iii,kt 

\led t of~en bryw opp I mil ndre parti Ide rid raper 
og s kylles bort. Ofje vil $:imles I bed.yt,iade om
råder;. særfis sam rn~n med organisk milte-rl.ale og 
lf!'i rmaterial·e (b 1'1>tbu nirHiOmråderJ. 

Stn1ndtyper l<::m ra.nge,es fra s,or til S'Va!:11 l~t.(jn 
:selvn!'mende evn.t!! elter mit;, nde relic~fø2ge) 
Bølgeek!p(}nertrt klippc:1 iefler svaberr;, bl.okk
st render og FY lieste in5.5trender, gru 1,~trender, 
sandstnmder, be-:Sk)'ltede kl ippeisv.øiberg~'trendet, 
og bes kyttede lei !'!-trender (våtmarksomrlder Oj 
ni-andengizrl. 

O,n en ser h-ere ~ram~det lJ t\der ett kill, cm -sl at 
strendenes selvrense noe evne i detle onu.Wem e t 
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retarM stor. Finnmarkskysten s.kJUcr seg ut ved at 
storsreparten .N kysten her er sterkt e ksponert og 
deS.SUlffl bestlr ~ ~ fastfjelfstrender. Olje vil 
dt'nned sicylfe:s bon reliCivt loft. TrornskY5tens 
seMensende. evne e.r ikke like stor fordi vi her 
har en stllrre andd av lesmasseslrender saml 
ffcf'e beslcynedit området. Dette gjelder spesielt 
50f i f)1lcet. De nordlige deler av ln)ll'l"ISk)')ten og 
de ytre~r ~kysten i ttiten wfylketcr im1d
k:t1Mf stef'kt mpontrt slik .il wt.. ol,e antas 4 
slcylfes bort relativt r.lSld I d,Sff ()n'lt~nG og,J. 
Fyfkn sett under et1 .ni.as 1 ha mkfdels selvren
sende~ 

Det ml prtS•Sttfl at den• er en g~n~rell vurde
ring som gir et c,,..tn1imbilde w 1itualjon,en. 
Sttandtypefl ..-a,tHer tane> hete kY$1en slik at 
de.I finnet mlfl64! lobtlte1e:r.. ot:'\i I yt~ ~
itrOk, 1,0m 1,·11 fl SIOft og t.rlgwrig sbder \~ 
eve. o ljesøt SCrendeneJ $ffiffftsende twne e, 
vurdert ut I frA dem geo1ogl og belgeebpone
rlng. og Ikke ut i fr, effekten ti-,nsu,..g,,, ol}e vil 
ha pA str,ndsamfunnene (s.l,ba.rheten). \,1 'W'il ogst 
påpeke al tidspunkt fot~ m. oljese,I. værforhold 
og o ljetype vil h.a mye l st nlr det gjelder skade,, 
bildet. 

Oppsummering 
Små oljesøl som berører den ytre og eksponerte 
def av kysten må antac-s a medk,re m.WVt ima 
skader for s trandsonen. Større sol tom '-omme, 
inn tit kysten vll derirnol p,Me,e. •kader pl fltff 
ulike ressurser og interesser. Store ~er IN 
wrderes s1mlet for ekologisk viktige :nr,ndtypø, 
\'Cfl'\C\-crdige Or'l'lltder, 1nsamllngcr tv sJ-fu-gl og 
sjøpaUedyr, ,ek,cujon, 1urlime. flsli.e, •k~kuhu(, 
W 1cir, hwnor, ciondom, øvrige narlng<-:r, sam1 
kostnader for opp rensning. Med et 111kt 5tOf"l 
,pek ter tv 1k1de1.maue Interesser, ml s1rand• 
sonen kor,klttrlseres 50m e l m~get utsan og 
Urb.lr1 omr,\de når dN gjelder konstk\OC'nser 
'IN oljesøl, u m1ldig som det er kostb.1'11, 

Ser man på den geografiske fordelingen av&o 
ullke rt'isu,sene og interessene, pek.er dataene 
I retning ,v at en <Wcrvekt e r å finnewd Troms 
og Vest-finnm-art:s kyster. Imidlertid nå he.le 
kynJinJa ka,rakterlseres som ulsatt. 
Som Figur 4.16 og 3.11 viser vil også BJomeya 
kunne berores av o1Jesel ha o mrådd som pl•n• 
~es åpner. Med sin eksponerte kJrppckyst vil 
selw snand sonen være lite sårbar. Og.så SvaJ• 
Ntds sørligt kystet vil i visse s ituasjoner kunno 
bl, berørt ;r,1 olje, men konsekvensene her tr ik'ko 
u1redet. 

S4 

45 Iskanten 
Iskanten er hc:J11gereom1ah underdel f)t,W.em.._ 
jøet I Barent!hffll, )fr. kapittel 2,, mtn vil opl bli 
~ handlet her i0"1 ec U1bart omradc SJIA· de bio
logiske res.sursene ,om torekomlMf def. Ni, ilen 
smeller og trekker ff8 norde)l,,ff om 1,iren OI, ~ 
intren IO~Kir det rn nor prlmrrproduk,-;on I"'° 
luin1omtldet, og itore reuurs.er umler ~ I dette 
niil!rngsrike omrldet. 1,bnten vil ltksom st~ 
&O(l•.m dønne en bam:ere for ol jesel, og ol,en "1 
kunne l;.1g1ff I isen og p.Wlrke systemet c,,,,e, lid 
,,.,, '5/. 

Isforhold og islcantem utbredelse 
ftgur 4,13 viser e n m[dlt>re utbredelse -æ,., isbnten 
om v..ren og fo,somm,eren basert pl utbredelsen 
over de sisle 30 år. Det må presiseres ai isgrensen 
v.irit.-,e, I utbredelse fra ar til li, gjennom ;tirstidtne. 
og noe pga" vind. Iskanten vil i vlnterhah1ret ofle 
ligge i samme o mrådet som polarfron1en, 

I den kalde. årstid består den yttersle drl av 1.skanl• 
sonen som rtg<"I av meget tynn It, Denne bryies 
opp w bolgerog det dannes talletkenl, eller ierpe 
50m tgjen fryser san1mt:1fl tll , tørrtt fl ak under ro
ligere perioder. bflak.sløtfelsen \ den Y,lMllfi del 
a11 isgrtnsesoot.n er vanligvis fr~ fem Ill ti mt1~ . 
Under sterke vinder Inn mol l~n kM denn~ pres
wssamme-n dl en siklh havg.'lrd. H11vsa1den t,,, 
sin molpMI 1..-anllge skrugarder som m•n finn ner 
~e Inne I !)feltene og som besta, av 1~ke1e 
blolaker. Hivgitden kan v.ere vanskelig li lor$ete, 
men pi lf'ln.slden er det v;,rnhg\'h lettt-re forhold 
med lotdeh l.t. Ved le,nge,e vlndplstind vil lsfelte t 
bt. tett bingt inn<Mer fra kant~n. Ved vind fra nord 
v,f isen sptt Hg. Vi l~r da meget store temperalur-
1:ontraster nlr luft med temperatur på minus 
lO-lO grader kommer ut O'Yt'r åpent vann. l den 
ft0$treylten !o()tn da,mes e,, del sterk '3re for ising, 

I den vannemtide.11 er forholdene ganske a.oder
ledts. Den~ isen vil smeht etttr'hvert og 
istan1en vil nå som regel bestå av eldre ls a11 fot• 
sk,ellig t)-klcel:se. Entrlte flak av hard flerå.rsi.s pl 
en tit to metttS tykkelse kan da p.\trl!'ffes i ytter
bnten. N1, ~nden blher mn mot Isen om som• 
meien vil den .w-k;oles og d.nn.- t.\ka. Ottt« er cc 
~r\hg ~nomen I dctl ~re ltidd 

l~n dmt, med '\,nden med en hl.Jbghtt som 111• 
f.Vl.rer rundl eo pro,,enl w v!Nfhu111t1c1en, Isens 
drlfl avbt:,ye1 ._..nliris mellom 20 og )0 grader tll 
høyre for vtndrttningffl. TICH\Qinnu1remmene er 
steoi<o pl Splube,gtnbonbn og bn lo<irHu 
mege1 ,1er'k ,Minh. 

• 
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I lifjelJ er for'holdsviis skjeld ne IJteflfor ~s.kanter\. 
forn~m.sl~n er sfør.;t i vårmånedene med bare 
spor,11d 1:.ke rorekoms.tier andre ttdt!r på året. 
Oen såkalte framste-tbreene S.Ol'fl er lt'ilfllig pi 
Svalb:.,d kan m perioder produsere hund revi~ "2N 

isfjell når de t,ar :rine tiu rt,ig,c- f~rn1rykk. Dette 
skier imidlertid med mn,ge 1id2inteMUe, pl fra li 
tif flere hundre åt. raoreloms.ten av isijeil er derfor 
:g;,ns.ke i remi;uhet lsficlf(:nC' bn under spesielle 
fr;,rh.old bew!ge seg fangt wrover i !brentsh.wel. 
Våireel 19i!ll ble d'oc slled-es observert i ah 22 ts•jell 
med høyder rnellom $eki og iltl.e met r like Ltten
for k~ten a...- Nord-Norge. 

Ø.kolog.iske forhold i i4iikantsonen 
[sk.,.n,ten har n i,y:r,trt viktig ø!kofogjsk funksjon i 
8.airentsha\'e'l. LI nder i'-'°n .ko~liit>l1 tre, s na:irings.
sa[ter UtOY{lr vinteren. Nå.r ise-n begynner å smelte 
om vår,er, blott legges et næ-riingsrlk1 O'irorl-Jatetag 
!i.om er stabih ~g.a. smef!ev,,ume.tfra Isen. Stunfidis 
~rdet kontl111.1etiltg ~ Detteskape'I"optimalP. heun
gelsef" for b iar.ogl:;!lc prod\JiksJol'l. Resultatet er ~fl 
!!.k.splosjon!lartt!I oppl:itornstiri11G ~ plapteplank
tOl'I som er næong fo, dy~plankcon :Som igjen e-r 
viktrg 11æring for fisk som Jodde og po•artorsk. 

Store mengde, -sJ0fugJ, .sel og oo de.J isbjørn og 
t,val trekker til lskgnæn som en følge av de gode 
næri111g"!Corholdene. De.tte ·prod1,1 ~~f!s-for1øpel 
g,lr ~umi en bøfgc nutdO'\ll?r gjennom Barøntshæ.-eC 
i sommerhalw.ret ti I ca. ~ N eu.e,tiven som is-
kil11tm'l ltekker ~eg ti lbake.. ls.k.a.nttn re,gne-s for å 
være der mest betydl'III rigsfullt' bt0~ogi~ke pn::1-
duJcsjonsområde, i 8a.ren1shave1. Forekomslenc:, 
i iskanten er lmidlortid ildre b1itt kvantitativt hfli
lagt 

Undersiden avdrlvi:san tjener i tillegg som s.1.1b
s:tr~1 for aJg-er og i:im! kr1tpsd)•t. lJtnnc spcsiizffe 
isfau naen og is.floTael"I! ulg~r de først,e i eddene i 
en inæringsktode som feder td sjølug1, sel os is
bjovn. Del'! øitor,ogrs~ b(try'Clningen av denne 
næringskjeden N darrlig kjenl. 

Olje i is 
Fra utfednlngs-0flt'l1idet vil 'ltlu lige oli@~I ~kje 
iutenfcn ''5'Sre11~111. Det mi\ deii'for ~, nd med -5011ig 
LlmpOnen ~ til f~r å drive ofjen inn i isfeltet. Med 
en s.lJlf vindreffli~ palelær i:s.. seg, og vf får l!n 
klart d~inert isgrense med m~nst 90%, 1.5:de~k,e, 
~oved'iakellg .s:ørpeis ug ralle,kenls.. 

1c; 11 lØ 2 I Z$ 25 21 Zi ! I 

Figur 4.18 Mmst<t dnvlid t:,I /o~ntet is.Jrantor,u~de i man.eden-e april og ium f,;, #,Jf$Jippssteder I urrednjngs
on,rA:det /,ef. ZfJI 
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Tett tal le rlcenrs ha r et o ppsam•i ngspotellslare pa 
4 ljter ol il! J)r h'ii.d ra4 ml!ter. Et oljesøt på to.000 tonn 
i is.k.u,ten ~I derfo r ~amles o pp inrtenfor 7 kv.a
dti'ttldlomm.er /rei. 4.SJ. De olje-.s,ølel lfollg t,a, en 
bredde 13å. flere kifometer n.år det 1mm mPr i kan
take med ls.kanh:!1'1; m åi vJ forvenle- at ofjen ild..-e 
n~r ,ner enn et p~r ~ttometer inn I aset) dl!'r'I iørsw 
ti cl'en. Ved kon•jnuer1i& Yirm rnot 1se", ~ det 
tenkes at alien presser seg vei rnnove, i isfeltet. 
Nåt oljen !'tar k<)!'r'i met noe" km rnncnror is
grer,~n sker !.an n,synliS opphof<l'stld i IS-ell be-
t ra k.teJrg, 

Olje s.om ligger i råkene meUom Ml;1.:kenc lcaiJI b l
.5ikyk opp på isflakene el ler presse I unde, Is.en. 
lse-n ab~be.rN ~•e o•Jo,, ~ areal~t som t iJ~lc.·s 
vil den f,erste tiden dekke omtrent en p rosen:t a.v 
aæaJet det sam rn~ $0[et vi Ue cl~kke i aipiml van n. 
I a gj,oogJekl vll o ljen v.:eN:! le~ge i lsefl, og k.1 n 
sål~es transporteres over- store iil'lr'Slander med 
d:ri vf-!ltm, OFJen h~r ads.ktrlig ~ngsotnme~ m.-d
bI)'ling i is samme n lignec med åpent v.mn, 
spe.sieJt am vrnl~n!t1. Når oljen ha, kommet inn 

I rs.feltet hn man bruke vind~n os 1a.•rndfakl'orene 
for isdriften t i I :i oeresne sal'lln:s.yn lig forllyttnins-

Oppsummerin1; 
fvenU.1elle oljesøl f rr<il nordllg-e d~l'er ~v utrednlngs,,
O!TIJ3<i~l. kan I 1øpet av få dager ru isb.nten i vin
temjlvtret. Olj~ kan s.amle11 o,s lagres uiorvitret 
inne r isen oR, tran:spurte,e.~ og frlgfø~ p.å. ~ndre 
s.teder-~ ti I al'\dr-e tid eT, m est samynHg i sommer
halvåret når isen smolter, ~ s me lting og tilbake-
C tå l<i~g ~ isS{anterl orn \lå ~n og sommeren fore• 
g~r d e\ en ekspiosjoru.a.rtei produksjon i'/1/ plank, 
ton ,;;om tittrekke:r seg en rekke s1:0rre dyr på 
mur i ntss0 ,. Den m:t:"~t p mchA fr"'P sescmge-n , 
f ra april og u10-...er våren og 5.ommeren. Plankton, 
idauna, s:j,:ifur;t ser og istiJ01rn er o,g~nismer Sl>rn 

WI i.oære- ,bare for olje.w l ~ i~ka niten. Det er Ikke 
fm,e1au s.ystematis1 brtll'-gging av d isse forekom
stene i iskanten, !: lik at tori-re,wen ene ril de ul ibt 
tide, ,:l.;\I ~ret ener ved ulike sleder langs isbntens 
utbrede1s,e kan vu rdlC'ruS. kV'iln thativL 
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5. So,si,o-økonomiske forhold og kon.se
kvenser av petroleumsvirksomhet 

Lete...irksomhe-ten ,e:ttet olje j Ba1tentsh m er i 
ut,gangspcmktet en kos,tbar aktivitet n,ed !helter 
begrensede fingvirkl'ltng f, SlkremMet me-d :!>tik. 
vi_ric:somhet er imld11erticl at det ska.I gjøre5 ko1111-
ni@irsiell d'rl\i'L<erdig funn, Slike, funn \•ri på hoe sikt 
bl(;lra til~, oppretthQld 1::!Me J>eOnleum p:tndukr 
sjonen og JE!\IE!ransene tif denne ~ring:en tH tro:ts 
1for den n~gangt!n ~ prodllksj()nen som kan Yente1 
i No,dsjøefl. Videre ka,, evei'ltuelte pt:ttoleum~ 
funn bidra ti] A opprettholde s.tatens Inntekter ira 
denne vir sornhceen '!lillritt eksporten av pE?tro
feums.pro(llulcter; og derigjermoFtl handlefdhe1en r 
landl!ts lf!'ko!'lomi:doo µolitilk. 

I Jys: e:v m,enstå~ncle her \,i funne• dec riirOg å vrnr
d rie vlrknin.~~me av petf()[eums.virksomheten i 
u tredriin9"omr1'd L • et n.-.sjof!alt perspektiv d ~ 
det også tas hensyn til de i rlntekler; vareleveranser 
m.lf, detlFI e virk.!:orr1 lwteni e't.tO rit1.rell kan g i p!\ noe 
sl kt der50m lete'rirk5omheten glr posltirve rresul'ta~ 
ter. I tilkny1nlng. tiit dette bC!skriwr dette kapitt!tt 
hvilke f<mlsekven,s:er lerevlrksomlhel, og i noe,, 
grad e-venruel I proet u,k:sjons.virrllc.som~et bn ha for 
fis.'ker~kCivi1:-oten i o mråd(!t i iDrm a... areæt.ap 0,13 
for de s~rnlske i n,ter~r. 

Del •r gjeri11omf0rl prosj,ektQr i regi a.v OJrs-
og energidepcartementets 1i1tted11\lf18!iip1ogtam 
og Kommunal- og arbeidsdepane.mer, let to:r ~ U 
vurdert h.h ,v. nasjon.ale og regionale virkninger 
av petroleurnS>'Vir~rnlh.et J utre.dt,tngsområdct. 
Videre er det gJiellJ'lomfart flere prosjekter for i 
bedre dat.agt"u nnla,gt!l m.h .t. lllre:d n in;sområ.dets 
tlskenmesslge betydning. Oet er forøvrig: l~ngs-an 
ret fors!(ningsprruJekt ved No rdlsk Samisk I nstltun 
a m .sos-iele- og økorlo mis.lee KO!l,Sekvenser ~ rp,etfo-
1~ umsvi ricsomhec: ror samiske bosettingsområder. 
Pt:lte 11rosjektet e r fo rdøpig ikke av11lufurt. 

5.1 Forutsetninger 
Oml!lig hal"}Xlrten av rw.;crr'\ll!n,;, 1 pcttolt!Umsftdt 
bes:luttet utbygget og omfag tr fje rd~parter J kilt 
under vurdering, ue.ø;ø,,es PN ga", Ca1,sreisv:rs, r,e 

S7 

e.rtil:mekketig til 100 ars produksfon på dagert$ 
nivå. for olje er situasjoneo ilt før rnidten ~ ni1li• 
lilflet vil~ gotrc som au · o ljef U som er p~•l~t 
være l>esluttet ulh)-gget basert på de111 utbyging,s. 
.aktivitet vi nA ser for.an oss. Oersom en enskar .a. 
op.pretttiøtde v.algmuligheten~ med lhensy11 lill ut
byggingstakt og prodtiksjonsn ivå, er det n 0dvel'l
di@:: a påvise i')! oljeressurse-t I løpe! a.11 ra ,r. 

Dem hall' le.nse vært 'myndighet.enes rnålseliliing 
gradvis a fort11(yve oOevfrk$Oll'rlh-etm l'\Ord01æ,. 
Delte m ~ sees sonn en n.aturJig ul\likli n1 at \1i rk• 
somhGten på norsk lkorltin~ru.alsokL.:4 cttcnom 
res u~ne i Nords jøein etterhvert hlirklnt1a,gt ·og 
LI1Wnl'le~ os det ka11 ikke s:fes å væare noe priirno• 
pielt nylt k.nyllilt lt! oltevii-ksomhult..lf'I noroOVæ. 
M111flghet•efle for petroleums-funn i ,B.ari!PI~ ~f 
\Ill rderes s:~nerelt m m int,er.essarne, og det er 1 

tio•,-edlsak I Bare.r-1,t5t,ave1 ~t etl k3.f1 forvente , nrvie 
nye store ol~e~ lt. 

De samfunnsølwnorni~~e virkn ll"lger av pe1role-
unuv1rksQmhet i BarentsJ1aÆI' e.-. ionrten den 
ctterspørscils- 01-; 5)''$~1 ~tti ng.seffa~f 11are- og 
ljene.stelC\'er.a rueir,e v,11 g i, kn~te• tir de s!atllg,e 
i.n ntektene. Di-sse inntektene kan i hoveds.ik de le:, 
I lo k.ategotferi; Sk;1tter og avglftGr til sratskassC1111 

samt s1atel'}5 di.rekte øko~om i$k.e errgnisiemem. 
Stlilten har dessuten en mi r}dr,e I nntekuf)l}.$1 gjøn
hOm eier.mdeler r of;e!!liel!.hper. Regjeringen r.a 1 

1986 tram to,sJ..ig orn endringer r ot,esclsk.apenes 
ra,nmebenngel!.E!'f. Hovecitienilktefl med ermrln
genl! va.r a s.ti.rnuleru 1et,e.. os utbygsint;sakti'l.rite1·E!fl 
pl. oorsk l'rontine.n1alsokket 

For å ile.unne tilllreile 'Virlbningene .av framtidig 
petroleumsa:ktnlitet i Bal'efltshavet har det ~r1 

~ød~ndlig i. konstruere mulige N nn- og ut~
S~"gsalter-11.irtrver.. Ved~ gjøre to.l'Utsecn, ng,er om
lu ing kosmaoer:, i,olu mer og framt idige il"!ntekter 
l,,ar det vært muirg å an.stå. både statens og s~l
s~apehes in ntcktor amt h,til I«:! ring.Yirkninggr 
.aktivitahm ,<il gl - rfo rm av norske [('\ltlta:nSer a-..· 
V4\re, og tj n ster, Vurdetingene J11 felttypet- er 
mre~tt del~ u, fl1) de geolo,gislre for,.-entnlnger 
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bl området o,g c:loPi; 1..1.1 ;ra hvifko fuo n, wm v il være 
m:,rkedsmesslg inte,~~.ante. [)e s.-mfunnsøkuno• 
miske vrrkni !lier av framtidig olje. og sassproduilc
~~on er s,~i; a.\•hciigis t\\r hvilk.e foruti11Ln lnser 
.som legge5 m f:r'U nn. Det er viktig å und~r$tfl!:lrn 
.at det knytter seg .stor u51ldrerhet til 5like l:>ereg• 
n in:ger, 

lfiigur SJ Hlus1r-en?11" die-forutsetnirigene liOm er Ila.gl 
t il grunn for utviklingen i Berentshave1;. Det for
u tseUe11, at d't:!l ~je-nnomført to til delinpruf!c:ler i 
fl ._.,renuh:wet ml:d' 7 blok:lr:1::-r i rhver ru Ilde. !kl 
si-øres ingen fu n,n i f0rste runde,. etter erid'L le:te
ptog r~111 , 2.. trtmd sdr en O\'Etfor €.ro rutem ative 
utt.li I med hensyn t~I fim n, Dette er stort oljefc:-lt 
litei'm id deis. alJete,1, middels ga.s_sfo1l eller ingen 
1:;hivvcrtlige iu n n, Det s,sto utfåUet n::$u Iterer i en 
l roo]e letenmdc d'il!r det fo0ru tsettcs • t dat I\Glrer 
il:Jæ Sil!Pres funn, 

e.F\'!Jl-t:!C 

-..u- " : ...... ~ 
~l:!J,;f 

...i.:,. e '&..~ 
A,\.T, -~T 
;,.J.;r,+, 111-1/;r,I-I 

f'~ 

Fisur .i 1 Tl/deJinae~ be.slutninger os muhge 
1.1tfalllrJ. 461 

ror det ~tore otjerurct!t ro masettes.. ~n ~tør reise. 
p~ 100 mm Sm' (sta nd~ra ~blkk.m,ete:r) oli ,og 
produksjonsslart i 19111.. ror det rn inste oljefelte1 
farubl!ttc--s en 11.rn'innbar reserw på 100 miU Sml 
og samme pmduksjons.:;t.art sorn oiænfor, far 
ga$:iieJ1et legges 1il grunn en ut\'innbill reseNe 
pa 80 CStn~ (fiilillr.trd~r :s-uinctard kubik'rk.mete-r) 
og i:,rod..,bJo n.listart 11999. 

For oJjeMte,M er Cil !I: lagt I 11 gru hfli en 11Jtbyggings
og produ~j.onsløsr,i i-.g rnedl fMt plitdorrn og 
oo,i-e-J;,\striing. De lot.ale ulbygg1rts.>kostnad r for 
d~l mins.te o lje-feltet er ~,egn et lil ru ndt 26 mrd. 
~raner og for det ~10re olje-fei c L fil rundt 
33 mrd. ~IJ~mner:. For gas:;fef ~et ~,.. det r~l Ul 
gru rm en h,sning mod Rytende inn.stalf.3.sfon.er 
rn h;ws,. 11:!do•ng, til land og en \em in I mll'd 
l. G.anl~. De :samrecf~ lc:mtrmder ·er lls9att Ul i 
underl<.ant av 14 'rn rd. 19&7-lrnr,.er. AY dette u1gJør 
iNG--tem1jnar e11 ~ I oo tredjedd, plaHfurm og 
rør1e-dl'J,i'f1g til lind stl!r ior r~te,,,FI, De .Ar!lg('.' drilb
k.ostnadefle ~r på bakgnmn :a:v erfa.ningsmate1iale 

.ans lån til S~ .aw i n,res.teri ngsko~t nad'ene. De A.rlise 
I rwes~l"lflsene for de tre fonl:lillh:1Jmativene e r gitt 
I Flg1Jr 5.2. 

f-'!,J _i,..,., 

-M ~ 

5 

' 
1 

u 

Figur 5.2 Arl,ge lnl-~s,etlrrger r mitli~_rder klaner 
/ref. 11.fJ/ 

Det er faretalt lønnsom hetshe regningeJ for de 
de1rnc-rte altem,uivcr ut f,~ rtn- ul'ike avkastn ing5· 
knw, a,enholdsvi.s 0%, 7% i.IS 1071i r~r,c:n,e. Gl-e-11• 
nom ni.WNdien i1\I' en 1rr.eshiring -.'t'di et be-stemt 
:'Jrv1'.a:s1J\! ngsk~v fi11t1e-r vi ,,.e,-tl iei, id~g av pto:!jc:k• 
tets fra mtidige i nrntektell' og lcostnader. Ders.Qm 
~urn rnir-!" .a.., de rn.Jdclislwi,terl i n li ~alinger er 
51.0rre enn summen av de n.eddisLmterte ut:bil!"-

• taUn,g~r har in~swrlngtm n positi,v 11åvwdi og 
.a n befal~ gJe11 ri ornh!irt. Veo det lavest e (lv-tast• 
nlngs ler.ave\ vu111~res '!>crolede inntekter mot 
!>ilml ecle ko~tnader uten nedd~sll:Onæring. 

Et B'llkil<stnj"gslmrv på 7,t, 1 ilsvarer mrnstekrææt for 
inwstcrin~r i offcnmg_ sektor (11s;imfunnch bf ku
la!i)OflSJeTite•). VI legger til gn..inn a1 se1 ~pene5 
a,,,•k.astningskrav er h1111yer,e mim detre, i prali(si$ Qfte 
10~ e lle r hø ~,c re, e~regningcnc e-r oJidere fafeliltl 
med !t,e ul ile o ljep.tiser, n. h ,\•. 15$, 20$ og 25S pr 
fat ved bøye.Jastingspu n kl l Ba,eneshaYet- for 1;:iss 
hilr vi l.1gt ti l gr1,mn h,h.v. 40 ørn og iO ørc. p-r Sml, 
'1:orrespi:mderende- ~f laveste og lløyeSile oljcprl" 
Na.,ierdien i rni"iarcler 11J8'.kroner "ed u•ike rnfe-
0.fl gassp,lser og avk:i:s.t.-.ingskira'\' er g itt i Figur 5.3. 

0P. definel'tC!' n,jetunn vrr ha positiv o~dl ved 
al le pris- og avhs1 n.ing~Ue-ma('J\ler, men 1.1 n ntak 
for dl!-1: m inste olj t!fdte1. \'Ed k-0mb1nasjon1m 
oijeprls- 15$ pr f1't og el iWb$tnfng~rav p.:i_ 11□'6. 
Fcr gassfeltel blir nå....em:!.i~n nega,tiv \'ed de ~ lgte 
pd~ og i1vbstni11~~k•m atiær, et gassfelt av den 
def,nerle s-l0rrel~ \!1lle derfor s3nn~ynl tgvi:s ikke 
b!i bygget u L 
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5.2 Nasjonale virkninger 
De dl rek1e lfluionale l<i::ms.ek~n$er id.\' de alter• 
natiVt! utvikHn_gsoa_ner for petroleun,svl rksam. 
heten j Sarenm:sh11rvet c:r i førue mkke: 

- nonlce h!'Yer:anff!r av varer og tjenester 
• S)'Ssd, erting getierert av utbyggmc og drlH 

avfetten~ 
~ skam.tur;. avgihe, og al'ldre statlige in ntektar 

fra pe,trofaumwMcsomherten, 

Norske leæra:nser av varer 1og tjenester 
Oe ~amted~ l~ranse-r Cfl petl'Oleu.rnsvfvks-om
hE!'t en utgjorde i 1986. nm-dt 45 mml~:rder kranf;!r. 
Trdliser,e har en anslått de no rsk,e teverar,,;;ene t it 
.) I lggfl @l sted mel lom 60 og 70'X. av totarJe\i-eran
sel'le, En sttJdi@- fr~ &dri ~kon om 1-sk. ln~titutt aJJ 

et utvalg tw no,s~ tontra~erlret. 471 viser Imid
lertid en kQnsellc:\-ea.t Q\-erestimeri!'\g, av ~e no, sliæ 
I everui:!.,!!ne. Undll!'rs.,,lu!lsen æ.-dekilc:e, et avvik i 
sterre!S{:SOfdef! 10, 15 '6 , 'Kt-117 særilig skyltt!JS uUk 
oppiratning av h"'Or rna ng;e ledd en sku Ile ga tll
ookl? i transaksionskj,eden for a liJ\'gjøre le'L1eran• 
e t\a!< nasjonalit~L 

,\farke,d~t for levetanser i)!; wr,et og tjt,nesær 
til e n ut~irig ~ Bilirenl5hay,et k_an g_rovt deles • 
Letemæked.Elt or. uthyggingsrnarkedet. 'Trad is,jonett 
er cJeq 110rske , ndeien st0r • i iet-eluen. I denne 
fa5e n som strekbr seg O!Ær l-4 år utgjør de('! 
non.ka- artdcl tradi:sjonelrt tre r;crdtrleler, \.l!d YLIT

cferf !'lg av de .n,orsk:e ande1en.e er lk;c:nt.tiac!~e: 
spfittet opp i tre deler1 nemlig p l:attform. ro-tled• 
ni ng ti~ land1i og termin.ai! m~d ll.NG-antegg. De tQ 
.s,s;mevn1e ef ern riter glel(f~il' ~r~ for g:1swfw.r
rn.1tivet.. 

fiALgende f'lors;L<: nettoaPde4eT e, b<!!nyttet for de 
u like utbyggingsoppgaver. 

- plattform 551'.. 
- !'0-rledni111g, 25'% 
• lNC-an fegg 50 ~ 

rur de to altsma.tiY@ne m12d olj-ef unn vi I dl?t 
r,;esentflge av de no r5'M!· levennsene ~ted' I å.ret1~ 
1992·96. Ved eventuell utbyui ng av ga,S,Salterni!, 
ti-i.-et vil hm-ecli,oeben a.., de norske ~ei.-eransene 
f in 111!r sted i ålene 19'JS.-"l8. Rm:lebngen av de 
non.kl! JCVEransiene O\<er- eid er g)tm- , fig ut 5.4. 
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IG'gur S.4 Na1s.ke 11!.,,'el"anser r Jete- og utbmm~~
(as~n !ref. 4fy' 

E1 k.l~nnecegn '!,ie(.i ll)ffahmern.a.rk:ed~c e1 .it <let Pl:f 
p~t av usik'kerhc-t, bl a.nt annl:!"t som fø1gt! av 
!!-ving"iflgt:f • olit:-J>Fl~n~. Ot:Ue Jii~r t1Jt1nget fram 
mer kostnadseffektive løsni n,ge-r og nød'l.--endig
.g;ort utvikling av ny tek110Jog,i og nyt! produkter_ 

5000-----r------..------r---... 

~000 ·------- --t--- --- ---1 

o ,_.....,..,__,.. ..... __ -i--~--1--...... --,..,... 

-ft'lZ 'l.Qi-
• 51'0lrt a.31!.~l;:,\...i 

- a..i~ czjua:r 
-r,J,~l!J,;J' 

Figur S.S: Cjennamsniaflig anfecggs.sysselseffing 
fordelt på ~rlref. -4(V 

På d!!!1111e bakgrurm kan uet 1enker; at b.'°e de 
•oC3if'e ko-srn.ads.over!!ilag og de '-'are- og tje n este-
reve,anser som v,I lalle påi norsk lr::Yera.ndø reT kil ri 

endr,es i forhold ~• oWinstå.er de. Det er imidlertlå 
sø l liltt hensyn til en -sflk utvlklln& i ansl.il8,ene . 

S'f!15elsetting i ulhvggin:gs,.- og drfflstasen 
Pa bakRrun n a,1 erfurlngsmatcoale f r.1 No1 ds-jeer, 
og upp~r fQr tel\ ~om st.'\r ro,an ulbygg~ng er 
Btn,leg_r;sys$else1tingell\ ved urt>yggin,g .w de 1r,e 
fon r1altemalivc.-beregnet. ,\nslagizne lo r $yssc-1• 
sclti ngen krt)'l1el hl de • re iun Mlfera1111iivene er 
gin i Figur 55. GassaJtemativet omfatter både 
utbyggl1ns ttl h:,vs og C\:'rmir.illilnle-gg. 

For o ljefunnalternativene \liJ anleggssyssel!iettin
gen for begge ~ltemaU~t V'd,(e, hø1-est • p,erlodel'I 
19194-fJ-!i. Ved utbygging a1J eassfeltec vil an leggs
toppen ,ære i ål'tm~ 1~-Den maksj1nafe 
ain~cggs~~!-eh;et1ingefl li enkelt ,b fm' de tre 
a1terna1;vene ligg.er mellom 1100 og 4400 årsverk. 
Lian se-tt h't',I ket 1Jthygging~1te-rnatlv :Soto vtu·deres, 
vil udJygglpgen beslaglegge l:>P.t)delrge deler iV 
bpa!ilteten i nnl!!flfo r den petroreumsr-ettede 
fhd.u suC og i englnee11,-.g~IJ.edrlfttme. H'XI rv•di 
e 111 L1dl)'gj3~ng i B<I re ntshai.'81 kan s kaj>e lcapasitel
problemtjr kan dc~e vun:!eR:~ •1Jt11:"" ~rn, 
t4et\fl kap ti l hv[lke u.t~I n'5pro'S,ekiter som er 
aktuelle til samme tid • 

~!I00 ... 1- ------~---~--~ 

0--1----i _ ___._......, ___ ....,_...,__....., 

-l'l'l2 q~ 

sroi::tr oL~J:'E.L'T 
-u-n:. ~ 
- c.A~S!'E.\:r 

figur 5.6 Sys.sebetrlng i utby&grngs- og d..trfts·OfllJ!
nisa.sJr>ne:n fotdelf p~ AI 
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I 
Det er videre gjort an:s;t.ag for fwlUæt"I ~se.JsettiJ'G 
sum bn påregnes i utbyggin~- og d riitsorgani
~SJ-()rterlP- D~t er 139,I ti I grunn -for anslagene al 
utvikHngen i IIE:ilfl Ing av mer • ~1!:tlve,, ,org~n I • 
sjonerr vil fortsette 1 årene 1ra,nlM:!'r. Ans;lagene er 
presen,en i Flgu r Sb. 0r&1 h0}'e&-te anfsaglrt g_relder 
gassaifteran livet og o rnf.a.tte, ogsl syss,els~Hng VPd 
LNG-tetmknail~. I l l1lh!~ til den direkte ~"Sse\set0 

tiing i o l~enænngen xomrner de indirekte sys~i$e1-
ti nssvirkninger 'j()m of•e ligger i støtrel seiorden 
2,5--3 giln~r de o i rekte virk ni nge<J"r rnen med store 
region.i le v.JJrl.i.s;on.e.r. 

Statem innt@ktet- i fmm av slca.tter 
OG avgifter 
I flgu r ;i7' pre~C!'nCer~ lb,eregn Inger ,w 5tat~n s inn& 
tekt~r fra µ@trole umsviR:SOmheten i 8airen~havef 
I forrn ~ $1':!it.ter og !i-1:rlens dir,clde Dko11omiskt
c-ngasjernen1. Avk.lsmm,sslcr.avei er ,i.att ti l 7" I 
dis.se beregningene. 

0 

-w 

figur 5.7 .Nå1,-e.rdi ved 11lbyg:cinsss.t,art og starens 
imdel ,av denne /ff!!. 461 

For ofjefo1t ne frrun~.dr de-tat statens andel a\• 
Vil:rdisbpningen øker med ølceflde ,ofJ{>pPis r, 
~.-,, eslik 0k111111g ikyldes at skattea.m:fehu11 øker 
med 11kende in nteber. Delte er tlls~l1et '°.8 
ball:t •nn i de-t nya pctrolt!umsskattøsystemeL 
En e'kende s.btteand~ bidmr tll ;rt el • Dtidrifts. 
!'jkOnomiske a:n:deler og in ntelc;tene- fr:.t lfttcns 

direkte ø1(onorni:.ke engMjement relati\'t sett 
s~'ker ved økerul:e innit,ekter. for del store olje
{~Jtet varii:n,er nå\"c,r'dien .w de sf.atl ige inJ1tekter 
fra O•l'4lilg 114 mmta.rcfer li.fon.et mf l om,ag 50 milli.ar
der krone, avhengig i'lll hvilken oljepris S(l1l1 leg
g tiJ grunn. fot d'.e• minste o,jefelt,et lisger nå,. 
ltefdiefl Ml de statrig.e in ntelc1er tlJs.W1;rende i love,. 
.altet ira 1.5 til 23 mdtiarder kroner. Deucm gass
'fel'let s kuPle bygges u t ,11,•e begge prmsilliterMtiver 
medføre tap ior -.æren. 

Gene~r1 flinm lere, smu,n!i 8IJ.90,,& av Jl'tekostna. 
C\lene gJermc;m, skatte- og .n.-sifts-systemet. De!te 
illustre1er at det i \.!EJ$i!ntlig grad er staten :som 
bærer nsikot.:n ~d feilslillt leh.:virksomt.el.. 

~ørende for hvorvidt en iumbygging bill ,SteD• 
nofflf0rl ~·H Vil.irt: .rvl'llengig av hvilken intereS!II! 
$etskapene h"1 i prosjek~et . For disse vll dl'lt IJite
luli: fQi::nde .,,';tre tivkutnin,g ~lter :,\ratt som vil ligge 
til grunn for .,.i., rderinger\e. I ~ itv' <rettei e,r det og
så vurdert o m det ell' samQlenfaf~ l'!'lelJorr1 bedr I fts
økonomi5k (min. 10'6 avkastning~ og: samfunnr 
,økonoFlll~k 0% avkastnlrig) -.1nd'~rlflg ;w de ,Jtcr-
11a1:iw fonnene. D ·t framgår av f igu rr Sli at for 
Qljefelterie e, nlve1dier1 positiv to r a.ll~ form• 
og pris.aJtemativer. Feltene 'o'ille fø lgelig vurder-ei 
som ;ik:tut.,Jle fot· ulti~gglng. For gas.salter.antlwt e , 
ebQp-enes nA\-~rd11 neg.i.liv telv ~dl det h0 yc!iste 

prisahema.tiv, og feltet viUe fra seldæpenes syns
..,mklel 'Vil.lM tdnWr.eAAant å. ~ ut. 

Figur 5JJ NM'fdi etter skatt vod bedriltsakorJO
miske .rvkatmJng,km11 (10":4) fo1 de- ulike pris
es funtt.r.Ucrn:uJvc, 
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5.3 Regionale virkninger 

8elolkning og bo5"tting 

Tabell 5.1 ..,jser befolkning~uNi1'.linge<1 de s,ste 
:l0.40 årent- i T•OITIS og tml"lma,k s.ammel'\lit.n1:1~ 
med tat1det wm hPJhPt. ~t frJn)g.,)r ,\t f~•tken~ 
hadd~ wk,;t i folketallet flam td NlAl I 1~,lreop 
har imidfeitid b~folknin1;:sutvikling ,,am nega1iv, 
s.ærlii,: dette Shlt: Jtt'•le-, 

fcnnmark liar; ilt're Jr opplt'Vd en s1e1k sent,ali
st>ring, og !,3intfrtig ,n;Mtt mt, t'Clll c:u IJ~<t)t::fl\ ..,,.. 
)i11 befl>lii:ni11g ,Mig. Det ~r ~pe$i~h uogdo,o som 
llyuer. Skal bosettingsmønste, og befolkning 
kunne oppr<·UliotdC's kan ikk€' dette ior1settc-, 
n1~11 lfP.t1ger riy \'irksornhet. I deM1e !>ilu,><.i<m 
framstår pti\tcifeornsY•rksomhet som e" mulighet, 

Vf'd igangsening aY lele\'irl.:somhet nord to, Stad 
f 1qp,() hf1, hPhl"h+t for N\tU)n:.of '1"'hl t "'" høu'Jri" 
landsdtlen~ frJmll~'t't. I ~J\ S1tvJ>1on dtr de-n 
fu,m1tdige næ1ingsu1••iklin~en syntes ~silke,, 
l>lt< 1.11Jt>vir~c.omh~ttll 1)ppf~Ut<l ':11JUI t'U ,~l(!>l• 
f"k10, som kunne bidra til en positiv urvildins.s
proscss, \'i•\;.søu-.hi:-~<.•n sk~II,• i,:t rc-i,:1onalc vi•knin-
8E'• l f(Hm J\' etablering .3\• ny ,,c1wng$vi,f.:!,omhet, 
rever ans.er av varer os 11enester, bevaring .3\• bo~el• 
tin.gsmenstl'\'t mv. l<.'lt•ft1¾'I" S)'l'IC'S i gr små b•drag 
i ~o s1,k ptosess. Derimot kao (P.ltulh)"ggo,g og 
senere produl<!jon i stør~ grad skape grunl"lla& 
io, ny ,11ttr,1ih"I, hl,.:i. &if>nnom ~r.1hl~r ,ng ,lv l'I\~ .,,. 
beidsp1as$er. 

M.\uge !N JP, ølltt1lltny1tecfe atbE'l(lspl.)hl"Ut' 'Vel 
tmidl~rrid kreve så spesialisert kompetanse"' den 
lokale O,!; N.'Kivr•.11<" ,t:k•utlt:iingt<n kan bli ~\kje• 
d~n. En St(lf del av arbe,dsplaMerte -'Ola<, derfor å 
bb fylt opp ,'l?d tilflrtting av k"alifisert personc-11 
fra andre larod$creler, 0:1t:ti!kt1ylll!'<it: ,•talJlc.•uogtr 

k;;).n th:rfor; mindr<.•@r.\d l1irE-k(~ :r,,hjtl,>t ,eRil). 
rul :?.rbe1d$l~ttighet, selv om del generelt •:il sl.:je 
en S()'rit.ing a.., det :-egionate næringsgrunnlaget. 
Økt ti1fl}1'tinÆ: av fagl:xrt og huyl \ltdannl'l arbctds
lu~ft k.tn ~si b,,lr., 1,1 3 slc.)p~ wtkH i :i.n(lr~ ~ek, 
torer. 

F.nu11dt-fS0kelst> fo, l(()m,m10"1, og .u~idi.cf P,p:lrt~, 
mf>ntP.1 oru sns1nAfconomiske konsek\-enser :y,, pP.
troleumsvirksomhet t Trums oi:: Finnmark .'ref. ,I.$.' 

har yfst ~I Tron,s dl:? k.;,,rm1t-f\dt: lO år lr<111g vil 
t>pp,euhnlde sin '-'f!i.selseuing og befol.t.nings• 
andel serv u1en petroli:-u111'S\'i1k-somh<.'1, Cn fon. 
S.tU ~'t'h1anc.lut·•ill.liflg vil f0rt, 1il (hn$tfUkluu~ril'lg, 
1l;euog,;lt,,et m~ oversang ,tv S)'l\C.P.f\clll~ fra l.lncf. 
bruk, fiske ()g induuri mot en økende s.ervice,
~cktor. En slik om$lfllklurcrillg vll ,•irk<' sc-ntrati
it.~•~ndt. 

I tu\fl(l,~rlc ~· l1fY1lcl1ngr.pr<1S#.S~P.n dP.I\ C.:'ltnll'I~. 
men her P.r de arteroative s,•ssel1.e11ingsmulig• 
hprønø U hPf,røn,;,o,t,.. ;it (fllk i,t,,,i.,, tlyuø, -.c.r. 
o,-er Ot-n llf'ldt-,s01'.elseo $('1m bit gitfmonl(øf( 
<o, Kommunar- og "1beidsdepar1emen1..-1 vis~r 
.tl uten pe1ro!eum1,vi1k1,ø,11htt k..,,, l>i:-folk11iog1,
nedga11gen hfi på minst 10 prosent de kommende 
20 åre-ne, fo11~uc-, itn;Jle,tld c.faic-n'S 1;c-f'ld bhr 
,1E'(lg3ngtl'I o,,e,r 20 prosent, c-,g d.3 man dec.sut~n 
Ur s1erk~rP. teo'1enser Hl sentralise,1ng mot de 
store teustc-denc, lår d\.•ltc- ~ture- i:.ons<.>kwl"sc-r 
fot hnr.P.trings•""''~IP.ret; ky~1-Finnm.\rk. I d~ll•l" 
situasjon vil sysselsellingt-t\ i T•oms og finnma•k 
8<' ned IYIP,'1 f••"dt ·,()1)11 fW"rc.nnP.r, l)P.f1«l~o f,.v,~ 
nr år 2C00-200S, det meste av denne reduksjonen 
vil kommt: i Finnmark. 

Nær;ngstiv og :.)-ssel~tting 
E'n ..,iSi.tig 1~ak 1tl p,oblemEne i Troms og sp~s.i~II 
Finnmar>: er svikt i na·ril\gsgrunnlag<.>t. Ce<ieNI! 
gj<"ld'-•r c.k-1a1 ett·, IV l~ng,e-ul)l(I, 1.in<l\"t en kc>mmt•i 

~-=-·---~~-
1
=:-~--~~:~-7-11-~~-~~~=~=~:-·-·------__ 1980 ___ 1'}§[_ _ 
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lo mer c:-r !i-\'S etst:tUng og boseUing knyttet til ut
nyttf:-lse av i:!et 5-tedUge t s.sunigruinr1låg.el Frs keri
raærir1ge11 Br .w særlig l:lelydning far s.~el~j l"II!; 
og bos.eUlng I d nordligste f!l'fk.cne. ForU'ten den 
direkte ~elsetti ri gen I ils ~ifAle n gl r den ~bnd
fr.nteo f.mg:sten gn m n lag :fm- llil.a.nge arbeid!iplali$er 
i fisked'oredll n,gsjndu !ilrten. D~ss,u~n 5lyldes. dt!l 
rlng..irknlnger 5rmen mange felt, bl . rrmet1for 
verksted indus• rien gjelln.om bygging, r,ep,a ri$101"'! 
o~ vedlikehold il'i fi &ke• og ran~stfo.rwye-r. Videre 
5,klllpes del rinøvlrkni"ger I :!lervr ~n~rl ngcfl , 

Nær I ngsli,,1 o,g :..ys_sd:setting i Troms og fi nnmark 
,rfortHtt preget av tilknytning hl det lofG!Jl?' res

sms;srunnrcaget, Tid'tige,e Wf QeJ'Jlle •~lknyit ni ngen 
l\ch doirninerencle~ og ga som l'iesuJrat et sterkt 
desen1nriser1 bosettlngsnien stt:r. Jda_g s-k,er dem 
ein ste-rk oiærgang mot se rvicenæ ringe11e, med 
t.Uk seflterutvildlng og S4!"1i1ralt!i~ri~ a.v boset
lingsmørute ret som resuflal. 

fo.r TmFfl S d'om iJ'Jerer «Jilg k'i'Weel'\ærlngen bkl:i! 
pii produksjons- og sy.s;selS,ett ingssiden. Denne 
vlrksomh~n bl.ltjen f11' de øvrjge næringer, og: her 
er del de res~urr,1jlkfl)•ltede i.i~rk:somheter om 
jurdbru~ fasku og næ.rinss,rn lddel i nduscrl som 
står sle.-1:esL l'rorns hat også en del virksom!ht:-t 
som er avledt?t ilY disse. Den øvrige indus•rl h,ar 
er heskieden t omfang. fur .Fi,,; n m rk gfGfd!2'"1" i 
hoved~.k det sam,ne hi Idel, SL!!'F\flce-næ ringe~ 
e r ikke fu Ilt så domin!?rende, men er også her 
lcr,yHet Oflp tri de- f~j.liUntllknyttcde nærinijen~. 
Fi:slæ eg fotkai ndustri· star også st,erlc,t sam men 
med bergvc,rlcsekboren, m~m den 0\'trgc- n.t1ri1ngs
,..,rksomhet er beskjeden. 

Overgang~n ft1 prod u ksjonsvl r-Mam h,a1 lil se;r~ 
Viicea•k•1\/iteter har rfe ,;:e,nerc Jir \llJ"r l ~, ,k Wd'e 
i Troms os !Finnmark, 06 en må regne med at 
dP.:nne Urtv1kl•r,gt1fli vil f'orts tt . Dt't lfadtsjom!Jte 
ressursgrunn laget er fdag f urlt utnyttet og gl r 
ncppo rom for n~· altwitel f sær[ig omgalilr;. 
Fortsaitt UlVlklmg av .ibiakuitur og turisme kan g l 
m.ange 1;1ercllfulle arbeldspra~ser i å:renc rtamoi.-er, 
i lill~ ~• de a.rbeidspl.-ssene sorn eo.ernuelr "4t 
blJ et.abittrt i11~1enfor petroleumsrettet virks-omhet 

Virkni~r· av petroleumsvirksomhet 
Vl vi I m d~t ictt-erf0lgend;z be-gnms,1! oss lil en vu,
dering av de rregion.ale ..-,rkningene ved Lrlbyggrn,g 
og d rift rw etc av de af't.em~tf ve olj'efek d111 d:et defi• 
ncrte gassfelt u1fra en bedriftsøkonomisk v1.mfe
r~t\g I kle synes ak• uel It for utbygging,. Vi forut
!i4:!titer !;!It pfattformen ikte bygges i lt1nds.delef1, 
met'll at de111 landbaserte virks;omhem Jok!!l fsere:s 
i ,roms elter FlnnmaJL 
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I og med at planformene foru lsettf;!s bygget uten
for ~and' del on, vi I if<b'., sei,•a ulbyg&ing,en w fel
tenie- re.suttete i Vf!$ei,tli ge reg Dl'ltl le'io'er'.t nse.r 
av varer og tjenester. Skal fandsclelen oppllAi reve
r.anser I den n fasen rnå ~ I lmmpotan$e, p,rs., 
~lfte1 m.v. ku11ne he\ide ses i S.:onklJrn:mse 
med andre norske eller ut.enlandsle prodU56 1'1toOt, 
De l"KlfO•norslcie .andelene av :5-Uke l@l'L'lln nStir ha, 
lil n~ vært små. SIJke leveranser v~I hoved$.ilk 
være kn)rf~ ti• d riftsfas~n, For lt!'i.oer.anser i drifes
fase11 baserer be~n1ngene seg på (.,lgendll!' 
.a n~ra;g for 111.ru::lsdeJens netlo a 11de,ler .1\1 ete f!Orsll:e 
levera11se,ne: 

- 'olerkstedsindu:>trieo lD" 
- varehamfol -40~ 
- t<iltel'I rtg 50% 
- t ran sport 25,~ 

- banik og f 9rn::lnlngs• 
mes;sig t ;enes1eytJr,g 20g{. 

P--.'ii bakil'Ufltl .w diss forulsell'l lngtm~ er do årlige 
d i rekte ie.er.a n5e.ne av v.arer og ti,ene ter r drlfl.S
~n butegnet tila væt!:! ti !Størrelsesorden 200 mll 
•ioner ~lk111on~r i,g; 1,0 millloner ~k"Ont-r 1n 
år for h_,h.v. det shl:rste og det minste oijefeltet. 
Tl l sammenrlgn,,ng liJll:gjør fyl'kents z.cJ.mf~d prn
duksjon av varer eg ljene5-ter id~g I S1~rretses.-, 
o rden 30 millianl~ krollt!r p r ac. 

Med de fon.1tsetnlngero111 lnhte leveranser lfl.\l:. 
som t f li!gt ti1 g run n i bmcgning~ne vd leverin
gene till de lo .alce.mali"'E o ljef~ltene gl ef! s~mlcl 
pruduk.sjo11$Vekst (inkl. i.nd irekte virl'minger) p1 
"'·""' 5.5(1 og, 7.00 mm. krooer, delte- N i støuelse!r 
o rdeJ1 2-2,5~ :av lan.dsde1e 11~ ,5,unledc prod u ksjun 
idag. Samlet y1.m::lert ~ynes d e rlor ult;1yggrng ~vel 
o lJi!fel t i Sll.tefltsha..,-el i h~ forhotdvis. beskjed ne 
vi rknl11ger tar n æri 1'18Jliw-1 I lani:hiielofl. 

M111n,ge av 111rbeldspJa:sisene i en drlftsorganlsasjon 
er av så spesie ll kar.akter al en selY pl større ,sleder 
må reg.ne med begrenlie1! fokaP rekrutleting- Pl h~rc. 
~ruri n av laoosdelem nil!!ringsstru lctur idag !ii)'J"Jes 
de-t ildc;e re.1lisli med en høyeru n!g1Dnia.l andel 
e-n n 30%, dvs 100 t i, 100 nye ameii;lspJasser for de 
to oljele'ltch~S. wdlmmmcnde. Dersom vi tLJ hen
syn tll Mde de dittkte ag de indirtk rn sr&-serset
Cing5virknin1.er vise-t ber~ni'1g-ene iU utbygg~n
ger, ilV c,ljefeltene gir f1a 5S011J MlCl nye ~rbE!id-r 
plasser for det m ins.te og det s.t~ aljtrlelt@tl 
lA.'Cil kommende. 

Uan~tt hvifkel alternativ som "Æ"lge-.s er konkru
~rP11cin tra denne anal~Gf1 at utbyøl ngen ~ eu 
en kdt p,el,oleu rndclt i &renCJ.htlvet ikke er tH• 

tu:"-eHs: Ul å sta.ose ål.·111 neg~tive S-)•ssels.eu•ngs-
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uMkl1"3tn i landsdelen. Sk.11 S)'Ut:'l'k'ttmg~n opp. 
renholdll mi dott ftrfor sk.lpes vekst tnnenfor 
•ndre naringtr 1 bnd"9elen. 

ForiM'ig er det opl I regJ av Kommunal-og 
a,t,eidsdtpar1emente1 gfet1nomført e.n •n•f~ 
Jre.f. 48 og 4q,o"' sos5ookonomlske konsek\!en ser 
av ~rofeumwirUOmhe1 I Tl'Om5 08 Finnmark. 
t denne an11)'sen ope1e1H del med be1ydellg 
hø,~re loble andeler enn referert ~,,nfor, 
Det legges ti.I grunn at nærlngslivel i landsdelen 
ut.ser )tertt på-.\ bygge opp koinpe1anse og 11 de1 
lob,le næringsl i.., vil ha et betydelig konkurransH
fottrinn p.g.a. nærhet Ul m;ukedet. En slik HUlng 
foruuctter at n/Cring,slivel i Troms og Finnmarlc 
h•r kapasite11 ressurser og kompetanse til å bt-gge 
opp en sA omfattende lcveranseslrvktur rettet 
mot pvtroleurni;virksomhet. 

E1 lite og el mcge, sloe-I utb~'88ing.saltemariv 
e, anal~er1 m.h.t. le\'eransestrukturog ~sel
,culngieffekl@r. Oet minste a.l temat.i\<l!I er Cl 
Ille gassfell ,ned lllndførlng t.i.1 lNG-term1naJ. 
Det s1ør11c al1ern1tlvt1 omfaner b.lde ofjeproduk• 
sJon med bø)4!1astlng 111 hM 01 pnprod1.ll$Jon 
med llandferlng hl LNG-an" og gu.1kr.ahw:rk. 
dvs. et lang1 s1orre pro~}ell• e-nn dec MtttJte o11• 
atrerantivet re ferert loirin. LMnnw,mhe.1en wd 
p1osjektef\e ~ ikke vurdett. OentMt .nal)'Hfl ._.._... 
en ~mtel S)'5selsening~ i Tromtog finnm,rl,. 
fra 1000 t il J.400 pe,wner. 

Petro~msaktmtden bn vaue ef viktig. men 
i.kke 1ll"rekkelig bidug til 1 opprenholde syssel• 
5ettingen i Troms og Finnmark. Skiftordningene 
pi in.stdw;onene ~pner mulighet fo, pendling 
<Ml:t pn~e Stot'e Mtander. men opensjonen,e 
bl haY5 representerer i wg selv et begrenset antall 
••t•c:ht)l,>Jer Det vr ringvirkninger, form ;rv 
ulil:e. 1yptt leYer.anser lil petrola1m.svirksomhcten 
som betyr ffl61 I ,ysse~settJngssamme nheng. 
Det ~Ill~ w slike ringvirkninøer vil komme 
1 t,ytn,e os: byt,~re Strøk. Crunnen til delte e r at 
d~ tindbawrte anltq glttmc er store og krevet 
et ...el utvfklel ot n«ll1ggende sent.er for :i kunne 
fungere UlfredSSlillendtt, I pt1ksl1 vll derfor slike 
•nfegg bh lagt ner en Slur by eller 11urrc ttllfll:!'d. 
for andre n:gioner enn k>kllllsetlngsreglonen ..,,I 
petrolnimivftltsomheten I Troms og Finnmark gi 
små virkninger. N8!!rlng.slivct utenfor de store 
bye11e er for svakt utviklet tll å kunne konkurrert 
om oppdrag fra operat0r$el5k•pene. Cenereh er 
pctrofC\Jmsvlrksomheten derfor lite egnet !iOm 

distriktsnæring. Petroleumsvirksomheten vd I 
noen grad bidr.a til ;\ oppr~thQlde de nordlige 
fylke ntlS befolknings.andel, men vil indirektt' 
foriterke ubalansen meUom distnktt:M og 

.. 

b)-ene og bidra 1il el mer sentrall'fn botem"'8"' 
mønster i ~ionen. 

5.4 Konsekvenser 
for fiskerinæringen 
Fbk.tfUleo er- redusere o,e1 tåd Wde i trom, og 
r ,nnmark. Anc.liet helårsdrevne Jletre fiskef,u. 
1eyet" (O\<er U me1cf lengste lengde) ble redusert 
med omt11 JO f>")Wot t ptnoden 1912-86/re.f. SQ/. 
Den genereJte ned.g~ngen i de s.etiete ll't'('le e.r 
b1.a. røuW "tn ....,.,." nedbygging w fiske-
flåten pp Ø'll'tfbJ»sltet. 

I u1redningsomridt1 dri-vø d.i fiske med ~e 
fart.., fr-.. hete I.andet og utenlandske fartø)11!', 
dette ø,eldet szotlig de s:tore ,MOngfl,kerlene. 
For fartøret hfemmehertndc I Tromt og Finnmark 
Nr f1.sket ette, IOf'<k. reke nø IO<kfi, we,1 vllcllgst 
regnet i w-n::li 

Svingningene I fisket erler de forskjelllgu (1sketli.g 
t senere år kan for det meste henføres ul sviognln• 
gene i naturgru nnlaget 08 reguleringer av dri• 
~elsen innenfor de konsesjon$bela,g1e tlsker'leJ. 
Ott J'flfuserte rekefisk.et kan Sk)·kfcs svikt i~ 
best.an<fen bl.a. som fe.fge av ekt beltepl'C$S ru et\ 
,;oltscnd e torske- og hy,ebestand. 

Andelen aY d rihsliden som far1ører fra Finnmu1. 
d1l\•r fi ske \'Cd kyslen og b.a.nkene utenfor Finn
m;,rk og I O:;irenuh..-\,et e.r gr-.1d\11s blitt l.a.\.ere 
skien 1980, men er forl$.alt rundt 01\1 dnfu:t~ 
/ref. 50'. Reduk11Jonet1 tkyk:lcs t,a.., .a.1 trålere og 
enkelte tlngnolfarl9)'~, fra fylket ogJ.1 delu, , 
fi$ke1 tenger sot ettersom dt tddehe bolet i notd 
fiskes opp. De sisl~ irene ha, og.sil CH-fta.Mfsen p1 
fisk, -1 Biemøya oS Sp11~ ob bt<)dt! .. 

Fart")-ene fra Tromr. dn~ og'Sl et t)l)tik k),:l• 
Og ban1'f,sl:e utenfor eget fytl;e. \Ildete fotq1r en 
scor del -av driften på ky1.ten og hin~ u~tor 
Finnmark og i fiskerier I 8anentshiw1 og ved 
Bjømø)-a. og Spitsberg:M 11ft. YJI. 

Fiskeriene i ulredningsomr.idet 
K)-)len ut~for Nord-Norge et bbnt de Viktigste 
fiskeomridene i det nordlige Atfanterhav. Regne, I 
fanpMf'Cff utgjorde fb1'el i utredningsområdet i 
~"" l91U$ fra 25 tll 40" ~ ferstehånds,. 
wrdttn , de nor$ke fiskeriene /ref. S1/, Forste-
h.lndt-..rdten w fangsten i utrednlngso1n,adet 
sammtnholdt med dtt t.imftde norske fisket er 
lltustren I ,....,u, 5.9. ~gnt:t I tangslmengde har 
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• I 

loddefaJ'l!stel'\e domin.ert over f3ng-ster1e i torske
fisk~rier'l"6. Regnet i ærdi edorholdei det am ~ 
\,Uil'ldte. 

FJgur S9 fø~tehlnd.sv,u,dJ c1v fangst I utre:dnmgs
('JmrJdet sammenH11nel med ~or / no,sk fang! t 
/mf. sti 

R~pporter som h:ar vært utHb id~t om (lskut i 
wedning.wmraclet /rel. 51 og S2/ \lii!iler at de( var 
,e:n tllibakegai,g I fangstni.engden i perioden wn-84. 
Svikter, i fl ~k~t 'IQr i peile[ t stor I Øst-~i nn rnatk 
I periodell 1935,-8?' var det en v iss. oppgang i 'filllcet 
,gjen, tfr. Figur 5.10. For torsbfis..keriøne er 19?8 og 
1981 brukt so1111 rekran~A, l ~ori5-e~ens.analysen. 

0 

M.J l ~ !tO'M. r, I- ~~ 
- ~~~"I' 

TON~ 

.øooo-t--r---.-----.......... ---.----.. 
I 

800GD1M,---t----+-+--t"lli--- 1- --+----i 

~øoa , 
ZOllllll't-+----t---+----t--+----1 

-TFIO~ 

- --- VLHW~~ 
VEtfl," - ""l t-0,1~~ 

Frt;ur .5.10 ,1andfllI1t FancstmetJsd~ av torsk og 
ro~kearrede fft,kesfa,; i Troms,. \.~st-Rnnmark 
og Øsl,1-lnnm.rrk 'l1J8./ll ke.f. 511 

Agu, S.11 ... r,er twor<f ain f ngstel'l i~ de er1lc.elte-
f isliissJag iTI nen torsbfi5'keriene varie rer fra måned 
,u mrlfledl. M~ fangstete av ,orSk ,er :st0 rs-t i ferste 
hatvå:-1 er fang.sten a,v sei størst på sensommetel'\, 
11},~cfiskcri~t er mer jevnt tordi!h pi h~le å,e · 

Tabell 5.2 viser forde l in~n av fang:st på de vi:k
hgsitt- fed k.illJ> tyf'flr 1 .iren~ 1913 o~ 193'2 lrel. SJJ. 
Vi ser at d et har vært en marka1 lilbal'<egang i 
tr,.:iJtlsket sa,nUd1g som de andre redwpstypene 
har 01(1. Den s-tørste ørm Ingen An nier vi 111 nefu:1<1 1 

TONN/MNO • 

a 
JF~ A 1M C) 'H C) 

1- ] "tØ~~'!-lt, 
c::::J '1-1 .... !;,1!'.. 
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som har g'ått forbi gam i f:mgstan-del. De.te skyi. 
des bl.a. at b.ink.lint!'båle, fra Veslfandet tiar satset 
mye på fi sket i de notdlige havområder d~ sine 
;\rent. 

~ ,IQ~ j~ 

Tml -l26 'lo 

Uf\/Z z:r ')4-
~ 7>7 -48 
rt:,t; ,fQ 2~ 

~ 7 -t5 
- f,Mr,t -!1 22 

~ 227 ~'.&.. 

Tabell 5.2 Beregnet fal'lgsr I t.Jtrednlngsof'nmdct I 
1'118 og 1962 fordelt pJ ædsbpstypet (1000 tonn 
t und vek() 

Rekcliske 
Rekefisket i utrednlngsområdcl har hatt t n kraftig 
økning i sone re åt. Oetto g;oider g-enor~t for reke
fiske, I Ba,entshavet, som forst kom skikkelig lg~11g 
i sisto hal\del av 1970-åtene. De aller siste årene 
har del Imidlertid Yær'l en Hlbakeg.'lng som ma 
sees i tys av økt beitepress fra en voksenae torske
bestand. UIVlkUngen av rekefisket de siste åren~ 
lllusl!eres av Figur 5.1'2. Oet omr.'idet tallma1erlafet 
gjetder har ikke nøyaktig d e samme grensene 
som utredningsc>rnråd('t idet bl.i, fisket i f'porderM'! 
er medregnet. Figuren gir llkever en god urustm• 
sjon av utviklingen i perioden. R.ekefi.ske drives av 
enkelte fartøyer p,."1 hel.\tSb.lsls,. de.t vikligsto fi skllt 
io,egår i somme rmå.nedene. 

Loddefiskeriene 
Loddefo;keriene deles gjerne i somme rloddefisket 
og vinterlockfefi sket. sommerlodde.fisket foregår 
, howidi.lk t o nil'ld et 8jornoy:i • $9-i,tr:i lb.nken og 
nOfdove.r, og fisket i u1redningsområdet Er mindre 
vik tig. Vinterl()ddefisk.et foregi, uo(fer loddas 
vandring til gytefeltene \'ed kysten av Finnmark 
og Troms. Del meste av fangstene t.as innenfor ut• 
rodning-son,r~det. Fangsten ~ k>dd e i uuæd nings
omr~et I årene 19J?..36 fra,ng~, :w Figur S.13. 
Den geogr.ifi ske fordelingen avvinterlodde fi ske-t 
kan vari~re mye fra år til ;\r. I noen å r fore!år fisket 
utelukkende på kysten .ivØst-flnnm.nrk, mens 
kysten av Troms og ¼>sl-Finnmark kan være vik• 
tige andre Ar. 

Figur S.11 Fang.si av reker i 197786 lrel 521 

Figur 5.13 Fangst av lodde i v1.rednlhg3om,~det 
1meti !ref. 521 

De , iktigste fiskefeltene i utredningsområdet 
På ba.sis .w de ulike fisll.erik:udegging~ne for ul• 
ted"lngsom,;\det er det utarbeidet kan for de vik• 
t igite fiskefeltene for hver redsk;tpst)'pe / rel. 51 og 
52/. fisket kan variere s.terkt fra år lil år. ffgurt'nc 
S.14 og S.15 som \'Iser fls.ke etter lOl'Sk, hyse, $ei o.l. 
lilt ba.tell pi f.logc.\fQtdallngan i ltGII"" 1978 og 1982. 
For rekefisket er Rgur S.16 bas.ert på fangsten i 1'980 
og 1963. For loddefisket kan fansstem vaJien: ste,kt 
(ra .\t til åt, og fangsttettheten mi de.rfo1 for:sU\s 
som gjennomsnittet over e n årrekke. Oe viktigste 
1-0ddefoltttne i utredningsområdet frarng:) r ;iv 
Figur S.17. 

Kartene vise r bide o mr.\der med en fangsttetthet 
pi me r enn lOOO kg pr «.vadratldlometer med dob
bel .skr.wuf og omr.\der med f-a1\gsl mellom 100 
og 1000 kg pr kvadratkitome ter med e nkel sk,avur. 
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--or g~ rnfl · ket vil del wcro forl-mld.svis skarpe 
grenser ror ra!"lptområder, kar:tpresenlasjonen 
for g,arnr1ske har derfor bare dobbel s.kraw r. 
For loddefls.kel brn fat1ptæ11hetcri va.iro m-e,get 
io!orr, enkelte år over l00.000 kg pr ~dr,øtkUo
metet. 

Mulige arealkcmflikter 
Norge h-41 r henl'told 1ll I intemasjol'lil~ bes.temmll!'l
~er en s.ikksrhetssO'lle med radru 500 me-tor ru.ndt 
al le o,je- ug g;ass,ns-ta1Ja5,joner. Fis ke er- Ikke Ulfi:}tt 
I 5'k k;ertletSS-Of'lefl, Ai"Cåfta,p,et på. grunn a,v petro
llell m:!i,..i rbamhet læn imlClllenJd ikke ~so1eres til 
ba.te ~ omfatte d cnn~ sonen. Årsaken ti' dette ,er 
.at fi5,kerne må legge In ri ~ørr~ av!;li1nd~r fra in stal
lasjcmene enn seJ~ :SikllærJ1ets.~onef1 for ~ um~gl 
lmnmktsituasjonll!f". Arealtapet fo r en bestemt 
fnslaUas[Qn \!U wrle,e-fra ,edskap t il iredskap. 
D~s~utcn v i1I dybdl!I 01=: strømforhold ha in nV!lrk-
n Ing på ar-ea[tR1pet for d-en enlkefle red skap,~typrt. 
Gracfon av konflikt vil opå ,wJlenge e.v ~lVOr area~ 
t;ipet ko1111tner idc-t fangstilitens~tet og muligheter 
ti I å ilegge-o m fJ5, k;el vU være forsktdfit fra f5sb!;n 
til fislror,i. Det må i denne s,mmen heng uru.te,. 

- .>-1000 ~,,,,..1. 
- too-..\oOo~ /w,-,., 

figur 5.14 Viktisste f1mt1,5tomr!uie, for troHiske etter 
toisk, ,ei o., /ref. 52/ 

67 

5irr:?ke-5 -lit lctt.-virluiumh.cbm viU representere mf&. 
lertldlge a,eal~p med rri~l"ldte det ~flini?:S dri\'"'i'er
dige funn som bygges ut senere. 

Ved kron pl'iins.re,g~teni. rewh.1 Jon ;,,. 10. oktober 
19110 ble det nedsatt et utvalg (Fi$kerlteltuMlg O 
1.d 1 uh'ed de rstilllnlng~ rettslige sidi!r a ... folflol. 
det mellom o lje- og fi~ri~iingen. Utv.i lgets 
in nsti llring b!e avg,tt sum NOU 1986:6 •-Efst.atrdng 
t~f lis.korne for ul !mper wd pelroleu msvirksom
hel .• Olje- og enecrgidepartemernet arbc::kler k,r 
tieren med å få til en avklaring av sp,ørsmlHel om 
kompen..s~sjon ti I f 1skerne- som fitilge av bt:$4agteg. 
gelse av fis.'kereh. Denne pr,oblems.tllllngen v.r a<!-r
fo, ikke bl i behandlet nærmere i det ettedAfgel"da . 

For d'e vilctlg.ste redskQpstype, vil fø,gBnde Jor hold 
vært! 1æ5cntli~e for arealtapets starreis~ 

• Trål. Når en tråf e.- nærmer seg en pla,ttforl'IJ'I 
1nli d'en I en vlis. ~t-nnd fru plaltforrnen forota 
,en '-Jfl t\viker,de mtU'IØ'l.<ef. M ll"IStt::: 11vsfand fra tråJ.. 
posen ti l pflilttforme n barr BVS1an.de11"1 fm pll;lttfQr• 
1111e11 og ur Hl a"krwe pf uJs <:n silkerhet-srnalljil'l 
som v i I a\!fienge av både st røm og d'.t'bdt. ~ I~ 

- 100-~C,Qo •~J~'l. 
.. ,'(O - .... oo ~ I {"1.n-.1.. 

Fi81J' S.15 'Wktig~ te k_.ngs-J.Ommie, før ftske med 
armet enn ~letter torsk, se-i o. Uret. ':f2J 

236



rnrris a!,,'$tll nei' til I tlSl.1lJa.sjon.ef1e m:6 væ,e noe 
stø r,e enn dette p.g.a. at selve trålen b.eiinner seg 
l,aTigt bak tra leren. \/Qd ltåiling i skråninger har det 
også en viss betydning :li t ,.&l~r,.n lkl<"- kan fo11 ~ 
s~ brå kursoodri nger. 

~ G-ar11, ltrJl! o~ ~n1u'il'e''!ld, Fot d•s.se redskapene må. 
cfet tas hcns.y,n til .r.drih u nde:f i;ettir-g. Avstanden 
fra plaU:tormen bfir il'Vn1mgjg ali' strømh.asm~het 
nedQVef i ttunnm~~el\'e 08 den tiden dat lar fo:r 
rred~l,;ap~n .å nå bunnen. Oai ret~lrtgen pi\ trom
me n Iran v.ctc fo~kjelh,g på O'>'erilat!!n og i dypet, 
må en o~l for g3m og I lne le age m grunn en viss 
'.l,,ll,;J(erli!etsavs.tand'. 

• l'\'ot, lfior Mc'I tfls Ire gfeldcr det at r1ota r e11 ,,.;s$ 
tid ette,r et -..eUyklc;et le.ast ilk:l(e er ffll!)nøvrc:r l)ia,r. 
Nå.r F10t.a eir r srøen er f.trtø-ye;ne I ite manø,,,erinss,
Jyklågg, !ilJlv-w:!d brulc a" s,ldcpropoHeir t)fler letOJåt. 
.Al.!dri:ften og dermed nødvendig 11/VSt,rncl Ul en 
pl.attfarm er avher\gig a.v '.liotrømforholde.ne og IH,or 
lea flg tid not~ er J sijøen. 

ved vt.utferl1ng a ... arealrap vil r,"sul tatct 08:så av
h~r1ge rrv fwillæn lype install~slo11 del et bile om. 

t::J "'100 - -l'r>G'O ~J k-m°l

c::J .-'C() • .(00 ~,~IM"I 

Gene ref L ~• en opp nlcret p f.1lt form være mer 
arealkrevende en fl en plilttfcirm .SC>l'l'l s.Ui.r pil 
bu_n.ne n. spesielt på sterre dyp. Dette skyldes .al 
.i.nk.re:n.e og n!GerkjetUr,g nu i slik:~ t il feller ll:an 
:SJ"lfe di:!1 J'IAd Vt1fld ig å holde en S-10 rt c avstrnd Hl 
planformen enn det sitkkerhet!isonen .alene rep~ 
~Cnle-r~. 

Ved V\I rder:i,ng iN ko:n sekvensene av ei.<~!llUeH 
å;pn•l'lf:!l av he11!!' ener cf ele!, av utred n rnøsomrMel' 
l'C1r peftofeurt1svinksoR'lhf."t vll det va!-re viktig ikke 
balie .å. avkla,e I lwllke omridar det r.: ,., <>!Jp~di 
ikonili kte-r rnelforn oljmrksomheaen og fiskeirien~ 
men også de grogra•f~ke rord:jellcnø • konRi ktem?. 
I det ette.rmfgende 'lliJ vi legse some veke pl! 
anaitysere rol'5~jeUer i l<onsekve-nser enn ~ h.al\ti ff. 
Ilt-re ko~ekvenscne. 

Ti1 denrm type- arialyS • r di?t u tviklel et sett kofl. 
s~k.\o-Pns.fr.llc.atorer 101 ~tomr~der 1ref. 52 og !531. 
Med sli ke- i ndi'katarer kan en med en 1.U1<P.d5. 
stillf:ncfe n0y.iJk~het sorte-re områder etter gra
de11 øv ~o.offlk~ 'for det enlcell'e f ~ke.ri. Nå, Jc.on
~i.ktemi med fiskeriene slæJ vurderes 5,ilmFel 
må de• rorer"s en ~ rnmet'IV'dmg. Dette er gjort 

- '> ,ro Wi'rl'l/~'i. 

D 1 - «J ~""11,,.w, ... 

f,gu1 -~ 17 De v,ktr~le omrltJenr: for lodde is.ke 
IÆf. 521 
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nrcd u~ngsptjn 1-U I ,, tdrElil av mn~8fle i de 
e11kelte fis.kerle~ . 

Analyser,, som er gje-rmomfort er foretatt med ut
g:11ngs.punkt I et rw {e.nett der størrelsen pill f'Ylt-n 
e r l5' nord/sør og 1 grad ~Ji.,ejl, dvs . . al hver rute 
tilsvarer 3 0JJ@bloldre1. D~t kunnl!! vært øns~lig: å 
bruke e1 mer 11nm.'!1$ifce1 ruteneiu, flt'lt'l'I tHgjenge.. 
tige f,mg~diilta er rQr grave til øette. 0-ette fører &•~ 
t:11 1,1lss uslkb rhtii i !betegningene i omrader der 
det 1iisk,e5i p3. sm elite, skarpt avgrensedt! fisk.e'fult 
o; ij andre om råder der det er ,;;fore \l"iml!iifOn(!r I 
.biJnntopograliien. Dim konsebensi1nd i kator som 
e, beregriel kan enkelt oppfau~ ~ t'll et produ1kt 
av rangsttettheten I etc om tide og beslagl.lg,t areal' 
i del sarn me områcl'f:111:. 

Det e-r beregnet lronse'lcvensindfkaeorer for h. h.v. 
tul':.i~h',U, og fur konllei1 j011el le n?dsbpl!'r (line-, 
g.am, snurrevad og $ei not!. Fl-gut 5:18 vi~r hwr
dai,- kons~k,-cnsindik:itofl!"n far alle li-sk.eii1u 
~riere r I onnådet Ved Sllilfn m 1mwi,ingen åv de 
ulike redskapstype-r,e h,a1 e11 lagt Ill grunn for
del'k1g-el"l på fiske.sfa,g i 1982 Dfl det r-elative pirisfor
holcl melfom ulike fj9,ke~fa.ø , en fomAr~p ·riod 

~ "J,0- ØC, tiJ;'l<itiq 

r--. ,f'O • .x; M~-,>d,~ 
L--1 vi~ 

f lgu" 5..18 Kons,ek,ie,,n,s;ndi/irator fo, alle fi#<~rl-erte r 
områder/,el 521 
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Figurren legger ~iJ gunn en si1uas.jon tned mopp
ankrot letepl:rU!orm. l'afh.-erdtene som er innteg
!'let. 11:sol~njene pl figt.1 ren ot reafth.iD tlll som for 
det en keite fiskeri il lusterer hvoll' stor ,mdt!'! av 
'f angst~n lnri nfor hele utrednint,somradet ~om 
mid~rtJd,g lcan sn~es $0"1 tapt def'S('.111'1 en bor~ 
p lattform plas:!rlm!S i o mrådet. Tall'ene angl r 
wseoo Is promdle av fan.gsten I ht!te u1red'nJl"lg 
området 

Fl guten I llus.trerer tydelig den tvi ktthet kysto,n. 
'1ldene ucenrof Flnnm,3,rk har I fisl(er1:s:1mmen
heng. På giru nn ill,! det g,mvmas..1cecre rut,enettet 
som li.gser til gru1nn fol' f•gu nm kom mer ilclP, 
f'ggakanlen,s speslelle berydnlflg fram på t ig vren. 

El'I :sammem-ein ing !.CJm presentert ovenfor ior 
i!ilte fi<literJtt1e tar ikle~ her,s-yn til l kun~!!k,-el'l
:fflne av at det midlcrtidrgs arealtap lecevlrks.orn• 
h~en katl repf'e5e11tere vll være forskjellig inne-n 
de ulike fiskerier. Ge_ocreh: vil større fartøyer ha 
stønt! multgh1n~ tiE å linne aftamative mngstc:mt• 
rlldie-r enn deti mtruJJ,e, og m~r stedbund ne flå men, 
Det er i Figur >.19 pires.en1e11 ,et lær!! hvor det er 
tan hcosyn tiH diss~ forhold. I bore,g,iingMe !',iorn 

~ .w-100 v ,'it+iq 

- ;.,mo M • ..,i~'l c:J 10- ~ ~r~~ 
...,,,1;..t,c:i: 

Frgur 5 '19 W;,fot kohsebermndikator' fvr alle 
f11,kerle1 ~ om~der 

238



I iggiå!r ti I grunn mr kartet er fi;on~ekvensene av el 
m idl~rtidig arealtap for tråler-og banklineU3len 
s31ttj' 115 avd'at som fursr er beregn~t. Det samme 
g•otrh! r for 11ekecr~I- og ring hOlfl~ket etter lodde 
nQ.r-d ior 7f' .30' N, 

D(lt fr-11mgår BN FigJ.lr 5.18 og S,.19 !!It oljevirksom
heten Yil ha størst konseki.-enser i ky51nmrå:dene 
fra Sørøya i v<!.$t til ~ taafJ:OFåen i 0!lt. Det1e Klihol'd 
forsterke\ n,å r en tar heflsyn , 11 titt store an ran 
ar'beidspP.a.s~er j rand 50Jl1 er direkte avfumgig av 
fislæ rie'i'H!! • disse omtåd'ene.. 'På srunn a'>' del rt00 
gro,.,e rutenettet w m er he nye 001 I anatysP.n, kom• 
f'Aer rLlclignok ikke de virklige f i:ske:rien(: p.\ ~ 
b nt~n u timfor Troms tiJstrekkeli.g godt flfam. 
Det J1111l !lllllt\S at konsek.,,•-enSgne: for ltsker1ene vn 
være Ilke store her som på kysten a.v Finnmark. 

Asuret)e viser ogs:å S()m et ge"erert trekk at b:in
sek,·cmscnc avta.r mtd øk.ende a.,1st-aoo fr~ land. 
E..,entucl I petro~m-S'l;o'ltksom !tet i de n,nrcfhge 
d eler P/til utredningsområ.tl-e1 vmi h~ he-lier begren
$cd~ fis.kerimusS-ige ikonselvenser, 

Dersom en basere r vurd ari ngene på. andre pla.tt
f ol!'ml~"' ngcr1 'knn kon~Lcvc11rs n,e wl lc:e "oe 
fra æ.sufr,ateoe owertfor. H'ovedkonldusjonene vir 
Lm1dl1;?rtir;;l væ.- .. de s.t!.mme. 

\!irknfnger for *iskerinæringen i de berør~ 
ky§,tkommuner 
Det er henoolcl !ivi.s 24 og 13 kystkammu ·r i 
Trq ms. og fU'H'llma,T'lc L l5 av dlir;se lc:ornm-.inene 
l:!1 d~n Jo.bis fi1skef1iltl:!' og ff sike i ndu$ lti !.-ill.!rfig 
\'he-ngLg ~ fl1iiket I utreonlog.5omrSde1. Dl:ios.e 

kc,mrnu nen,e er også karakterisert ved al for den 
hjemmehø:rende flå.t~ sa!l'tig lbes.t~r av en tradis.ja
nel I kystficskdUtlt:, ~om kjient1clcgrn:s ~d ~t den 
d rifter i d-e ky>Cflæ.te fsrvan n, og il.\J den grunn e, 
.ivh1:mgrs; a.,. f iskt:-fci tr.:nø riær hjomster.kl /t't:'f. Sli. 

Ur.dersøkef 5-er fra.r vist /ref, 5'11 at fra 50% tFI 80 ~ 
æt k!.-igste-ne iL;}t1df0.-t i de ~r-0rk k)oti~tmJl"l~r 
er' f"b k.et E 1.1lrt!dningsomtMe11 gjc,nl'\Oh'lsi,ittct er 
i.Jel i0%. Deue gjen-!ipel ler avtumglghe-tae!' fl !';k,e
indmit rien i cfjsse kommunene lla:r tiJ drsse fisle
leite~. Con :-re-11 •r ko'4"lnlLLrie:n" t.om hil-r et"! 
1-radisjoQeJI kystiiskeflåte me,r avhens.ig av lokale 
fi-,.keft! It em, komrn une r m d en na.1:mdt- flill11-, 
,u\dei~n av t.uig.s,i'NI t.at t I ulredn lngsomr.ådet et 
derfor og ;,li ooe h~re- n,n ref r,;;,1 ~for. 

Fli\g!i,lfedd~t gar e r; ro;."\.k,te rlflgvid.ning,er pii. l:.nd. 
De støt ste rjrtg"1irkningene gene,rere-.;: J proouk
SfOnsJed.det. Etl viss grad av ring-r,,•i riminger skjell" 
pgsa I rmenfor .1 fl nel'I .i.v1edet v,rk$omhe1. '901'1'1 
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vetk~1ed!iindus.1r1, red$kapMeve-rand0rer m.v. 
I nn.enfor de mest be rølte kommuner er det be-
regnet at f.mpt ilandmrt ha utfl"ednil")8somracfol 
sys1Jel etter r"Yr"tdt 28001 personer I fls'ke&ndus.trlen. 

Oe !,ys~el~tlngslll'resslge kon 5f'K';'t--fl ~s-r ;,i, h1te
og eventu~IC prod1.1ksjnni\'irk~mhet ~ tte ut• 
wt,gte blokker hair vært vu rde,t.. Defle er blokk 
6-91515 på tgg,akanten lin nl!nfor 1roms 11 og btok• 
.-@ne m l!lfl og 7128/Y tnne'flfor 13.1 relltshawl S)qJ

Res.ujcate11e av. denne anaJysen viser at de $)'Sel
s.e-nirtg$1l'l~S-lge koos.ok'vensa11e 'rW le1evirks.omhet 
generelt er små , Der!l-orn, Qet gj'3res d'rivverrllge 
fu n ri 5om .senere bygges ut viser 1.mders,rucelser 
al slike a reajl:Je~ kan gi opplil hund re tapte 
rbtf displPS$/er Irr nr:~for (islrelUl1te og frsh~r,d u.s1rl. 

Del er da ikke tatt h.ens.yn til ewnluel• o rnlei.:;gi~ 
i1V driftet! m n~ku- på oilnd re felt. 

Geoo,,d t !i:(m:~ m~odcnc for vu rch:·nnt: ~ Sl'S~l
!lelt1.ngsmes~ige 11:ol'ls.ehen:ser foreløpig .i v.ære 
altfor usikre ti1 med rirneijg sikkerhet å kunne 
kvantif i se~ .,., rkni ngcrie il~' en bestemt pe-tro
leumi LttstaJla$~ r,.. TIi 1tross for der,~e MJ:ttef ~lfo-
sterer det:to ma'teriafot at de lokale konsekvens~, 
,iY ilte:1_lbesl::1g ~rri re-r ster1ct Innenfor 111rednl11gs• 
omrad.ec, Of!; at enkelte lobl'samfon n lcan bli stBrkt 
bt!lr;,'.lfl d ~m ftskef P.11 av 'it<i-r lo!l,:.11 b -tyd,1.ng tas 
lbh.lk m permaoonl petmleurnsvirk:mmhet. 

55 Samiske forhold 

lil na har JH:ltcJ'leu ms..,rrkromhcren l n1en grad ~ 
rørt forholdene • do 5am,ste bosetUogsomf!de11e. 
Ved en eventlretl u tt>yooi n_; av fu 11n ute nior NaKI
Norg.e m«l 1fantl øring for \•ide~ transport d ier 
'be<1Jthelb:e~in& kan dette e nd re seg i [ ramt•deii1 . 
Fra de- Sil.lT'I ls.ke organ i-Sillsjooone ,er d.t:i br ,a. hevdl'I 
l olje-, og p$.SVI tksomhetel" 1æ fl kornmr:: ti I å be

røre hele de-t ~aml:ske tork og de sami$kf: omr~de t 
direkte og i nclirekte,. bade sosialt1 b.J!ru relt og. 
økonomis'I< 1)å en må.te ~tn i nge11 cnllwltvirksom• 
he i 111 fl!i. Or1ranisa.sjonen lu.r· på d~nne- bakgl"1.ln~ 
påberopel seg folkerettslrge prinsipper og rrrter
nai ]ormle reinsrc>-gl •r; og kr'M ~t 'f.~ mJsk~ o,ga n1-
s.__a sjoner .og i fl stitu sjoner må titføre:s ren\.l n;,er .sl ile: 
at de- kan jvarem de samiske interesser i disllc:u s,o
nene onrr mf a- og sa5$'1;,jrksomhe-t. 

Det eer sa~ igang et forslmingsprosje-1ct \'ed N ord isk 
~m•stt lii thult I ref, 541 om sos,1;il og økoPOmrs~ 

konsekvenser w petmleum~·i rlcsom h.elel'I for 
.s.a:misk.e bosettingsområder. E;n !Ptalusrappart bfe 
Jagi lram i dese mber 1987, men prosjektet ..-ent.es 
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ikke ii!VSluuet for "''åren 1009. 1Undie rsøkelsesom
ri.dct I p rosjtklut er a'lo•grf:lnset m det sjesami.ske 
txis:e-tUngsom,..det I Ffnnl'l'lark. Denne .wgnms
nins b le foreta.tt11..1tifra en ant3g l!ie O.fl'I ,'ill der.e 
området kan bli n,~~t berert "Æd ~ntuell ilam:f ... 
fønns a.., Q,lfe eJfer gas.s. sosetlingen I tfrs:r.e 0111-
rade.ne er tynn og sp.-edt og p~et av pu11b• 
bosett! ng I 1t1CU!-CU'l1ng til boset1ingrm i si'• 
sarneomradet I lord>-Ttoms. 

I status.rapporten pekes det p'i enkeJte 5en1rare 
rorl'told v1;:d10rei1de petrol~umsvirksC1mhda111 
as t radisjonePle samiske næriJ11S'tilpa.sniirigi::-r. 
N nngsmotsi-g cf chit et vrzsenttig h"e.kk. 111 pri
mæmiieringen-e-1 ri l\enfo1 del ~.i.mi:sku bosL"ltrngs
om rådet utgjør e11 ITI}'le itøirre dal v ~selffl• 
tingen enn I resten av Nord-Norge. 

K1..dru.- og fol entitet er i de sami!il:e områdene 1 

"°t,erk grad lh)'ttel I.li LUnythtl:,en av l"lilhil rte.ssur
s-ene. Sprll~1, som en ,a,;,, de- ~•I kt~le kullu,rfit• 
torer. ~r mrs'w'Unnet i s.to re eierer av det 5jøsami$1lie 
orllif'ooel. Oe- s]ø!'illmiske områdene har også. i stor 
grad ml~t~t a"tfre- k;ulturelJe n-mrk,ører, som kl. ·r, 
rei:JskapEr og bofonnen1 men reiæsett-et e1 i høy 
g:md prqet JII d~n allsJdlge r SS.LI ("jiUtnyth:lsen 
sum brakteriserer sjølbergingsbrukene. Del ·er 
~eer t lnns;l.ig av '4:nmblnais1on~tilp,Unlci~t, 
d~ .it d~ enk:elle hu shofdnf r,g •r . •r ,;i,'llf'lellgig 
av t fere irmtektskilder og gjeme fra fJere næringer. 
UW.annlngsnl..,Jet må generc[t ka.rakittn s~res som 
lavt. 
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Det sosiale nettverket er smbilt f de s.jøsami~fæ 
om råder s.om f0lge av rite flytting. D,G del ,er ~ rt 
s:lektsorfenfert. 

5amua,, som .samene ~ren minoriitetsgrllppe I 
Norge. er den sjøs.11T1isike :befnl'kni nøan 1 !"inn
mark brakterjsf;!rt ...ad sin marginaf)Je posisto11 t 
rotlmld tif nasjonetlis sentrum, hådie i geog,afijrc, 
pol i tf skog lilkormmhik forstand. Atbeidsmarkedet 
i rinnmark er i l!ltgaogspunktet be_greri~I bade 
r,C"nt kvantjCrtivt pga. tynt befoJkrwn~sgrunr,lag 
og vedl mangel på. faglært og ho)-iere utdannet 
anbeidskir.ift. Disse ror,hold forsterkes i sj0s.ame• 
,omr!donc, 

Dersom o l:je el ler g.a.5s sbi Ile bli 11.JndiøtC i de 
sføsami.ske ,områ:dene kan døt "-elges to $(r;1tegi1n 
i (nr hold ••I lnn"yttcrne .som folgtr n,ed petro
leums.wrks,omheten1 sosiel integll'ai jon ell'er se
~regetihg (fsol'ill;!;.fon). C d4!il siste t i lf"-~ret er m.itei I 
tørste Jekke~ .skjerme fokrubeanliknlngen, for mas-· 
siVt' påvirkninger r;;ig. sosialt h-ylk. Oen $fSte 5i1Jite
gien er egrmlilig bare aktuefl i arueggsfasen med 
ef! s1err< vekst J ~ysseJs:ettl111g,en ~r' e-n kortere pe-
riode. r d riftsf.ise,n vil de Il este 'Ærtskom rnunene 
forsake ~ lnt~ro In n,flyl teme sMr "'ml tallet på 
'51,'Sselsatte ikke er ahfor nøyt og de fysf:5te- forut• 
&em lngei,e I fo1m a111 I nfrasrru kltn mN, 01 t iJs:ttde. 
ILikeæl kan det by p~ pmbhmier ~ lint,esrer lrm
f.lytterne. Del ma forventes at fmskn.inppros.jei:tet 
som gjennomføres Yed Nordisk S.amisk ln!ititutt 
vil a'w'l'd~N;! srri ke 'forhold ~rmere. 
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6. Samlede konsekve1nser. 
Forebyggende og avbøtende tiltak 

Ressursmes1srge konsekVl:!nse r vil i hovedsak in~ 
treffe Yed S1Qre olfesøl. s. nns,,.nfighoten lor ai 
sl otre søl sbl forekomme er liten. Gjen norn· pr.a 1'1· 

lesgfr,gen og. tilrettt!legg111gen av oljevirksomheten 
kailt de muUge 1"1eøa1~ kon o'ki.ien~ier ~ orj~•rk.
somheten for sartJare re!SslJr.ser i 'lltredning.som
r~det reduseres. Det samme gjt:ld~· kol\1liktoir i 
forholdel 01 fis ire ri ll'~rl ngen. Slike forebyggende 
og a,ibeten<le t ilt,a'k drøh:es ~ det etterf6'1gende. 

p; de1 l'\!v.Ereruie t i'd$p1.1,n.kl vel vi ikke 001 dt:t 
fjnne:s d riVYCrd ige p-0troltmmsfureJromster innen
for de Ucke-å.pn~l'.le deler fN titredmngmmrade!. 
De positive samfunnsmessige k.anvenser av ,eve_n
tuelmr.i runn r ikke vu,derl mot de p.ot@nsie.ne 
~or ekve,ns,er for s.årb,}re ,es SY F!lier og lllndre 
l'\æfings_i nteæsser. Dette e, forho ld' s:om nødven
d'ig,vis v•I væfe gjenstil.nd for -1:!n politisk M"eining. 

6.1 Konsekvenser av 
petroleumsvirksomheten 

Fiskeegg og -lanoer kan Wlre sllirl>are O\'E!rfor olje
for1aoo nlf!g. Oll4?n kan bli bli1.f'lå'1: l ned UF i dYiP 
m eHom 20 og 5(1 me'tefi men!i oljekon$entr~jo
n~rm ~om !?!" ~ rb,1r for Hsk.eep og -I~ n.oe, Hn nes 
I cl'e øversteS-1D metre11.e. De torsø4< som er g1ell~ 
nornføn ~ Hiaviorskl)iflg~ins.tituttel vise, at 
lorslæegg og -larver t1 nder 20 mm tar !;kade av 
olJefvrua1en!llfllng, forskecgg~ne vil væ:n: !ipdtuk 
~rloare p,), grunn a~ ~•n f"l$lti,;,e oppd raft I wnnet, 
og et ?,ar limt:rs. opphold i o l]e[nfisert Yann har 
doo.elig ~tf~b. Tu.rsk-e•i'll~nt! vil 5kb i !.amme 
gr~ bl~ .blandet med d'e oJjeJofis.er,e ~nnmas
sene. IJnder de mid lere v indtorho1d I ut redning• 
somr.åde1 i perioder med sAtbare torskeiJaræfore
konls:t •.t I ornradet, er det rimeJ(i ;\ legge rH grunn 
at rundt 5% ai.· dian dC!-leon..,.. lar.-ebe-smnden som 
lbt!finflr.tt !lag uru;le r et o ljeflal; ~ gå ti~ grl.mn@. 
forwk har vis;t at eo 3-4 uken perla~ fr:1: to,,;~~ 
eggene klekkes og Ul f.1oien12 når en sfø:rre~se pa 
20 mn'I repre.sence-ref den roes1 sibbar-e perioden 
for tor:s.~en. 
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For A Illustrere de polell,;.iel le :shder .a11 et o lj~I 
p.å torskebestanden e r to altcm.atr.'e utslippssitu.a
.Sj-Or'lc r 11utdt:rt. \led et o fj øf p!i T~tl1$.'Ø'l°b kiet r j,uli 
bHr under en hatv prosent .av e11 år.s:kl:us.e norsk,. 
årktisk. ~o~k. drept. 1:1 ol,osel lnrtot1for Troms li i 
tørste ,,alvcte! av .apuL lcan gi en reduks.Jcrn pitii 
10-15%, ;w dm $amme å.rs.lclasm 

Det er I moCsetnrnig ti~ lon* 11\:~ regtstren noen 
økt dødelig.het hos e"-og la.-...er hos s.rM og ior;fde 
!o'Om ble uh;,1lt for olje.- N.\ rrt10p,g vet tl!n 1Jlc- om 
hlo'OJdan egg- og h11rve.sl'i1diet arv Bndre. vi k.i~e be. 
stiloocr • llarentsh~~ )Om 11,se, 5el og reke rea
gerer på ,ol j@fmurensning.. 

IFOr il keriem: h3r l.il'Kler-sokeJ~er v is-t .-it kol"ISO· 
kwns_ene o!tl QljeYirksomhet vit være stAr-s;t larigi 
kvsten av finnrnarik. Defu! gjelde-r qJesielt w,-st
o m r,~e11e fra S~ i ~~t 'til Tana-fjorder~ I ø,-.t. 
O t,'1lt!' forhold lon1tel'k.e~ l'låf l!'U 'litr hensyn tif d et 

sto,,e .afl>tal I art>rudi;p2as.~, I l.a n.d som er dJrnkte 
.a.vheriglg .a.v fisker•ene i d isse områ.tle~e. På gru n11 
av det noe grove rutenettet som er benyttet i ar,a
lysc-n, kumrrro, n ktigoo:k lk~e-di:: vi'<••.ge- fi!S:kcrimc 
pA egg&k.anteri utento-r Troms lilstreldcP..lmg godt 
fr.Lm 0 4't må antas a~ kofltsek'" ·nsc-n.c for fiske
r1e;ne vjl være llike i.tore he, s:om p:.1 kyste fl av 
fin nmark. Del er et g:Ernerel t t rekk. a1 k.onsekven,
~n~ fot f, sk~rlMe avtar med økc11de avstand fr'a 
land. t'l.ll'.mtt1.1ell pPtroJeums:,,1ijrk-wrt1 het I de nard
ltge deh~ r ;J.V u trec:lnjngsorn rådet VII ha heire, he,. 
;rernede f isk.e nm~si,gti kbn.se-kver'lSt!'r. 

Raret1tshavet e r ett .av verdens me!it siøfl!gl rike 
områder, og mi'.lijornetien av ! j muglforekoms1ene i 
omr.hJet har sLor fla_sjonal og Jr,ternasjcrn31 bctyd· 
n•,-_g. 5 jøfu-gl er meget ~årb:lre ovenfor looritåkt 
med o lje,. og sefv et Jite oljeifak kan få store k.oJ\~e
kwns.er. nr allt1 5.rstld ·1 ~treff os bf'"l)od'el ige sr&
ftlgl førekom.ite, I Barentshavet, U !'lders~ltelse~ 
har "ist af sannsynli;he~n for skadt1 på 5jmugl 
,-ed •toljeut.shpp fra Ul<t:id1"11rrig.~nttidet t!!i" stor. 

Best.in de ne~ de mest typi1dæ sj0fugle11 e - :.llke-
f ugll'T't :slurmfuglt!ir1 sic.arver og hil'liSU It!! • er me.51 
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uts.alt ior oljeskade,. Gener~lt gjelder det ,u de 
spt-S•P.U wrnl>\t.>rdi~C? bestandene og.si er de som 
t>t mest vhatt for (lf1C"S~ttder 01:'C S:\ntmt> gjdc'i:>, 
speS!~lt drbare bestander som l"rar en sterkt be• 
~r~nset utbrc-cJebt:, O<.> arten,• i,om <.>r mei,t utsatle 
for oy1.:bl1t.;.k~tige Sk.3dtvirl<.n,f\g~r er i h<wc-ds.ik 
de- -,Jlmme artene som k.i.n pl.fores. unrst l,rng~ik• 
tii~ skadevirkl"lit'lgc-r. Sjøiuglenes slrbarhec ov~r
for olje- c, 1,tø1$l i myt<-• Og ,..cn1~rStlvngc-n, fflt.'tl 
Pl(~· det More antallet hEk$.ebescanden er det 
r.i,~'el sommeren som har det største slc.a.de• 
pou,.,,9,lfC"L 

ne lilleraturstuJiw wm er gjort om sjopaued-.•r
best<1n.Jt>ril' i og (1111t,in, uuecJningi,uniråd~t 
, .. i$e, .u i~bjørn og oter k.11" •·;eie mP.g~t :i~lbJre 
wd oljeforurensninK. Disse sjeldne anene re.,.er 
i,µrc-<h, 1,lij;, .11 k1.10 ff'li•1t.lrc- dt'lt:r ,,v IJC')litndt't'II:' vil 
hli berort a" et eventuelt ol1esol. Hval anta~ J. bli 
Jitc skadclidcnch: vcd olje--•irksomlict, mc~ den 
lj~ld1l~ g10t113ndshv.31t~ k.ln bli s.k,:u1el,d~nd~ ved 
kontakt med olje da den i stor g,ad skumme, i 
0Vl'•fla1•:n, Sjø1J:'IU<.oclyr kan imidl~nid påløres 
1,,,,g~·augP. hrlelSP.r "P.d olj4!~Ø1. 

I )Pl f1n1lf'S store ~lhP$(:'llldt"r f fl..\~nrsh,h'(>(, 
i alt ~yv ane, og tot.ile iorkenmster pi m,er to mil-
1,(m~r <.lfr (n ,u,rngh:r kunni,k.iv orn h,vr fort'• 
k~msret1e er hl e11hvef tid tfft', h..-o, s~rb.\~ ..i~ ~r 
wd langvarige- oljepå,•irkninser tiJ hav'S. SpP.~ielt 
otj,•s0t i slr4ndi-Onl'n og I iskantsoricri kan trolig 
medm,e .i.1v0,1ige sk.ade, fl'lr (1e t>~m,tt" fn,e. 
komst1:>n<-. 

Kysten og st,andsonen i Troms og Fionmark vil 
va-,~ utsall for ">It.ider ved oljesøl tra virlcsom-
hP.t u(e,1,f(l, kytt4>1), lM1gs hel(' kyS(tn (,nnt'S rikl::' 
maunbiologiske ressuci.er, ~nm er næl'ing-.g,11nn, 
J.1get for i,jc,dugl, vsu.hduKI, k~1ftsk, oier og k~1sel. 
,"1.an \•al lvn,,e iå "kl'll(lglsk~ )k&dtt rned lS•?O år1, 
,·arighe( b~de i 1.ing/jæra og på leirstrender, 
\•Mm.1rksom,~cttr O~ -.'t*rnC'\>'C'rØi!(l' :slr.indt)·per. 
fle,t> ~Stl'llhi;~ f<Hl-tol<t, sa•rlii for d1.· srstncvnl<.' 
SlrJoc:lt~·p,eot, ~rikke t,lwek~lig v•Hlt'r:søkl tiJ 
å vurdere koMehenser • risilcoom,ldet. V,de,e 
lcoruml't ikader Og t,konomisk4.• tap for kysttilknt':· 
t~• \•ifk:i<1tnhtt som frilufcshv, ,ekfE'~'>JOn, tu~isn'le, 
ak,•akultut og fiske. 

fsk.antens utbre,,klstt i vinterhal,•aret når ned mo1 
1Jlft'O:r.ing!:Omt)O:e1 og, wl 1c.unn~ riåes a" uljesl61 
fr,3 omrJcie-H. l)OtllligltP. rlPI~( ,.d,.11nte,n ~rom 
v~rer, og sommt>ren det mest produk<h-e l'lmråde1 
; ål't'fll ha,• i 8Jrenhh.s\'t'C. Pi,:a. d~n s1ure p1oduk.
$jOt'ltn ol" plaoteplJnkto,,, t-r Je1 ~l t•iklig vmrådt' 
fo, "~\.s~ og sytinga ... cl)'rep\an\.to1\ og ,sfaun.a 
~n,n iglet'\ tiltrekl-er ... eg Mi>~ r,li':Oider fi">k, i,ju-

fusl. sel og isbjom. Dt>t er s1ørst sann~ynfighel fnr 
a1 oljt' kan nå isk..anten van viut~•t'n, en p~11ode 
,)u,•d lit~n hi<1logi!>f< f)foduksjon. Oljt" k,M lag,e~ 
u{otvitret i isen og transpurteres med denne. 
E.t ulj,•søl W•n tJu~'t'r tOl'I I 1Sli.ll'lten om vi1t1~1~n 
k:\n s:\lede\ ha t\\1ljø,·ness,ge knns~lc:-.'tMer lang 
tid etter at solet har lunnet sted. 

6.2 Areal- og tidsmessige 
begrensninger 

De negatiw k.on~1:?k\'t!'fl1>t:r for ~årbare ~s:surs~, 
~•1 rt:cfns.etP.$ cie,som tete-"11irk~omhet~n ril,E>Ue• 
fesge~ slik at en 1.1nngår da mest risikofylte ope,a, 
sjoner, iom boring i a.nl-ilt olje.forende lag. i de 
n,c-st ,årlN•c::- pt-riodc-r og o•nrJd<"r, 

Den mest sårba,c petioc:1<- bå.dc for torskeegg so,,, 
~r gvu i utredning~oima.de< og lnr fOrSkP.eg8. ')1.1m 
drive, inn; området fr;c <le vit:tige gyteorrirldene 
lll'ngr~ !,0r tr f,,_ fllndt 1().1ni1$ ti! midt i rrt~i Disse 
~~fl)Mt>. fo,ekt>msr~n~ befinn4>r s-E'g i h~dSJk. :sor 
to, 71° 30' N eg wst to, en ,inie fra 8jcunø)'a til 
NordkJi>P Ot" neg:itwe Jcon«>ltVt'l"IS<.>r to, •l!t.rut• 
termgen tit tor:i.kehestanden kan recfusl'!'r-es c1P.t, 
~um t'II v•uig,,, uljt:l,ur ,ug t ;.mlall olj.eføl"t'nd~ f-t,: 
i d~ue omr.adet i ,,e\•Me periode. 

Pga. fiskc,ienc-s dis1r,k11>m,•s~ige bet\'Clning. :1,pe,-
1,idt i kyst finn mark b~r iihalc. ~Om kan ,cdvsc-rc 
omfanget a\' mulige Ji:onllik!er mellom ntjevitk• 
">Omhcttl'I og lhkl•,il•ne på df'nnc kvs1s\r'\.•k.ningen 
vie; ipesiell oppmetksomhet. Konflil:ttr , ~1<1m. 
tådet1t.• hri 1t>du1>t>tes de•sou, letevirk.somheten 
h.ltP. for~gAr m4"rt n<W>n få riggP.r, og !\år cfe-t'I lohll* 
l1skt>f1~kr..:1tP.t er minst. 

Analysc::-11 ti.ir vi).t at s<1nU1>)'t'ltig!-l~(en foi ~k.ade pi 
!>11"1iugl ..ed et nl1P.~l l \llredningl>Omrdde1 er m,,. 
I sommersesongen er o!jC?~l l1a den sortige del 
-0" finn•n~,k. \~sl og om,A<lene \'\.-el Øjørnt>ya $;:i.•r

hg s~rba,t (Of >10fogJ, irt~ fl\11\dre grad c>ljewl 
fr, (ti:: ky!t.Maer~ d~l~r ;rv Troms tll l)j:l; fra ;,1llt•t.-dc: 
åpnede deler av 8.Hentsha,-et. f m)'tes~songe,, vil 
utslipp fra de sørosUige ddc, av utredningsom
,;ldc1 og io, (lm,a<ren1.• like 10, f<,, !Jjernø~.i: si\rnl, 
i noen mindre grad, fra Troms li fol'\~nle~ åta 
st~rst sl(adE!'\'irkninger. Vinlt>rslid er hele kyst
St"-'k.n1ngen Wcl.'fl utsall pga. S1u,~ O\,ervin1renllt' 
be"iancle,. Oljek)I fra viu,adent- rundt Seri1ra1. 
ha11kP.n k,m fA e-fiP.ktPt for pP.l:~g,skt- l>E-stant1er 
som oppholder seg på bankene ng, j,;k,ant:1,0nt'n. 
5~s1andt"n~ langs kysten er it-m tit seks g~ugt'f 
mt'r oU,Hte ,•i::d o1jt!wl enn bt:~l<1nJ~c i S,-aibatc1, 
,,m,Wtt. 
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fot de v,ktisste hekteomr~ .,, 1fr. ttA"r 4.1$, 
e, den ~ .Wrbve periode rn1nedtnP. f,.1 .)fWII 
<IJ ~ugosL f )fl:4 S-al)tu~ ~ næri"6,fomr-adtne 
nindl slorre {ugtef)PI. Vikhge-~r.itt, ~ 
spesi!:!lt :,;årbare i perioden fni inirf<b1 ,-.. ,illt hl 
tnif.f len;,,, S.fpt.t"~· ()Y'(: JW'l;Cr~idffll! "1 

sæ,Jig s..vhare i rn~te ~ . run,. 

r hc-l; kpeu ui.l~f\ "-"" bv,.t•nch ,nwoigj! tnn~ • 
kyt:M4!-t tedu~e1eJ dttWirr• m UM)tiir borfn:1 I 
4ntat1 olj~dt '-& ru1~rn~r~ otml ,0 lun frA 
vit ti,1;t· 1,oli; k,n;,rr,rlde, pi fu:tJ1ndet og n.ermeftlo 
(',..,, 11,ø li,m fr.a '>'ll,),r~ (~1gf~ cll. Til~rff\Cfc U n 
d~ po"n,ltllt konWkvtnltr t l'n)'t•'· Q~ Yil\t.Pt• 

n wng:e>n r(,•,chlic-res de-rsom en p ricklisererr,1-
'>V,nl\1,dc b~ re:ri, "1 ~':'r rt..crmc-rc t'nn 50 k n. 
h.:s h .h ,<v. v iktige myfP., ng ()W,n·il'llrn'lgsoff)tå~r. 

V,rftrt v,I P.1 MtPl'l\'€t'°,..,,1l' ljf(a" VilE'~ e-ri l il,-...tte• 
ff.:gsing .:S\' virksomheten dik :u df-11kl:,e. Ji:>~S,fl'I. 
biiS4."t, tr;.1tr.pnn f\11~, l'll1:.'t .inri1.•r-i iors.tyn~ru:lo~ 
vlrksoMhet j nærhetf>n a\· foglfrlj~II P.,re, ,rndrP. 
vikli&e omr!der langs kvuen. 

St1Jil(l~nen og i~kanl~n t-r o,u,~ttt, d<'r e n l1i:-I~ l 
v il unngi oltEfo1u1ensninier. Tlltak fo r .\ redu~r~ 
m1.1ligl1t"1en ior ~lier.~I, d i;.$~ v 1m~flt'•1c \·•I s;un. 
t\dig Yeffl(.• \·iktige bunr,der iN ~jøpa1tP.d\·r mot 
-Oljdv1u,ecn$(li11g, K1)1,ifil<.tt'1, ivr hvit.I til disst' 
intf!res1e, kan 1edu1eres de,s()m 1f ~1 ,kl:t IJO(+:$ 
nærmere c:nn .:t( Cfl ha, tid til å sette ive,.k effek• 
live olj1.~mbett(ld(:1ps,1l{31(., 

63 Oljevernberedskapen 
Lk•s<•m t'( ~lj@~øl ;k1,1lrP 1nl\t,~ •-411 Qmf.11ng~l ~ 
kOf'ISPh~nsene O\' søl~ \'f>~emt1g rM11,t1t, l'l'!Pd 
et godt ut~t• oljvw111"ervd$kap. O lftntll,c• 
cn~,,<1,ihf'(E! f og opP.r:mH"M h;,r l'ltflli•&l tt s•ol't 
•rbe,d fM i fortb},l(gl akutte uulipp mM ntje 
og utbJåsint;e:-f 1.111J~, lc1d.1u, in" UM µrodukt lo n. 
to gj,t:nnumg11ng 1-1 li.ont((IU ~& i •kk~rl,~h.i.yj).'I• 
r,Hcc 11um e, t-tal')lt tl (u, i\ u111lj4A ulyl(,kur ~11nt1c:h 
vg u1hU,>•n.g111p411l• h 11.g~••• 01•1\f()t dt1l1•t' ul• 
mfni~t n, 

Op,1U1101il,IIJkt1per som hit konses,on pJ Ieee• 
borif'IX ~ ~• r flll t t prt')(luk:$j<.ll'I -'V pctrul~um p~ 
Mrtk solck•I •r at1Sva,Uge la< i et3bli!<e: tilfrtd;. 
.u iU..,ndt ~ Jf'\'l•mb~redskap. Stai.e" og l:()t:'lrnu• 
n-i:n-1 ha.r etolbl e11 en I i•1 cwbeskyttel se 1 ·1~ deri ne 
1Jcit<Nh-bp<."n . Puksis lit n!i h.Jr ,1~rl -11 st.lt Of! 
lommul'l,tr wd non e u,bllsn1nge, tu r 1,tll f.E!S 
-ar,, opps.am.llf',!t \otd kyst-tn-. meos operatørene 
~......_,e,-et ug om ltikfiPn. n,e,r ~.lw•l(Jrn1ste 
answr ,., inlKlwrt\dl i sin he!~ op,entarene,;. 

1, 

Stralt-fj~• k,, n,vri li.. 01,,...,,,.mb~r-.dt~P tr at ~jeri 
!bl tw-k)#.11~ '1'W!d ITl-1!:krtnU,\ t11re-.•Mtrft1y, \tt•d 
kikMn. Kjtmhk_. ffltdt., ~~, an,,ende11 f!tte:- nær, 
nwtt \ V ,J" l n~ 

<>,H~INtne Nr ..ubll>n en tuvgående tl1'!rf!d ;kl-p 
fo, i kunne umleQIP1) 8000 t01'tn olje pl. døs.n re,1 
~ ltlld<".,. DtfnJSQptn ~ ~ ni)t'tl gJt-,,f'l(),11 
NOfO, Noru'. OIJe,,erniorenint; fol Op,t>rauws,pJ. 
)bp Oe-n ne orpnt'41jo,,l Nr eubk-rt S of!E"'ttn
~ nk'(t t ~ tllf'!rt 9t)Ol)nrtf!.(tl!f '"ngi: len~. 
M 1,,ngeoPll~oS båter nok til t ~P. 
.sft utst)Trt. Tfe w d is,.~ NSt"tll? '1.,gct l'\Ord for 
h'.l"' l'f. ~ tH't'1'1I"! hu bru J,.1 (';). JOO m i1lio l'ltf ).r. 
i p,e.rioden 1'117ti1 'fJæ ril dem: .i~ . Ut$1)'ret 
sbl kunne operece Of'lder ...-a:rlo•hokl med s~ 
IG,u--1 bt)tgt=hey(kT .ll UP.~ t'IOf'"d 'r;w l.l""' N 
med suøm opptil t5 kr-op. 

\~ri f'-n di:nmmllM utbllsmi eilw icndre tlt..lipp 
av olje I for-bindeh<: miN prtrokum~ m 
t il ha...._. ,s.k.;:i.t (,pt-r.tørs.~b~1 trtY 1l,e, .t'JS'Slanve 
gj~nn(lnl N(►f(r~ ..-.k~entraf. VusfioSlli~ \Jt_.lit!n 
av,w,r h\·ilke oCjewrnt>.ise, wm 1t..&I mobiliHru. 
fr" 'IJef I it.i$-[>1111l-..t .,._... '5te-l er t!•t1 , l;,;i l \)'Sl~ 
væ1e kla~ til innr.a.ts linarl:!'s.\ multg 09 inntn 
24 l'.1111i:-r til 43 Vn,c-, r:-,,. op~•• tufC.t"l\.luopt1'(' ) tf,111 
de1 gjø, es m._k, imalt for 1 oppn& • n to,1u 1 mvlii 

.... _: . ' T"""'5.7]' \ •, ,. ... 
' 

• ••••• • _ ,.., ·1 I . ...... , 
: ; ..... _ . ... -,-- ,---- ', ·. 

''!; r , ,1 ·, .., -... 
• I 1 •, 

,· ! I i '1 •1 '. 

,' I I I '1 .•• 
............. ('- I I ' .. -;·-· / -,---+-➔-.-+-- ~-· \ 

' •. ' 1 6 I 

; .----1--.l.---\1 --·~·. 
__ .. - I 

... 

I ' 
. I • ' ' ~· ' ' ' 

I ' ' --i-- L ---1--
1 ' 

I I 
1 

,~ tit ~ .. 

... 
' ' ' ' 

1-,gc11 6 I 8e-1edskapsom,Jd14 øg af:.1;011sradius for 
r.~r:,ua,1>M, o~ew>,beredsk,lp 

• 
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respo.nnid. for fanøy sum Ugger æd oasen vil 
rrsponstid på 10-12 mimet !ii'a..'fe real is risk.. Basen I 
Hamrnode-sl h,u 4 upp $.i! mJing,5,S}i'ifemer I '0FO'!; 
regi. E.t O'J)l)$am•Tng~syst-em består av ett a,tevern
(·utøy1 ett s:Jei,cf;utey, er, ler\iseerd1et og ~ ski n,
me r. 

Mot laoo settes en grense på w n,auti!!.kl:! t11 i l ul 
ira g ru nnrln jef). Fur instaftas;nner os oor~nget 
innonlot 20 neut iJ~e mil ut fra grnnnfinjen vur. 
dete'5. krav t fl Olfmiem I hvert er'lklt tilflhl!E /ref 551. 
Bereds.kap~omr~dct for operat0renes. orjevern
bered ' 'k.lp framgår a:.\' Figur 6..1. figiu,en v i.se:r 
ogµ operasjonsl'adju s fla oljevernbasene for t.'ill 
M timers respons.tid. Detme respo rutl dl omf,mer 
in nkalHng av manfll~hp og tas.ling a11 rutstyr. 

Sr-arl'!m fOhltenslng m9fll iSFTI h-ar ecnblert en be
red',;hp mot ~løne søl I !"t farv-.in n. Oanmt om
futl@ r 12 ulje-.ae.-ndepoter, hvorav 8 rn;itd for 62° N, 
og et avufe'tlerk om bistand fra uHlæ hokl \led 
oljes0I. Totalt di.spanerer s:~tl:!tl vt!d SFT seks staro 
olieopptalere, 12 rniddePsm:re, lS 5må og 10 km. 
rri~ store fens,er. Sff d,sponer,ru 19 IE!'nseiaræy 
ag 11· opptak$fi!irb,,y; SFT sk..1.I to\ t--,nc.1 om o,l~esøl 
5Dm komrn IJ nen eJle< dm11 sam e, ars.a.ken ti I 
k.1;den likke lmn mes.tre, Totalkos.lnadi.mti1 (o,

o1ieve-m I s1ii1Ug ,egj fra 1915 til 19,8,& b11r vært at1 

350 Fi'I Ill tkr. Det årlige budsjett er c a 30 mW k r. 

Kommun~ne nar et3hhirt en kommunal bered'~kap 
nlOI mind r<e oljesøl, og s,k.'! I fede d" fJr.sll? otfent• 
trge o'lie...ernak~JQrter, Kysten er der1 r n n i 51 inter
komnnmale beredslæ r,sområ.de, le-det av et o lj'e
verrurlv.a.lg. B.edrUt~rs o lj.evernut.sty, fo,uuette.s 1. 
fnngå i den koimrn1male oFJ.evembe.red~p. I 4U 
di ~porter ei ~om m u 11,eng ca. G(I km. med lette ten
i;er, 140 lette o'lj~pmkere og c-a..125 arbeidsbi-tet. 

75 

Mh1. dljeverl>eff!1'.l~kap~nti et'{ei:rivlwt krt!'tll!r SFT 
at krilvene fJI respøn tid ef de :;,amme (også langt 
fra l.a nd ) 50m eJlers p~ sokkelen. Oljevern bered-
~ kapt:nS. dfekth,•itfjt et gcne~H hø'f'tH~ n~rmere 
se1s.tedet enn le"ger tra . En irespof\~tkl rpA u t\-d.'cr 
12 ~mer v i l~ mange sit11asfonct kunne redusere 
olj~sl!~de ptt uu:rtte ,essu rsc:r. Ved midlere vær
forhold' vil man genere it kunne samle opp ca 50% 
:av et olieS€11 i somm ~rhalvårrzt, og nu,dt 30% om 
vl,nleren /tet. 551. H fe'c.tl.,,.,ce~r, er lmid erHd ilv
henglg 8\1 værforhold1 type 1w 1.ns.tyr m.m. Bølg~ 
og: stn,mfoi holdenc i Barentshit.vet r ikk~ lr'CSens
to~k,elUge fri!i fQ rhQ~d""ne ~ ~orsk "Ok~I for
øvrig. Hyppjg lar,elocimst av nedsatl sikt, bl.a. 
merj,;e, en stor del ilV aret, my.e tåke (spe:iielt om 
;S()mmer't:-n)1 tett snøfallt sjllnøyk m.v. og s.itu.i
sjQt!er med l!l~ng om vintere,, 'VII •midlettid i 
periodur ku nne: redLJseire opps:amllngsm111lig
hetf>ne, vesel'ttlig. SFT regn.ei rned j1 nedsatt ~tt 
Yinterstid wi I reduserE opptaksmul1ghEtene med 
Cill 60 'K. utOW'r de, ,0,..rlge, v:æra ... lHiflg.1g~ te:dlJ k-
.S)On r. forekom,51 ;rv is vi I kunne- um uJJ,gg,øh! 
opps;amri ng_ 

Der p.\g.a.r en konUnuerl.!g inmacs ior å rasjon 
lisere og 1,_-ffoktivis<ittJ oljevernel bå.d'e i stamlig regi 
og gJenllQm sa.m:arteldet r11,el,om operatø~f\e pa. 
norsk sokkel. Det gjennommres Arlise ll'J\o'l!'lser for 
å. iv,ueta. dLsse forhold. 

I een evern1.1elJ se11ere produbjonstase. ke n de 
nwl ige nega•,w: kutlse-k ven.sor begrtn:s.es der~ 
som det g'.jenr\Omfe;res. b~i;,logiske overvakinmø
program fra d-c, gnkelilr p lattformer, slik at en we 
om det fin nes s.t! rb-are res su r5,e1 I nai.iel omkring. 
På, dette &ruftrilag lcafl eo v LJ rdere om det skal 
brukes. mrabniske ~lti!r kjemiske bekjem pn1ngs,. 
midler. 
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Z Overvåking av miljø1 

og 0 1ppfølg:ende studier 

Ved inngrep sorn ka.fli føre t ll sh1do1Wldcnlriget pA 
miljøet må 0-ven,iking aY mil~l 1ongå som ~fl 
natll.J rltg forlenKelse av lcon$iek,•1msutrodni ngen. 
Dt:, ii'fibef;\Jec,S t d'tt ut.irbeldc t ovc:-rvitk,ngs, 
prqgram som skal pågå så reng,e det eF pe-tro
founu vf rk.so.nhc-t I Barcnnh-:w t OvuW.ik,ngs
"'"oiram met b0T ha J6ll!geooe form A'I: 

• GI ef gnJnn lag tor ;\ f:i Off'! f oruts.lgeh.enc I bm
~ek•.-ensu1,redningeF1 ho lder. Dersom det regisite
res '1flldf1"'gl!r i m,ljø-et aorfi.rSilht ~v pe1toleums
vlfkitlmhet esfl lc.!I n ,egelver1c: og retningi;ti njer for 
denne vi rbon,hetcn ru sterc!i i 1)1~ av d'en~. 

• få roel"e lc.u n.ns:kaper o m de natu r1ige 0ko logiske 
11roseSScJ1c I Bcarcnhh.avcl- 0,e fot'$kjcUi~ arten,o 
\iilrferer neru r1•g I utbredelse og "'nlolll rrai år I ir .;,_ 
Uten kjenn sbp lil cl'e 0k,c,logisk.e faktomne som 
fo~r~at<~ ',1n tla~j.01H::.-e- og~ om elv · v;irr 

sjone-ne, er det ,:anslcelig å. forne.si og få r-egist
r-ert l1i,-ord,1 n n-ierll'\1;! srceJ-s JJirlc!.omht>'t pi...,irker
mHjll<'u1•t. 

- Siden fori.:kom ll't'nc wr1C!rer I Jntall øg ulbrn• 
del~ er det vi ~ni;: å ~rvå.Jc:e d i-!;se tor stadig B 
'-'.iefl! ajour mhL nwr m an ska.I. sette inn tlhalc 
ved ea....enh . .1ene u ts.1ipp. ~I er ht:r !>nak:k um 
såth11re bestaiooer,, .sArb.BJre rperiooer os $pe.siell 
sarbara omrad(!,r som kan ,r,1,ner~ <','læT tLd, 

Det •t~iske milfø 

DP.t ble i 1987 ned satt en gruppe med represen
tants r lriii O IJ~ og fl rg,dopsrten, ntct ing. Oper'.i• 
10rkomlrte ord 40 KN) -.om fikk til fliP{lg<l'ilE! å bf:e 
en rapport o rt! de p.rasjekteil' og a,rogrammer som 
f>å.går på m;•50dat!iinnsamling.ssldtm I B.:Hl!.nts
llaver Syd. Gruppen sku Ile slds_se-res d@ plana, 
~om f'1,eligger og '-'Urde.re de.t $Om l"lidde per
.5pe~t •ver utover Ba rentsha\'et Syd. 

lnn.ssi.-nllngen av fy$1skeda,il slæ.l t jene følgeride 
noveclformåJ; 

~ Crov ~rtltggJng av det meteorologiske oa 
1"lSft41rtografi$'k.e- mlli0 :for ~ i:Jll:e siklc&heten fQil' 

mobile og faste strnkto rer, os personellet på. 
disse:. 

- V-dr~l ing a\rV,ll)t, i~ing, 1en,-p.-.:r.a:tur og bal g,l(!(I", 
saml spe.s•a !varsler for strøm, ol~drilt og hB\1is . 

Gruppcli"I til.rir -(It ~et samles 11'11'1 yrte ri lge,e d~ta 
om i 'tmmiothokfene i Ba-renlshcac\~I. Det pek.es på 
at tm hå, de-t ,største- mrortnas.jOnjbcho\-et I orn
rådet Hopel'\-IBjnm0ya og SP,J1fr~lb~nJæn-Smkapp 
og i rtindso nf!tl~. Vide-1'4!' pek.es cfst ro~ "k• behov 
'fQr pres.tse og det~l)e11,e ,~,varsl r- Vi n(J-og bølg-e
varsling for1,.1tsettcr et observarsjonssystem for 
må'ling av lulttryk1k. og meteo,-0!0!':iske pi!irilJrletre. 
Alle enheter som operereF I omrl!det må 1.1t11yltes 
maL~ma lt til dett-0 formlill, Gruppen peler på et 
ff,;i mtldig behov for et obs.e~s.Jori~f;},'SEem for i.i 
og is.varsling . 

Havfm!tlcning~lml1tuU.t15 tgg• og L.arvtprogl"am 
(H~Ll1) ble sr.art~ i 19.86. Del1e er ~t 1o~knings
proi;ram som forutsettes å g;å over fem å,. Elak
gtunnen for ,prosjek~ 'Ill.lir de,, &kc:.nde o1je,-.irk• 
s.omheten Jlord for fiJ:O N, el område- av særlig 
be tyn 11 ing s-orn gyte- og oppveks1omrråde for de 
vnktigste fis.kebostandene for- norsk tisik.er,nær;n,;. 
R.>rsktntngs,progr,;Jmrr,et lcu IJe· brdra til .I\ bed re 
grun r,.lagem for å, k:u n ne e\lal1.Jere e\!l;!J'ltue•le sl\:aide
virknin~er av ol,11!'■'1 tk~orntk:iten på liwl i ha"-el, 
PFOgir;Jmmei finaci~ieres over Filikerldepartemen. 
1ets b1.lds.jetL 

Mål!ie1lingen fur pto-gram rfl~ ~r tad elt e.ri tarvalt
ning:smesslg del og en \1l tenskapelig del. Den for~ 
valtnfflgs11m!-S!iig,e delen vil være A b-r-.gge opp el 
be-redskaps.- og vu racrl ngs1r-erkt.øy s-om ka.fl bru,ke-s 
<Urekte I bes-lutn i ng~proseuen- NAkl<e-fordef fot 
den 'YLte11skapeJ1_gr! de-hm ~r rekrutteri ngsmebnLs
mer ho~ fisk, herunder: 

245



• detaljert k1,1nnsl<a.p horiwnta l og \,ertikJll for, 
d eling i Ud og rom aY fiskeegg og ~lal\'er til sild, 
torsk • ..sei, hys~ og loddt langs Norskekystt'f'I, 

• studere repmduksjonsbiologien hQs de samme 
arte r, 

• studere de fysiske fa.ktorer som virker inn på 
transport, spredning og opp\'tkstforholdtrte td 
flskela"'tne, og 

- undersøke d e mekanismer som bestemmer 
rekrutteringen til ~Ide,. og torskebest.anden. 

Egg• og laMtp rogrammet e r et krafttak fw ;\ t-ta• 
blere et betedskaps- og vmder!ngrverkt0y, som 
nodvendigvis også må følges opp når p rogram
mets temtrsperiOde er O\•e•~ Oppfølging bør skje 
S<)m en deJ"" Havforskningsinstitutts ordinære 
virksomhet. 

Hinil har Havforskningsinstituttet unde1s0kt sår• 
barllcten Ovenfor oljeforurensning hos egg og 
larver av torsk, lodde og sild . Octte a1be-idet bør 
videreføres også for de ø~;ge kommetsieh viktige 
fiskeslagene. Arbeidet bør og.sti omfatte ,cke og 
de yngste stadie ne av rekas liv. 

Sjøfugl 
11988 statwr Oirtktor.itN (or na:turlorvahning (ON) 
ei overvåkingsprogram for utvalgte s]øfuglbes1an
de-r på Norskekysten og \'00 Svalbard. Bakgrunnen 
fo, dette e r den dra.mitiske tilbakegangen SQm er 
registrert for senuaJe kolonihekkende bestander i 
Nord• Norge og på Bjørnø)'a, formålet c.r å skaffe 
tilvclc ptlitetlge.d.ua om bestandsut,.•ikllng for en 
rekke nøkkelarter i vår sjofugliauna, slik at nød
vendige forsknings-og forvaltningstiltak kan iden-
1ifiseres og l\'erk.seuos i lide. Fo, e n dcl bestander 
ha.r man e t godt utgangsp,mkt i de prøvefelt som 
b(e. etable rt og tak!-ert I regi ov det nasjonale s;c,. 
fuglprosjektet \\½d Direktoratet for natutforvnlt• 
ning i 19'J'9.1984. 

oc-1 nye overvåkingsprogrammet e r d et ferste 
langslktlge 0\-ervtknlngsp,ogram fo r sjøfugler her 
I randet. Av økonomiske årsak.er var de t ikke mulig 
å selte igang hele programmet i e tablerings.året. 
I tilknytning tir dette. programmtl bøt det utvikles 
UlfrcdsstJllellde takst"ringsmctoder for enkelte 
viktige bestal'Kfer. og valget av overv.\knlngslokali
teter må gjøres $lik at det kan forventes å a\tdekke 
eventuelle bestandseffekte, av oljeaktivitet i om• 
rådet. Siden en bctyddig andet ,1v sjøfuglene wm 
utnytter Barentih#Vet flekker på $0\'jetlske land
områder, er det øgså ønskelig med et samarbeid 
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med sovjetiske forskere. Det er allerede tall initia. 
tiv til et slikt samarbeid, MM de endelige planene 
er fore løpig ikke fastlagt. 

Fra at sJøfoglfagUg syospt.mkt kan de-1 være aktuell 
med vjdere studier w bl.a.: 

• Oe ulike artenes adferdsre:tlojooer o-ve,for olje
sel, både på ind ivid og be.srandsnh•å. 

. Individenes resti\us,jonsevne i relasjon t il olje-
skadt. 

. O ljens St!kundære. o"ekter for s jølugl. 

. Populasjonstilh0righet fur vinte-rbestandene, 

• Hvilke faktore-r som bestemmer utbredelse,, .rv 
sjøfugl i !p('nt hav, 

• Iskantens betydning for overvintrende sjøfugl. 

• Ol)einnst'bllasjonenes Innvirkning p! utbredel• 
sen av sjøfugler i åpent hav. 

• Effektene w base•, traMpon, og forsy.nings
tjenester, 

• Utprn.,.ing ;w metoder tif å holde foglEne bone 
fra tilgrised~ områder. 

Det er også behov for å bedre datagrunnlaget 
n'M:?d hensyn tll utbredelso og bestandsstørrelser 
lor en del $,pesielt sårbare og/ellervern,e.oel'dlg.e 
bestander. 

Sjøpattedyr 
Til ko nsek~n$utredningeno er det ikke- samlet 
Jrin nye data o m $jøpattedy,. Oet e, uta.-belde-t ~n 
rappor1 med gjenno mga.ng av lltterattu om virk• 
ninger av olje p~ sj0p.,,Uedyr /rtf, 391. Rapporten 
konkludere r med at kunnskapene om oljen~ virk• 
ning på sjøpattedyr er mangeflull og lor.eslår en 
rekke under-sekel ser Innen d~tte fell~. Bl.a. an
sees det for viktig i ,vklare lworvldt ut.,.endig olj-t-til
gris.nlng medfører stote effekte.r p~ sel som opp
holder seg i kalde farvann. I tiUegg e r d e t behov 
for en kartleggir'lg av utbre<:Mse og v.tndringer til 
(orSkjellige Ar$:rider for de vfktigste artene. , pesltlt 
de som kan ha tilhold i isen og som ans-ees som 
de mest utsatte for olje$01. 

Strandsonen 
For å bedre kunnskapene om e ffekter w olje på 
potensielt sårbare rtssurserlbiotope.r har Miljø, 
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~p1rtcmtn1rt tain initi.ltN til etablering w 
FOØO <fo<>k•lng19ros,.,,, om brologube effektor 
9\1' oljt). Tre dtfp,osJtmr I fOBO ttudtter inn
V.rkning.., ot,- pl biologiske PR>Sftlff i srrtnd• 
sontn, en grupp,6 ~ Un~tetet i Bcrgrt,n stu
denN' \lirtc:nir-aene pl hardbunn»trendtt, e-n 
gru-ppe wd Un,~uet~ I Oslo studeret- wknin
gene pl brott,,,,nnutrender, og en gruppe -..ed 
Un1~tecet I T,oms. studerer V'irbingette på 
strandenge,. Pros;etaer er planl.agt :MAuttet I lopet ··-
Oti er særh,g p1 den o1colog1d:-e siden det er be,, 
hov lo, oppfølgende: .\.1udier. Hardbunns.suend« ,r rimelig bra b"l,agt, Imidlertid ~r ku.nnsbpNle 
om effekte.r av otje mangelfull, og økologiske 
langtidseksper1menttf vil fn.mbringe kunnskaper 
om langsiktig sårba.rhe-~ resuu.1sjon.stk1 mm. Bløt• 
bunnsstrend~e Cinnkludert v1tmarksom ridet) 
er langt dtrlige,e under-sett, og her bør man kon
sentrere seg o m økologiske studier for å kunne 
klas.si fise~ dyre,amtunnene ut fra deres så.rba..r• 
het for ølje~øl. Videre bor bløtbunnsst~nder i det 
aktuelle området kartlegges ot fra en klassifise
ring S<lm nevnt a..,et, Tilsvarende undt"rsøkctse.r 
som foteslå tl for hardbunn vU også på blø1bonn• 
strender gi lnfonnasjor, om langtidsvirkninger av 
oljesøl I d e spesielle kalde fa ,v.annene fang$ 
'froms- og Finnmarkskysten. 

I s tedet for å drive en kont!nuel'l ig oveMking ,:,,1 

1lrendctu,\ er del w s l0rl'6 viktighet :i opparbeide 
kunn.sbpet om de naturlige ø-kologi,ke proS(!ue,. 
Det bo r; b l .a. med bakgrunn i kunnskaper om n.a
turlige forhold, e tabletes et apparat som kan væ~ 
beredt t il å lcartfegge og s iv dere effefoer dersom 
et oljesøl skulle inntreffe. 

Det synes også å være behov fo r nærmere studier 
æ,, konsekvense1-.e av evtntuette oljt1øl pi tiske
oppdreU$,,lnleggene f.a.n-g Trom1-• og Flnnrnar1(s. 
kysten. 

Iskanten - Havis 
Problemstilfinger biknyttet 0l1ev1rksomhet og 
havis kan dt"h!s i fy,1ske, ksemiske og biologi1ke 

forhold. Ti.I konselt-.ensuttedningen er det sa.mlec 
inn fysiske data om h.nis m«!d tanke på vurderic,g 
av miljøforhold. Slike dat.a. Cf' og,å viktige for! vur• 
dere boreriggenes slkkerhet,, og olje.s.el,.kapene hat 
ipng.g.tt et flerårig program (IOAP} for å samle inn 
fysiske h~.1'$d.11a. ~tte progra.mtnlltt vil uolig dvkkt 
opp be~ for fysiske havisdata: fra BarentsmYl'L 

De i<jem,sbe data omf.ttt<r ollffl$ nedb<yt,ng og 
~ u~ is,. I \Qf'lndamme, pl isc:n 08 1 
råket. Både SINTEF og PRO MARE har vært enp
s;t,rt i ck<te prootemlr.om~ Del toreligget 
ogd. et1 del dl1.1 fra Canada oS Absb. Oet ant., 
fa1es at._ med u1gangspunkt i ~ cb:t> 
grunna., lagN fli pr.an for fr.unttdige undttw
kel~r Innenfor delte fetlet. 

~ er først og f~ms1 bt0k>g1ste (Sag kM'ft rNng~ 
Jer n1r det gjelder havis I &rent~ lsb.nt
sonen er SOm on'lll!h. I k&p. 4 tt 1v.rr1 vrli:IJI bk>
loglsk produktijonsomr-lde. Usallet~ m h.l. 
hvilket sudepokn.walt o1;e h..- i lM!f\, og det 
(aktum at kunnskap,cr om fkte biologbke rorhold 
er dlrf1ge,. IJlster 11 det m1 I~ Yttt pt fra,n.. 
tidige un6ersokelse.r i is.k.nlm. PRO MARE wl 
presentere result1ler om okoloøiske p~.ioet 1 

lskanten, og dctte bør d.anne grunnlag for &Ing• 
s,kti& overviking og for-,-knln& riel11et1 til petroJe. 
umsvirksomhe1en. AHtrcde nl er det behov ,Or l 
soUe i gan.gen brde!:8fJin1 rv forc4com,1er ri '1•· 
fugf, .el, hwf og lsbJorn I isklnttOne-n, 

Samordning av innsatsen 
Det m• undcr~ttctc.cs at CJYt-rv)\nlng altne tMire 
k.ln pMse even1uelle Ms:caodw.ul.utoner. fof) 
kunne forklar& resu11aitne er det en forul<f'l111ng 
at de.t gjures p.ii11llalle i 1vdleo, av de, ulik@ btitan-
denes økologi, Ot blok,gl~ke 1'l'ltkanlsme~e i 
B11ren1sh111VC11 er kompllserte, og de1 er bue gjen• 
nom tilingslkllgt: og \\'Urrfoal!ge undcnøkelser kan 
det ul\llklas en fomtelH lor dette m.arfne 0ko-
ty,1,ul1"t. Cn t,mordnuc lnni1ts pl h<en av fag,. 
gruppen• vll dt')tUIM kunne gl bet)'<ll!ge c,kono, 
mlskc lnn)pa,tnge,, s.am1id l8 som det bedN:r 
mullghetene tll I\ ro,mutere de mht ruJev,n1e 
prob!ems1lllingcr, 

247



I 
I 

I 
I 
I 
I 

Referanser 

1. Faktahelte (l')(f/J, Olje- og enf:rg1dcpartemcntet. 

2. Stme.ld. nr 46 (1986-87) Om petroleumsvirksomhet på mellomlang sikt. 

3. Ot,prp. nr 71 (1982-83) Lqv ()ltt petr<)ltumsvirksomher og Retningslinje, om lov om petroleums• 
,,.,·,1,,~ml,t:(, Ofjcd,n:A.(wcttt:t 1?05. 

4. •Xonsekvensuttedningerved utlrysglng og ddft .w pe1mleumsforekomster. ~iledende retningfinjer.• 
Olje- os energidepartementet, mars 1987. 

S. • Utredningsprogram for Barentshavet Syd, Troms li, Troms Ill og syd(ige def av flnnm:uk ~t. Forslag u'/ 
l<0t1Sekvensuuednlnge, .• Utatbeldet av Arbeidssruppen fot koo~kvensuttednlnger w petrolevmsvltk• 
somhet (AKUP), Olie- os energidf:pa.rtementet., ju/; 1985. 

6. l.oent,, H .., 1983. CuuenlS in tbe central Barenrs Se-a. Fiskeridirektoratets Ha~f-0rskningsittS6wtt,, 
Appendix til Eide. L /ref. 7/ 

7. Elde, Liv 1983. E.nvitonme.nral c.onditfon$ in the Barents Sea and near /an Ma,,en, Oet Norske Meteoro
lo&iskc lnstil11tt,, Oslo. 

8, Bsrresen, }., 1987. Wrndatla.s for the North Sea a.nd the Norwegian Sea, Universlrctsl01l.1tet. Oslo. 

9. Sl~ffensen, E.,, 1982. The cllmareat Norwcg{3n ame sr4rJon.~. Klima Nr~ Oer Nortke Mereorologl$ke 
ln.sri wtt., Oslo. 

10. Oljeditekroraret. Perspektivanalyse 19IJ1, Suvan.ger. 

11. Wardley,--Smith,. 1m Th<t P,~,e1lllon of OIi Pollution_, Gra.ham & Trotman Lrd, LDndon. 

12. Program fcr oljevernberedskap, 1983. Abscracts of 'JO ma;oroif spills \1brldwidc, Oslo. 

13. US GeolcgkJJ! Survey, 1977. Ac.cidents CC1'nected wirh federal oil and gas opentions on the outer 
continental shelf, \~shington D.C. 

14. I.lord, 1977. t,oyd's Ust 1'Jl.(),-1977. Lloyd'$ of /hlidon Prcs.s LJd. 

H . Der n01ske \ti:rit.as m.f., 19i"l Risiko for utblåsing på norsk kontinental sokkel. Norr,es 0/fentlise 
Ur.redning NOU 19J9:4 Oslo. 

16. Chrfstlansen, 1986. Tokcrappon ril Haltenbanken for I undersøke eventuelle effekre1 av gasslekas}c, 
5tMoil, Stavange,; 

17. Oljecflmktorater~ 1985. Rapport fra arbeidet med I i4 a.n$14tt $annsynligher for ukonttollert utb/Asing. 
Utredning for Olje,- og energidepartementet., Oslo. 

248



19, Aod!,ni;o<?, T. ~, I)/, 1984. 71,._. C'K.pcd,»(•M~f oil spill on Hatc,-nbank<m in 1581, lnseif<:U for Ko<?lmc"MI• 
sokkeJuoder.<økels~1, 11()11r/heim. 

2V Jøh;.Men, Ø., 19.38. Oljedt1ftsbere,:-ri111.er i Sa,eo:st:«vec. Om;b;.nesta1isr1kk for l<orisekvensutredni,:,ge.r, 
OCfA.\JOR, l(~f>l>O,, IJlil/6, rmn((he1m 

21. Be1fesett, /., 1964. Vliff o,; spædn,ng ~v olje pJ ha~?t, Av.d11tning,s1apport lurskni11gsp11,,:1am om 
H,l1dQrt11~11$uing, 0:,·lv. 

12. Juhan:;cm, 0., 198Z. Dtifl of submert,P.d oil.,, .'>f!.11, lnstituu for KontineMalsol(':.ell,nde1søkelser, 
'fromlht:i•n, 

23. (imhjelJc11, K., 1979. Mikrobiell ncdhl"ftnin,; ilv olje, F0tsk11fr1,:-spro{!,r«m om Jfavfo1urcnsing, O<slo. 

24. M.utinscn, f., 1985. OljP.driflsslati.<ti~k pJ 1)f'Jr$.I< 'SQkl<eJ, Huvedr,?ppør1 Of>f NQ1$:.~ M(•lenrolr,gfr,ke 
lntt,'tuu 643. 

2S. Sundby, 5., 1983 lnfluenc.e of bottom copog11pl1f on che C,rcut,cion 31 the Cor.cir.ent,t SheJf oi 
."-'ot1.h~rt''I NOl\'iA)'. l1skeridm:Jtt<,u1tets Havtorstf.ni<?gsinstitvtf, Happor?. nr JO 83Da lJerg~•n 

26. loel'I,;. H., 1983. Klimava1ias1one, i rie hyt110,:r;.fir.':.P. sn,n i Ba,enul>avet, per.ooden J!:l"Z7982. fis.lce11 og 
lf;/Yl•(, f+skertdirt•:.:uraWts Hi!vlot1·k?ingr.insciturc. 8e(8eri. 

27. Martimt.•n, !., 1981 Oljedrif(sscatikkpJ norsk s<1kkel, Rapport A. OmrAdt·t nord !or 61° iV, De: ,'\'c,1ske 
M~ce<>mlQgi.(i<E' l11.~t,(l)lt, {).,;l,o. 

21;1. 1?~14.•r$tn>, (. S.· f"':.,~tc1, C., 19$a M,tjøul)dcr.,ukchc:-r rc;,,d( pl3t({o,mcr ,» rou1$k <suklu:I: Årsr~()pur~ J98~ 
St,utns H>rurcr,sningstil.(tt>, OslQ. 

,!!,I. W1t'JtOl,i$.b, l.l, J987. J(u"scit.ll(·nSQt/C'1,,,ng4.•r for 8-lrcnlshav~•t S)''<I' m.v ,(.itflt·ggmg og ~~tcmctt.;si•1i1"1,:: 
liv fi$keio1delioge,,.. F<uelqpig uppt:r(, H.1Vlo1$l<.ning~,n,;tit11ttet, 1.J111t0•l SKO HitlS 

.i!J lhy/1 I .. 1</M X'l)/ISP.kl~1l.(~J';,., n,1.11,e hl}Pl'//homhet, H:tN•f'lt~h:iw>t .•·•rd m: ... nJ ,,,., n,,,rm" mu·,~ mt-d 
r.ærl1g 1,efa pA Qtn'jCtir,~ av fiskeressvr.-..er. f,.(kEndi1ektnraU,tr. Hcv'fo1sknir,gsinsr1t11U. 

.n. 

n. 

)J. 

J • .. 

fi.d<Ptidirektor.)tets Havfnr.d,.nmgsiN,t,tuct, 19&1 f'Jr.~n og h,n;et. Reuc:rso-.~rs1kt (nr 1Q88 "8 milJ~-
1appnr1 for 1986 01: ·1981 Sæmummet >. 198& 

Stt;gS"d, fl. l., t. M.m & (, Ellir,g~~•r, /9((7. f,~k.~f1~t!:1t:~ f11ls11ml1t: for (J~~ ~Om fo,>lt.~i<ut ;,r" <1•'dt:t. 
Mreløp,): 1appo11. riskeridin.:J.:.,01at«1- H,n:(nrskomECsi11ui:1.1n, r,pporr RKO 8706. 

Se,it~Md, 8. L., :987. fte.,p:r,tlO,Y ·''"'•fi,:~ (In r,,()I) lCi,l(J$ ,,,orl1u.l ( ,J w,11i .=.p-:~;;~I ,eie•~"' E' to ,:(ftX 1~ of 
oit ~11posu1e on eJ::GS and l;m•,1e, Vn:~-ersitecet, Stigen. 

Melte. i\~ 8· H.11. Skj()ld~l 198Z O)•tootaril<.ton os d(•ts reprod<1ksjon i 8a1t'.'>tsha,v,u • Crvnnl~c:smatcri;;le 
fu, v11uJedng 3v mulJg~ sh..lrler "' n(1esøl. fo,eJøpig 1;ippc.,r1. Fitkt,,irl11t•fitcnr,u#!t~ H:'l\•f('l1~.lcrnr,gsinu,1vrt 
upport IJKO 81iJl. 

:;:ti, 8al(ke11, V & J Mehlum, l~ SfOfc,gJ1ego!~•ir,ge1 fJA Bjørnoytl og (}e: no11Jl1g1.: 8a,e1,,si1;n~ 
!YOrSlr P4J"ir,r.t1t1Jtl. 

J7, Anker-Nil':>n'11, T., 191J7. ,\-lccocf<:1 til IØnscl(•lt'nsanal'yser :Jl!E!s,iøfu,:-1. OirP.kto1ace! for ,:,;,tu1fo1wlln111~. 
1M1,,,µpo1c ,t.J. 

249



j8, Anker,N/lssen, T., (red) 1988. Konse.kvensa.nalyse oljel$jøfugl I 8a,e,,tshavet u.,r for~ 30N. OiteklOfatet 
for naturforvaltning. Viltnppo, r 46. 

39. Crlff,1/1~ o. J., N.A. Øatsland & T.. Øritsland, 1987. Marine mammalt and petroleum aalvJr,es In 
Norwegi:m w.1ters. Fiskeridirektoratets Havfo,sknlnssin.srlurr, Fisken og HilVet, Serie 8. 1981 nr. 1. 

40. Wiig, 0, 1988. Selatt.e, og -bestttndl!r; biologi, utbredelse og vandring. fisk.ets ga.ng nr 611, 196a 

41. l.ein, lf., R. Kufner & /.R. Hansen, 1987. Konsekvensutredninge, Ba,enUhilVf!t syd. An.sammensetning I 
fjæra I flnnmarl<.. Oel 1: Hardbunn. 

42. Leinaa~ H.P., J.A Berge & C. Skeie, 198l Bløtbunnssamfunn i fjæra i Trom.:s og Finnmark. Konsekl'ens• 
uuedftlnge, Barentshllvet :s)-d mm. l'rosjekt UJ-02: ArU~mmensetning i fjft!ta i 11,wmatk. 

43. Seip, K.L, 198a Konsekve.n~r av oljesøl. Skader ette, søl utenfo, kysten av Troms og Finnmark. 
Sl•rapport 8712 01-1. 

44. Hansen, J.. T. E. le.in & K. Sivertsen, 1981. Tangf«ekomstet. pp 95-775 i lein" Sivertsen., Hansen, & Sjøru,,: 
T.ire og tangforekomster I Flnnmatk, FORUT ropport ()107 3()($81.. 

45. Johnsen, A.. S. & T. Vinie, 1919. Havisundetsøkelser i 8.t.rentshallt!L Norsk Pol:uimtitutt. 

46. Nserød, M. /. & Q E. Løseth, 198l Samfunnsmessi8~ virkninser av petroleumsvit ksomhelen i 8.1,enu, 
høvet Syd m.v. Asp/;ln Analyse As, rap pott nr 27J;\. 

47. Hoberg; S. E., C. Persson & R. R. Sunde, 1987. No1ske tlndefo.t; vare- og tjenesteleveranstit r,f norsJc 
f(ominenMfsokkel. UUedningssentc,et, 81tdrlfuøkonomisk lnStlwrt. 

48. Holmelin, E. & o. Refllng, 1987. .SOSioølønomlske konsekvenser av peuo/eumsvirbomhet I Troms og 
Finnmark. Asplan Analyse At r.,ppon nr J1M. 

49. M;u1u$$en, Å" 1987. ScellarJer for 1)4!trolevmsvJrksomher, Troms og Finnmark. FORUT, 
rapport m 401300/2./17. 

50. Flsketiducktotatet, 1987. Aktivitet$•Og strukturanalyse for fiske/;utøye, 1J m I.I og Qtlet; 1966. 

51. Albat,0$$ M og Mørefbrskn,;,g, 1988, l<ot'ISe00l$4tl'la!),se to, fiskeriene. Ttoms li, Troms Ill, 
Finnmark Vest/Syd, Barentshavet Syd. 

52. B,yn, K., 198& Ana.lyse av fy$lske konflikter' m~ lfskena:ringen w:d Jpning av 8:1.rentshftlltl Syd m.m. for 
perroleumsvitksomhet. Dokumentasjon av beregninøcr i konsekvensanal)'$O, Møreforskning, arbeids• 
1i1ppot1 M 8806. 

53. B,yn, K., 1987. Metode fot konsekvensanilyse olje/fisk. Apning av nye omtsder. Mø,elotsknmg,, r:t.pporl 
nr.!lit72. 

,54. Hansen,/., 1987. SoJia/e og økonomiske konsekvense, av petrofeumsvirksomhe, for S~miskc bos,ettJngs. 
omtAdC'r. Fo,eløpilJ ,apport, Nordisk Samisk Institutt. 

SS. Selp, K. l. & A. Birk.eland, 1988. Bercd!;.bpstilt,k mcn oljeføl. Senre, fot indu$tri{Or$knlng. 

250



Vedlegg 1: Grunnlagsrapporter 

OceanoBffl-li 
loens H., 1986. Fysisk.-,neanogra.fiske 1.mders@keiser J 8t1j\(!nrsfJIDlel I forolndel.se med petmle'-Jmsvirksol'h• 
Jrerert· et (orprosfe((.l FJskerirlin:#r.tora tets Ha!lfcmkningsinstjti.Jtt. (Nomt nt f08601). 

H•~~øh!-her. 
}ohmen,. A.s., 1987. Abs-orosjon av olje i i$: 8earbeide<fe data fro_ førsre m.i/eper•ode. Nors-k Pola1u1.st#tt1H. 

Vinje,. T. '4 As. ]ohnser,, 1987. Halfisundem,kclsc, i Baran~navet: Utteratul5tudkr. Norsk Polarimtitult 

Johns,en, A &. 'T. Vinje. 19/(l, Ha1,1rsunders.økelseT r Barentshiillet. Utk;u t til sJutlmpport. N()ISK I\Jl(vlflS'IUtitl-

Olje.søl, drift og spredning 
Oijediæktcua æt, 198-5. Sånnssrn-j&fiet ror olieutbUsnins. Oljedlfeklor.tt I, Se,ksjon for b,}rlrtlJ-

Seip, IH .. & J. ltY$sdaf, 1981. Kon.seh-(:,rJ,ser ,;w ot,c.~ Loka.ns-ering .i!:11' oJ;everndcpotel på nordÆstJandet 
Senter for rndustriro,skning. 

J()høn$f#l, ø, 1'J87.. Olfeclrifl i 8.1renWia~r. Dnvbanen:ittstj ':k sei~) g,r~nnlllg for korisek.i.-onscrtred.ning-e~ 
Utkast tri 'Slua,app<m. OCEANOf?.. 

fo-,~amen, ø., 198d OJjedrihsbe1egninge1 i 8arentshaw.;'!f. Dnwlxmestatislikk for kon.sekt."f:.n'Sulrednin_ge~ 
Oct.AN~ ~pp,ort 8806. 

Plankton 
Melk!, M, & H.R. Skjofda_l, 1':NJ7 Dyraplankton og a'ets reproduksjon i B.srentsha'ioet. (;wnnlagsmate,i.ale f,Qr 
vurderiP6, .i,v mulifV&- s~a.der .w oljesøl. r.o,~iøprg i.apport Flskaridrrektcmrtets .Havfon;kfl,ingsinstitutt. 

Fl.sh:egg ug -la·rwy 
Kaadw;:dt, S., 1985. fis.~ewgog .Jarverp4 Møre, f 08 1roms li. i\fol1gt1t,wræ for s-.a,nmen(a(Jende fordeling 
mt:d el/O'n rrJc//e ofjdorr:m:nsnint§e& Fiskeridirektoratets Havforskmngs;ru:itutt. 

Sensstac, B-, L Ft.Jyn & T. Ellir,gsen, rw. Hs..k!elirv ns l11lsornfre1 for oli~ som funhf on av a1der. fisJæridire/c. 
laratets Havforskningiiinstitutt., 

5efiRstad. B., l987 ~pJralOry sttidt'es on eori (~dus mori! tJa l..) wlth rspecial æfertmcc ra :affects of aU 
f!Xpornæ on t:ggs a·nd larvae.. UnitÆrs.itetet I IJ-e,gen. 

Sokmmr,, F!. & fl. Brat/J.rtd, 1986. KleJrJ,_rdvrlsp for lodde i 1/arange:rfjorden. Hsk,eridiækr01atels 
Havlotskning~in~titutt (HElfl.rappon>. 

82 

251



r 

H;ug, T. & S. Svndby, 1987. K1,-eitel,l~P.t 08 mH;ø. Undersøkelser pl g}'tefelccnc 1,'C(/ Sewy~. 
FiskeridfreJaorace1s Ha .. ·fo,skningsir.stitvct (HELP.rappolfJ, 

81ørk,:, H., K. H:>t>Sen & S. 54.,n<Jcy 19(P. A:>Ml~Neur1dersakelser i 198&. Fiskeridfrek.tou1!eU H:w/orsknfrtgs· 
ins~ihlrt {HELP.1:ippon). 

8J0'~ H., J(, HJttr.en & W! \\~Ile; 1'Jlf/. S•ldekJP.kkm& og seigyling pJ l,f0æ t96-5. Fisf..:ridi1e!ac,1act!ts 
H.n-fo1sk11in,:s;nscituu (HELP-rappnn;. 

t/JØl"t, H. 6- $. Sm>dhy, 1987. Ahutl.r11'-t ,11d1<.es. fo, the Arcto-,,•o,wegi.;m cod in '1979-19()6 l»sed on l1rvae 
i,we5t1&3tions.. Fisk{!tJdi1ekto1aterr. HJ..,fors.kmn~sinstiwct (H{tP.,appo,C). 

f~h1m, P., 1WJ7. S,Jlr 11ntlt>:, fat~;)(a,l,e~, t>u v,krig reJuuUerin~mek.3nisme? fiskeodifcJao,au:ts 
Ha•1forskningsinstit11Cl (HELP.tapp,uf). 

lossvm, I? e~ S. Tvet>~. 19lc. loddcla,..,~uttcfe,$økel$~ne 1987. F1ske1idifekto1acets Ha\·fo,skningsinslituu 
(HEt.P•f3pp<>lt). 

foJ.S.111», P., H. Rj1ttl<P. & R. Sæt(I'>;, 11/trl. StudiP., "u herting l«rv<1e "ff wesrem .Nof\v;;y ir, 198(, 
Fiskeridirektoratets Havfo,sk.n•ll8Sinstjlun fHftP-rappa,r, 

Nf({teJA$. K. & O.M • .'imedr.1,ul, 1967. Ogmup saithe and hewng off lhe No,w.:gjan l'WSt ;,., 1'986 and 190. 
fisk.etidilekto,ar ecs Ha ... 'forskning.,;inso:un {Hl l P-u.ppoat. 

Sol~mdal, P., 19$1. C.)'te(elr Of: gyt~J)~1JQd4 hos no:sk-ltkCisk h'fSe. Fisketid;,ell.tOr.itclS Jfa,;fo~krrin~s
inscituu (/ tC l..P.r.,ppo1t1 

ltJensen, 8. 1987. Y.opepodna11plie, pJ ,,,.,ø,e -.4re,., 1966. 11~1111gstifbv<i1.•t r,t s,ltJ,:l~•~,t:,,. Fi<sl.:~11<JJ1dtora:e1s 
Havforsfcn•l"lt;sin~htvu (Ht ( 11.,,apporf,J. 

Bjøtke, H.. P. fossum, K. Ned1eaa,,; & R. Sætte, 1987. Yn~elund<.•1søketse, • l985. fr:.ki:(ldtl'f..'J.t<>~lt-ts 
>l~1,•((>1skr,1ro,:sln$ttlv It fHf l I'-• ,,ppo,ti 

01<enscAende HELP-tapponer e., fin«nsie!t 0\-et Fis.lceridcparti:men:ecs budsiect 

fiskefouJeli.ng ug fi~J:erisl.Jtislild; 

l<~rlr.eo, I., 19&1i. Vnde1s~kelse ,lv .,,,-nM:Ph,lUighP.teo for ,;am i Tmmr. u,nmrAdec: Rappor, f13 forsøk 111føn fo, 
fiske1isjefen i Troms. FOROT. 

f,M<.1>.:Jr.}t>ien, Trom.,;. 1986 KanlP.g8ing 3•• f;skeri~k.tivirecen pA Trom$ //1. Albaun.~.,; A,;'.'\. 

Fiskerisjefen i Troms. 1986. K..tllegt;mg av 1Jskeda.'(Ci,...jtt-len p~ fmnma,k \~se. A.,'balross AIS. 

l-VitlgolJski, F.l., 'f<l9r. K.ialegsms og r.yr.temJ:ise,ing av flskefordttling, eau~n,sha»?r Syd m·"· 
Vek.ist til sluctr:appott. Fiskeriduekt01ace1s Havfors':.n,'n.i:sins1,t11tt. 

Opf'(:dJI, C" 19S?. f;wg:;t<faM i t$;i,l'(.•ntsh~~r Syd. Fir.kq,idfrekto,:uet 

8,yn, K., 1987. Meuide. for konstlt\'tn$J113fyse oJjeifisk.. Åpninga\• nye omtAdet. Matefotskning. 

Bryn. K., 1!::188. AnaJyst• a,... iysiske konhiktc, for (1:;k('11,.,er,t'lgM ved Jpnin& .iv !$~14.•r,t~Jia\,e: Syd m.k for 
p(•11c>ft:>t1111s1.·,,ksomh1>t. fk,kurn,,nt~~,øn 1.1v bt1tgningP.1, konr.ekwon,an.-.,),(tl Mø1tmrs1<.ning. 

252



A/bar,-,,ss AIS & Mø1eforst<.nin& 19S8. KQ • .,sekvt."l,\ei for fiske1i~11e. Tmm!. li, T,-,,.-.:s Ill, fm11m~,k \~sU'."i'~ 
Bat<nNhi'l\'t't S}'d 

Sjøfugl 
5rrann, K.S. t., W. \•;:,ril"' 1Wt6. llP.g1.(t1tr;ng ,n, h(•/t.l<t:f'ldt: ,·1(,f<rtl i 7rt:ims og I ,11nn,.11rl: 1:!:llW19ti6. 
Uni,-et:;itetet i Ttom.(ct 

511,wn, K.8. & lo\~ \·~de~ l965. Sjøfuglkar1Jer,ging Ttoms ox ~'esc-Finnrna1k. Slum;_oport. 
Univew·reu:t; Tmmsø. 

$,'m4(•J!,tn, l ., K. Sc,p t, r. Mchlurr,, 1966. Macematisk modell for betegning d:V oljeskadet på fiJ,:ler. 
.C.enrct /01 ;.-.dujrti,'('uskou)g. 

[l;,lt/t.t•n, \l & (: M~ltlcrn,, 191/7. H~lil<opte•(akseting av s;eluit i isf}•lte deler ,n- det notdlige Satcnrshav. 
No1.~k Pota,i"stitvrt. 

t1,'('r)<'ft, HM., J~ Oa.u~p,ogram 1'.•t selelt.s,•on og bete,:fling av terthecer fot siølugl, ,pent hav. 
Tromsø Mu.~t>vm. 

AnJ:er-,,i,lssen, T., fre:dJ 1988. Konseb<'en5arratyse olj~ja/ugl 1 8,uencshavet sør fot ,v, 30N. 
[)irektnr,l(tr fQI nar(1tfu1v~/(,>u,g. 

6<Aif.lt.C'o. V. & F. Mt:Mum, 1988. Sittfugltet,;isucringcr pl Biømøya og i dN nordlige D..itcnuhav. 
.l\'orsk Pola1i,>5Cicuu. 

Sjopattedyr 
C1i/hchr,, DJ., .... ',A Ø11tsland & T Ø1irsl1nd, 't911l. Ma1Jne Mammals and Petro/evrro llt:Civiries in Non}·egi1n 
!\Itle~. )I t~"witw of Cht" lit~1MUrf' (U'I (he tlf.:us '11 petrolt:um øn marine mamma(S ~mi re("<1rnme:-11dat1of1s 
for fm1h1>r researr-.h. Nc,rt,k Potarin.(t11111t, V11ivi>,.c.,ti,fe(, Of.i<1, ft~ki':ritltrekrnr,lt"tr. H~in,5kl'l,t18.t,n.(t111111 

Strand::.'Onen 
tein, T.E., I<. /w(rrer & l.f?. ltamen, 1987. A.r,~mmcn~etning i ~·æra i fi11nmall<. Det t: tlardbvnn. 

teina.is, H.P., f.A. Ber,:':: & C. Skeie, 1f)l(J 81/Hhu,m.i<.,u»fonn i ;,.~,a, Tromr. og Fiu.-.ma,~: A1r$.unme,>r.P.!n11,g 
i lj~ra i Finnmark 

So.ip. K.l., 1988 Konselo-enset o"\-' oljes0I. Skade, ecter søl vcenfnt k.vs•en tr.' Troms og F-iMmark. 

S-1mfunnst1Xo1>-0miske virkninger 
Holm~tm, E. ~ 0 Refl,ng, )98,! Sosioølm11om1;t<e koMP.kvenset al' pett0leumsvuksomheten 1 T.-oms og 
firrnmark.. AspU111 Analyn· Jh. 

Mariur.sP.n, Å., 1W. Sce11a11er for pe1rol1tur.1svi1ksomhP.t i Ttomr, og finnmark. FORVT. 

AJ$erod, h-U, & Ot. !c.>)e(h, 19at Samfu.1Mfrlf>.)•gt: 1,·irltf'llngtr ,v perroft:um~v,rk.>OMh~(ito 1 8aterrhl,aw.:t 
5yd m.o,~ Ac.pf;m A11al,seA.s.. 

•• 

253



Samiske fothold 
tt;i,n$en, f .• 1ga:,: ~I-ale og øko rr<1mls~e l(o,n_1;el(-r,ienser aiv pefrofet,1m-.svrrlcsomtte1 for s~mJsf<e hosmt111g&0m
rJdec. fctcl:øpig /l;tpport, Nordisk Samisk last,tutt. 

Konse/Mmsanal)"ser &en-endt 
J.erstan,S, T., 1986. 1'cm-5{tkitt:ns<Utrednin~t .tv' prttrole-cJnuvJrbomJ~ten. Erl:arlri~r bu~ft pA mnlqkk fra 
USA, Canada og Storoiit,ml.1. Nors"- im;f4tutt f-o, by- 08 region•o~Jmiing, 

l.e.W.l.nS, T ... ?.9"a7. l<.onsak'ml!sutrndn;nger av petroJeum.5ntbomhet. EH'il.ringcr bæ;en på i.nnUykk fra U~. 
Canada 08 Storbritar1,a. No~'< rl1-50fu rr for t.,y. og ,egJonfon;Jm•i,.s, 

A~omr.åder 
Prcslrod, P.., 1986. Apning avBarenlshiM!t Syd for petroleumsvirksomhet_ fordag rll lronsek14?nsa.nkl!/yse,, de 
,irrlctlske områder. NofSk Pola,in:stifult, R:tpport nr Zl. 

Digital karlddtaba~ 
Onstein, ~., 1986. Etablering av digjtal brtda tabase fo,- not51æ havområder: &rent.s#nrvet. f/eflan1;e1 Wtdcæ, 

Gam~s;otdet, f {red.). 1986.. ~e ProductJ,;,n art(# u~e (){ M.ÆpS in fl'Jvfrnomclll.?l lmpo,t:.l A.sæ rtmen·I , 
Notconsu~t og Nor:sk. ifa!snesentral 

Eng~lsen, N. & T. ~~!gA1d, 1986. Øruke,veiledning for ITAK5~ In terakJiv r,es,iinB av kart og .mitt 
fif>/Ge,Jdlrekto~ cet.s N~worsb, 1,,gstnc!tJ'tr.rH. 

254



.. 

English summary 

Opening of the Barents Sea South, Troms li, Troms Ill and 
the southern part of Finnmark West for Petroleum Activities. 
Environmental lmpact Statement. 

lntroduction 
The ø,,e<111 Se.a Is one of the v.orld'• 11,acst and 
most produc1lvc 1hallow oet:1n1,,. Up 10 now, 1he 
lllC»t Import.Ant vsc of 1he Barcnts Stj h11 bcen 
fi1hing, bul fately 1M W!ltCh fol' ptlt0leun1 has 
becomo lncrc,slngfy lmportan1. In the Troms I 
nrea., whlc:h was Opt.ned for pcuofeum txplO~• 
tion in '980, moro thon 200 bllhon S~ ps have 
becn pro-.'On, bul 1hesc fll'd, are not ye1 deve
loped. Oufing the la.si ftw yea11 expforailon has 
alsQ !lclkon place In lho nru, adJacen, 10 Troms I, 
and In me iO-Called •key 111eu• fut her north .-nd 
f':1111 of the 'Troms I area, There 1, also pPttQIPum 
actlVtty In the USSR pari o( the Barents Sc•a. 

In 1964 Iht Ciovemm,nt pre,ented plans to open 
the Oilrents Sea from 1he coau of l'roms and Ftno
mark northwards to I.at • .,., 30' N for general 
petroleum exploration'. The antas in quPstlon 
arenamed lrOfl\S l i , Trømø Ill, tl,e $Quthern f)llt1 
of Rnnmi,k West and Barents Sea South. 
The wtftetn border Js ak>ng Long. 15" • 16~ E, 
and the cas-lern border •long Long. 32'° E. 

After the Storting conwnted to 11\ese plans, the 
Mmistry of Petroklum and Energy lnitia«KI a study 
progr.1rn with the alm of anaJ)"'Jng the blophysical 
and socio-economic impacts of opening the above 
Jft~s for petr0le.um exploration, During the lu1 
rhree to four years a total of more than 30 d1ife,. 
ren1 projecu haw been ca1ried out, at a cost of 
a.bout 20 million NOK. 

The Environmental lmpact Statement (EIS) 
ptfftnlS the resulLS of thi:S 'A'Ork. i\flhough th" 
concluslons. present.ed are based on research and 
study undemken by Norway's foremost lnstlUJ• 
dons, the inherent unc.ertainties of biologlcal. 

86 

ecologal-' SONI -,,da,. ,hould be 
bom in m,nd. lhe as wil1 be v.idetycirculi'tftl 
for commtnu before the Mlninty of ~~m 
and Energy v.·ill use- n as a hui s b' a .Stortings
nleldlng• (Wh+te P'lpert on the s.ubjt'CI ol opeoing 
the 8.11e11ts Su for petroleum aaivity. The Ste► 
ting Wl.11 drb.lte the mattier neet spring. 

In 1he EIS, lhe phvsicaf condition and the bfologi
øl cnviron,ru~nt 1n a pre-oll con-te>.'1 ,s desGribed. 
At the s:1art of the study program, the most dama,. 
ging ewnt whh the furthest teachtng consequerr 
ce,; 10 lhf' blo&ogical resou~s of the Ba.renu Sea 
was 100ugh110 ~ a t.l,ge.scale bla.v-out of oit 
Hence. cons.idefibll) empha.sis wa.s put on evalua
ting the probat>lhty of an oil Spill, and the likely 
impact on the fish resourtes and 11:sheries, on sea 
bitds, sea mammats:, the coast Mld lift a.Jong lht 
edge of the tee-floe. The effecu of petroleum ex, 
pforation and pt-Oduction on locaf ~d regional 
employment, and on soctal condiHons, p1rticu• 
luly on the Sami (Lapp) populat.ion ,vere also co~ 
sidered as important, 1oge1hcr with the economic 
bentfits inctmed by lhe f»,rtioipatJng oil compa.
nies. 1oca\ authorities and the state. Al the outJet, 
considetabfo effort "''Cnt into the definition of the 
most ~r.11moun1 problem :ireu. Theso were p,o
sented in a Study Program Report, published in 
1935, whkh rormed the basis of tha sludy p~ram. 

1he bio-physical environment 
The dt!pth of the Southern 8arc:,us !x?a (i.e. tht1 
part of ,1 under study► varles between 100 and «)Q 
rneters. The water mas ses (on sist (J( the Coanal 
\¼ter, the Atlandc W.ner and the Arllc \'¼ler, 
It is the mlxlng of these water masse, whlt h 
forms the ba.sis of the high biologkal producciol\, 
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· Wind and 111,-ave condirions are, generalfy spea
kiog. slmll:it to those of the North Sea o r off Mid
Norway. The \vinter ah temperature Is relatively 
high, considering the latitude, wilh a mean tem
per.uure of abou1 -S" C. The winter sea surface 
temperature Is only l-4'> bclow th#! of the North 
Sea. It is onfy when approaching the ice edge that 
1he temperoture drops conside-ra,bty. The a.rea is 
normally free from sea i~, but s~ ice may In 
some ,vinters approac,h and surround Bear fsland 
In the northv.-estcrn corner of the .study are,. 

Compared to the more southernfy parts of the 
Norwegian Conunerital Shelf. it Is the da,knes.s of 
the winter months al')(f the r ls-k of Icing on wper
structures which may pose some problems to 
peooteum activitil-s. 

Oil Spill, 
The Pollution Control Authority has calculated 
the prob~b-ility of oil spiUs in the area, Statistic.illy, 
one must be prep:.lfed for an oil bl()',Y'(M)I per 1800 
expk>ration wells. Large oil bl<M'-OUts (Le. more 
than 10 000 ton,) .-re so time, mø1e seldom, I.e. 
one per 10 000 wells. The probability of a b low-out 
during production Is somewhal highor, bocaust 
1he lifelength of a produc!Joo well b muc:h longer. 
Gas blow-outs are a lso more frequent, but they 
do not cause ~ny ha1mful effects to the trnviron
ment. 

Even lf the probabillty of a h:uge oil blow-out 
is low, it may occur, and nobody kllO'l\,'S when. 
f ho drift of .in oil spill on and in the. v..:itcr has 
therefore been estimatcd with the as.sl.stance o f 
the Oceanographk Center In Trondheim and the 
Norwegian Metoorok>gical Institute. A large num
ber o f oil spills have be.:m shnulated, and the 
results s hoi,v how lo ng it will take for an oil spill 
in a gh'lln posttion to reach presumod \IUlnerable 
resource$, Le. the coast. The retative quantity of 
oil teft on the sea surface at various time intervals 
has also been calrulated . Furthermore, oll m.ry be 
mixed wl1h tile water masse~ down toa depth of 
about 50 meters, dependfng on wind and wave 
action. However, oit in concefltrations harmlul to 
eggs aod larvae of Arctic Cod are no,m,lly found 
only in the upper S-10 meters of 1he water column. 

Effects on fish resource, 
The oomme~ialfy most important flsh s locks of 
1he Barents Sea is th.e Arctic Cod. Thete are im• 
portant spawning .ii~as in <he sovth western part 
of the Sarents Sea, ,\l'hllc lh& wholeof the Barcnis 
Sea is crucial as a feecl!ng a,~. 

. , 

Previous restarch at the Institute of Marine Re
se.ardi in Bergen has shown tha:t adult cOO can 
and wlll swim away from oll fnfected wuer, bu1 
tha1 eggs and la rvae are very vulnerable to oil. 
In the conle.xt of this EIS it was necessary. first, 
to tind out more precis-ety the slz:e, or age, of cod 
when il can escape: oil spills by swimming, and, 
.socondly, t~ mort1lity of ood eggs and l11rv,1e if 
expos.ed to o il spill$ in the water mas.ses. 

Experimetits at the institute of Marine Resca.rch 
demonstrated th~t the first .3-4 weeks after hate
hing represtr'U the mon vulnerable stage of cod. 
The ood I$ then about 20 mm. long. :i.nd has deve-
loped the ability of lll(Mng ~ from oll. The 
most vulnerable period in the areas is thus from 
appr0J(imately 20. March until mid-h1ay fc,r cod 
eggs which a1e spawned in the study 11irea. or egg,s 
which d rift wkh the coastal cummt into tlie area 
fron, the farge spawning bank$ further- $Outh. 
W hen the larvae reach Lat. 71° 30~ o ra lin,e dtl11ivn 
from the North Cape to Bear Island, most ol them 
h;we normally reached the 20 mm. st:igc and are 
able toget ~v~ from -anyoil spills. 

To il/ustrate the effects of-a large oil spill in the 
study area .at il time wh~ It Is rich in cod eggs 
and luvae, tv-u worst C:il$e sitvatlOn$ we<e ana. 
lyse:f; one conceming eggs and the other the 
la1vae. 

One of the highe-st densities o( cod eggs will 
occ.ur in 1he Troms li are. in hue Mlle", April or 
early May. lia major oil spill coinclde wlth the 
consent,atlon$ of ood eggs, a nd the horise)fltaJ 
and vertloaJ p~i<:at intcrfe1enc~ o( eggs at"ld oil 
particles are caJculated, an estlmated ma.,r.imum 
of 10-15% of that year's spawning products of cod 
e3n be killed . 

Similar ~malysis ha-.-e been made for cod larvae 
In the Troms I area ln July, when the concentro• 
tlon is at its highes1. The conc:lusfon Is heire that 
less than O,S% of the total spawning produ cts will 
be killOO. This Is ha.rdly a rt-lrateable effect In the 
kmg run. 

Some studies ha~ also been made of the e ffocc 
on other aaual ot polentially Important fi:sheries 
,esouroes of lhe 8arents Sea, notably herr ing and 
capelin. The eggs and larv.te of the$e $pecies 
show; perhaps $urprisingly, a much highcr resi, 
st.ince to oil than eggs a nd larvae of cod . 

It has been prOposed that 0.1 pollution may eau se 
damage to zoo-plankton, th~ buikling biock of th~ 
iood chaln of the Barents Sea. Experiments show 
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th:.t ad'LJ'lt mo-plankton iaS not particuhuly vul-
ne rabJe ID oil pollu t ion, while- egg!l and la1v.1e 
of planktoll are. Oil ~pllls 1'11.t)' l lileF~Of !ocally 
eau se diunage to 1i)Q-fll!'lnld:oo, but tlue to tne 
aibund41ince ol :zooo-plankton, and the el rcu1ation 
of ti-te water mn'!i~, lhb I! reckoned to ha.V('.' less 
eflecl •Oil • h-e av.ai 1'1b llity of nut"lion for flsh th11in 
the. dired <::ffects on c:od eggs and larvae.. 

Effecb. on fishins activities 
Oil e>:ploratkm nd production m.iy affect fis~ng 
~tlNit~s r;li reel.ly, :as they sometrmes 3JrP. ,,;ompe
ting for the !.ame iireas of the ocean. Studies 
\H1dem~n by the Dfr~torate of Flsh~ es, rhl,' 
Mi.u-e Re~eardi Center anrl A.llx!_tross AJS h.ave 
demonstratll!d tha1 th~ mosl important fishenes 
t.ike ptace l,i ~ 20,50 km. zone afong th <:oast or 
Troms and F"irn n ma rk, and in cerrain are as 3for\l; 
the r:dga of ll)e c-onlir'lemal ~h~rr m.irg,in. The c:aa
stal fl,s,h!fi\g is. domlnttle<l by ,;,~li loe.al ~sse~. 
whi-ch rrnay find it diffkuh to $ubstitute lradiftol'\llil 
6sh ing banks w ith otl-iet ones in case of i:;anflicts 
wl t'1t oll a,('tl'!J'ltles. r is ti Ing in lh1: higl) i~ j& domi,. 
nated by lar:gl."r ">'Bs,sell'ir ofæn from di:stan• ports mn 
Nol'W':ry ~,-d .rbl'Q.ld. ~nd the j,J n1ay fl nd 1t e~i ler 
lo ca.tch th<3ir' f ish e Lsawhere. 

U •~k.,es bcruieen ort ei and fou r m orit'h~ to c:ilril I 
an exip-lomtio11 weEI, and a11y area co11flrc;ts 111 
•he (!:l(flll'.Jr.Itloo phuo i re ih~refore tcm1>orarty. 
The aho~mentioned studies show whP.re a nd 
when in,p01'ta1u fisherie~ tilikc plaett, This c.an be 
takef'l ltJ.k> ;acr::aunl wtten plannlng exip,lora1io11 
d ri liing. :ilnd thus mini mizi ng the posslbi lilie:s of 
cunflkt. 

The pr-0(! 1,1ction pt,ase is, of course, of a more per
nlil'18nt nature, ,illhd it c:1nt ol be rurer;! o ut t hal oi l 
and gas h'!staUallions,, even if t hey hy t hems.ch.es 
occupy only a -smaU ar (!, m:ay ma~ fish•ns diifi
cult in cert.lU'! areas. ,lf thls pr irnarlly Mt!i. loc~l 
f~i; l'ting boats, "1ifl're may be:. ase- it;Jf tlf tu~ttig 
same form ot eom pen5ation. The Government 
ha-s. on 1tie bas.i-s of a re-port by a comminee 
~~aded by Pfof~s,sor Cil rt Augu~t flelscher, 
d isr.u~ed 'lia.ria as forms of campe nsat,ion sch e-
m es for los.s of .-cce-ss f o~ wme timie, bu t no f inal 
rond u sions hav.e )''e~ beert r-eached. 

,\brit'N! bj_rds 
As ~ r~suh. of 1 Ile high lei.iiel or bfoløglea1 produc
tio11, th~ B.tll! n ts Sea is very rtch In mar~fle b iirds:.. 
Studies madu by Tromsø M-.iseum, thu, Norwegian 
Par.air lhstitu1e aoo the Directornce for Naturn 
Management ;nd ka!Je tnill 4-5 m ill ion s,ea hl rds. 

ILISf!- th Nmwegi.-in part of the Barents SP.-.a for 
nesliog oir ieedfr1g, lhe area i5 t he mo~t import.ant 
O'Jle for sea blrd$ in Notway, a'1d S(i\l('!fal ~ aie 
of lnternaitlonat importill\Ce. The most numerous 
!ipecles are! 

- Auk!S< 
- Sku ~. Gu lh and Term 
- Ful rna r, Sh~arwa.t-cr:. 

,md Storni.petriels 
- Ducks 
- Gorrnor,mts ana Sh.igs 

:3.000.000 neslit'lg 
1.3~t!l.OOO neslill),R 

1 ~.OOC) nle'$tl ng 
50,000 ne:5tl ng 
15.000 nesting 

It ]s v.'e41 knO\vn lh.lt a small palth of oil an the 
ifeat:hers. of il $ea, bird may be lethal, a,nd that e-o.-en 
a rmnor oil pl~l can w1p ou~ taige ll'lumber'- o1 
hird~ The mast -y,.i lnerabJe ~rf! those htrds spen
ding a gre-at deal uf lheir llve5 at ~il. perhi.lps at 
lime~ w11iho1Jt the ~fJ~liity to 'fly" li~ a.ut;i;; n.d cet
•ain duck:S. U-.,s impll,c~ th;at t he areas aaja~~nt 
It:• ncstmg oloi1ri:~, ør those y$.ed as mig,ra1lo11 
rootes In the mot1lting perlod are 11,os.1:1 whereah 
oil s.pi til rna,y eau.se mos.t damag,e 

Large tre~ting c.olonies1 each wah pemap~ se\lE!ral 
hund red lhous..tnd birds, .iirc- fou ~ in rna ny plaoos 
on •he coas.t of Troms and F-lnnmark, :rnt:J on thP, 
sowthem part of Beilrr Island. Thore a.re migr.ation 
routes from a numMI' of lhe-.se colonies into the 
opt-rt ~e.a. wfte,r~ mill ny bn-(f.:: !lg:iem:I Uur wi nier 
period. 

WJ,er, plan ni n-g oil aciivi tie 5, toose iactos.s should 
be hl!Jd ifl rnlr1 d. Corifl lcts totd~ b,e firnited con
sid'erabl~• if oil actfvioes do l'!Ot take pl-a<"e at t imes 
and lo places wfliar-e marine breis in p{\tbculi!rly 
\I\Jh1orablP. sl~g.es are pre--sC11t Ell'll greal num1::N?rs. 

i\llarrne m,;,mma111 
Thl:l mos• imponacu species: oi rnarinemillrr1maks In 
the BarenU. s~a are sQai:s,,. l.\lha~es, po'ar bears and 
utters;. Th Manine Re-sc:ain:h finstitu~ toget her with. 
lhe Unillers,11)' ol OsJo, h.i,s cnade .i l•l ·ratur,e- su~ 
on ttle possi'ble effects of oil o~ sea mammals, an-d 
lried to ond <nrt more about che numbers and di stri. 
huhon oithe wa, lous spe.c.i • In rhe Sarents Siea. 

Th~reare estimated lo be about 2 million 5cals in 
d1e llairtmls ~a. lbut t he ftgur-c i Vl!ff difficult la 
es.ti, 1.11.e. IExpel"liments tn more tempera-te c-ljm.ik's 
sugge;i.t 1hat s.ome oit on lhe 5klns of $eaJls may 
not be k!tt,.al, a.ltlrtoug,h cernijn~ unrnmfortable. 
How ~rol-. in colder ,c:l~matt:S .-.ear.1 I~ oot ycl •~lly 
•u r.derstood. It is fur1bermore redooned 1 h.øt mo~ 
sped es of !Mh,dt!<s are n~ particulal"lly vu lner.ible 
to ol1 spnls. 
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P-01.i r beor5 li suarly iollow t!he sea-ff oe edge, a,,d 
ma.y,. i11 years of wlde- pre,a_d ,oo-, 't'~sJt the s.rtldy 
:area.. Like ottf!rs, which tfve arong the coast of 
Trorris ri-d 'r lntimavk, <.:0 ntact with oil rnay be "-ery 
harmfu 1, oflen le,1'1,■1'1 . H0!,4,,'e'lfel'., tl'ies.e mam~ls 
live in a iæry :scattereo pal.tem, and o ne oil spi 1i 
alone poses no thmal 10 tl'K! st:,d.-s a:~ ~uch. 

The coastlillle 
Th-e Uni~rsf•y o, Bt!l'gi)n, SINIIEr in lro:rtd1helm 
and the Center tor J ll(fu51rli!il ~ese~rch WEl're CQTn
rt,,i~sion~ to undertab an i rwentory of those 
pairt~ of tl<le coastlil'e wh ldri a,u tt105l vul n:crable 
to an oi I spiU • .Vul nera.bilrty- Is here detin;ed ooth 
m biologicail, @con.omic, :social and aesth..etic h!nn!5... 

Althou~ th.e coa:s1 of Tram.i;, Finnmark and Be111r 
lslari-dl 4:1 qulte rugg.ed, m d cx?(>scd toWilvr: 
action wh ic,h ,na,y he'lp c le:i 111 ng ,up after a t\Y oJI 
spill,s,, tihø 10,cfslanciJ of fi.sh fa_1•1ns, fishing; villag,e,s,. 
liabttats. ei rnarJne biros 3f'KI maMrn3Fsr pzotec,ed 
beache!i and f!stuaries etc_ S'UJ;gest thlll the coast
line gcner.illy ~peakling is qui•e vulnNabJtt. 

Coooern should thet""ehne be shown if petroleum 
:actlvile~ ,3ire p1a,nfled' do~ to die co.td. It lh.a~ 
been estrmated ttiat an oil sp il I may drift at a 
rrw:imum ~e-d of about 50 km. perday.. Tln!•Otl 
,;pill COllti n,ency pfaJ11s .are h::ised u f)QO th-e a&. 
sumpti:Oni Lha<t oil boom$., skimmerS. etc. are p1e
se11l at the po nt of 1po'Jl1,1 uon within 241 no-Ut 
Thu:s,, an se~rgericy linet 31bo1.u SO km. from th:e 
coa.st cuuld be sugge sted. 

Th~ke-fføe 
Tite e~ge of the le floe is an (-);tremefy lblologi~ 
i::aUy pracfoctive area in the spring and summe<; 
and aftr.lcts l~e nurnbl!f"!i of marine birds and 
mam l'fWlil , A,n 011 ~p:m from the< nordi~m part of 
lhe $tudy area ITTiflf, gJve,- a $0UCheN'l l'y wlfid', 
fC!!ach tho t:dgs of ~ ice.-l,Joe within .a few d.a}'S. 

The Nona.<egian Polar I nsilute Ila$ :5CYdie<J t,ov,- oil 
ma.y i ntedere wilh the ice-fl~ and, to same ex
tent, d,~ eff~ of orl cm the ,organ isms liYin~ 
'lherc. The oorn::lu8lon is lo.it tho ,i(o-floe is a w ry 
good :ahsorb.anc of oll, :md the oll wfll U11ernfot•e 
in feet on1y 1"' of the area. it would ocwer ln the
apen sea. On -the oth~r hand, the o i I wi11 last 
mucll ro1',8ef' I Il u,e ice hefo:r ~ ~t I t, rok.en up, :and 
it~ be mn~p<Jrtecf by the drifting ice pad ~r 
great distance.sJ bemore being rete~sed e:lsewhere.. 
Duo to t h.~SEI tacfors ,t is very 1h.ard at thrs stage ,o 
"6-t~m.tte !hO' t?'ff~ of art, oil 5p1I I on th..e ice-floe 
fauna wi'lih any deg r~ of accumcy. 
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5ocio-economic effects 

The counlies of Tm11115 .and finnmillrk h.aiæ dur i tlg 
ma_ny ~.in ~ p12riem:eid KOniorruc problems w ith 
the- tr.u:l ltlooal lndu su·ies, f1-Sh ing I r, p~rtle~dafi and 
an acceleratirrg emigra1fon. ~ny loc.a~ polilici:a rH: 
and bussi ~en ot th@ Ncn'lti an! hoping: that 
I he oU acthnUe:!1. can p11ovide ~,.. ddiUonar ecollt)
mic fm~ting.. and lrlellt mig-ration_ 

St-udles rrodte ~• Aspl fi A.oolyse As oo lhe eoono
mjc. and employment aspects of die on aclMCies; 
condtad~s 1har the sµln-uff:!i of 1h~ ib:ploråtion 
pl1ase wlU be oegllgl ble. .alld that ga-s dJscovectes 
are nal rikely 10 be devefoped wn;h th-e ~~ ot 
today. It 'l:åJoos an 011 d ilil1i::O'Vcry ol <.-onskl'eral::ile 
slze • tllt: «>fl urrt11r,1 n.)s used! 100 m!U, Sm' a:ii. an 
exampJe - to spark off a devetopment project. 
I f i1 pl'()jed of rhls. s-i~e li reali:zed, o1t ptict: of o il 
of 15 $ pe-r b.arrreE BJ'ld deveJopment east o.f 26 biJ. 
lio:n OK,. Il WclS Gllculatcd d,;at the, nct prosent 
...alue '11,~j pos.lli',•e: lh e i !"lVe:i-tl t1g comp. 11 les .J!fOufd 
.i;arn 2..2 brJli:on NOK and the S.tate 1..6 bitJion. 
lbe govcrh'l~flt tal«! i,s qu"itc d'ilpondent of the 
price of oil- il re,rK:hes 12.1 billio.n NOK with an CHI 
prke of $2.0 FKI' barrel on the sa1111e prorect. 

Thedeælopmcmt of an oll ·rietdl in the 8ar-ents 
Sea wif I cireate a consid'erable aemand for !abot.! r 
• the 1.alJour force could {lfflOIJnt to morto I.han 
1000 man-years in t he pea.k year. A J,;uge qh;)re or 
1hr 'Oi""i •g.. n o ffsl'lure lndustr;, capadty wiJI be 
need'ed to prod uce tile neccess~f)' pl!llforms, top• 
.sitfoS, UIC, 

I• Is Gtlcullllted thai die grcrwtfl in regional pro
d'uctu;N1 ba.sed on a projecl like mis. 111.·III amoo1111 
rto abcnrt SOO million NOK, or 2 per cent of tod~ 
regilorial producminll In Troms .a"el f inn 11'1.Jrk. 

R glon I dlrect mploymen.t oppormunitiøs will 
increatse by some 100 peopf e; ~nd j,-cbrect by aii:i
other 4.50 people. Atthough th~ figurei ~mpf)' 
thatan oil field maycon1ribu1J:e ·to the eu,nomic 
g,,owd't of Trom ;1nd F lnnm:nk, o-ne field alonie 
wilJ by no mearu ,o;5olve-» the problefl'I of unem
pJayment and emigralion, 

The jhu11Uon of u,.e Sa.m I peop)e In relatlon to oil 
aclivities l jl sludied b)' tite Nordi~ Sitlni I n~ ltute 
in Kaulalteino. The que!iition is nlied wf'letherthe 
Sami people will benefit \Il:!')' much fram oil actl
'lltt1es because of c:ullutal and cconomic chait-acte
r~tics_ La.rs,e 5a1Je r::apft31 i nte11.slve lnQu:5-triE!'.> do 
not play any ~r1 in the I ife or the Sam i people 
I iving, alot1g the ctiås.t. furtiher sfucf ies .at the inSifj. 
UJl<r may shtd more light on th@se s,ubjoct 
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Conclusions 
lf a.11 the above e-tifects of oll .actwltles are puUed 
tag(!lhert rv.o ,conclusiofl.S el'ru!rge, one coi,o med 
..,,,jth 'iptC~, the other wilh lime. 

It i:s pos.sible tocon.511:rua a picture li"iowlng l h'" 
spittNIII distribulion o f the most vulne1:a;ble fKO!.Jrr 

c~ of lhe Batents Sm. Follir Ulnes cån be ide11-
tified; 

1. The lt!t>h eggs ilnd lilf\rac z11m! 

Tb is zone deiines rwherc ~he spa,....,ri 1"8 p-rudu ets 
of the cornmercially impcrrtaint artic cod are prie
'5en,t .at vulr.ie1"1ble ~~5. It roYt?rs tim south
\..,"eStem pi!irt of lhe $ludy .Ll'N, 1.11. ,rjufh of laL ~ 
30' and west of a line o,awr, from 01~ NMn Cape 
to the 13.u.ar 'Island. 

l. the c:Ntta.l l.one 
Jhe co~s.1.;:i, zone C-UVers tht: fl shmg b,mks whl!'~ 
lm:al f is~srmen ge1 mo5t ol 1helr cali:l"!es, 1t1an)• 
,æ,ry farge coronie 5.of sea b irds, and adj~ceflt te-e
ding ,'!feas and rnany oth"ir vtJ I m?r~blc re:source5 
:1f ong the coasL The co=-:sta~ wn-e · r,, be des(:tt
bed as a 10 - ~O km l:n·oad ri bbon a.Jong l,he co ast 

101 Trom :$. and Fl nn.muk. 

J.. 1he .ulk ;i:~e 
The areru: Jeyins w"hm SO km on Bea.r I ,_and ~nd 
the con:stahtty mavinJ; edge of lh.o ice--ffoe c:on!!iti
·tute tile Af1ic:;mne, lr1 wh'ich r~e blrd colonir.:s al 
Bea, ~s.land andr Itle b io3ogkal ly produc~...e edge 
of lh.e lc-t"-tloe-ate t fm muil vufoorable n.'3'1.x.ir~e!ii. 

-4-. lne open sea ZlDIM!!! 

lne rematntng p-a1rt o( th~ Rarents s~ can be 
desc;;rjbecl 85 the cpet1 sea. Although many 
re.5ouroes c:<cist h«:1.-e, th--ey a_m not as vulnerabl:e 
u In !he a1her ~f1Æ!$, 

• ot _all 1-esource_s are eqt.taliyvuln:erabJe "through
oul thi! 1(4!i1!r It •s 1herefi0r'e< pm,!libf e: l(l con'!.l.ruct 
• plcture In ~hich ume Is th crucial f.actor, 
The moj;it vulne rable periods cl t fte different 
iriesources a«:: 

• Seabuds ri-es.Llflg • A..pri~ untl I !Wgu:st 

- Seabirr:b moult ins - mi'CI july to mid Odober 

• Se,1bird w.nte.ring • NOJemher until 11,t:uch 

- Coastal fl.she.ries - .1 li ye.a,r 

Gen.er.ill)' .speakinø, no part of Lhe Barents Sea 
should be exlempti:la from o i I acci,vites 0 11 the 
LJ!l-sh of llhe ,nfnrmalfon gåtn~Tecl illn-cl .u1afysed in 
the present EU,-proce5s.1ttrM--ever, 1:here is ai U:Je 
ta- al"f:l:U8 tha.t adiivitill:'S s houJd DB 4rmiloo o r can i ed 
uut ilecoroing ta sped;i.l prott-du res In ~rtain 
aJ\eas ar a4 certain limes... 

The purpo1,e of 011 exploration •s. u, t ind , d~op 
.ind e.icploit oiJ in order lCJ c.reate an arnnomic 
gaJn ior ~o,np:mfes and the in;ite. and empk1~ 
ment opportunitUBi in or.i,rious i no ustrial sec:tor5 
.and regLons. The SC'.lrch for oil ih 11:he Bat-cnts Sil!'a 
h,u u,e poterttial ro achfeve 1tii ... n~ere ,ar-e, hOl,i,/■ 
e--.-er1 risks •nwM..-d, Although 1he pl'Ob.ahiLity il; 
~ry S-m3II, 1he p(l-SSibil ity o( .an uil brow■oul tnu:!.t 
be pcoou n1ed 1or. • f t he ac:ti'Vlitfes are pl.a:r, n~dl 1n 
such I} w~y ctiat diue .-e~pett is p .--id 10 th-e pre
S-eflce or vulnerable resouroes; In c;ertai" are8-S ;,,I 
certain ti me5, tile Poten t i al ly ftarmf u I eflects ot oU 
aetivltl1Js can b • gr-e.1t1y reo'l.læd. 
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Prosjekter omfattet 
av utredningsprogrammet 

Forprosjekt oseanografi. 
Havi$undorsøkels.er I Barentshavet. 
Forprosjekt mllj0"rnder.s0kelser i Arktis. 

Planktonunchirsøkelso i Barentsha-.--et. 
Flskefordelfng f Barencshavet Syd, 
Havforskningsinst ituuets konsekvensmodell. 
Fis.kela,.,,ens refati\ll' fotsomhet for olje. 
Fiskeristatistikk I &irenuh.:i\•e1. 
Utvikling ;rv oljerelatert fiskeristatist ikk. 
Metode for kons.ekvenscanalyse o lje/fisk. 
Flskerlunde1søkelser Troms li. 
A\'drift av fiskeredskap på Troms li.Fiskerisjefen I 
r"""~ 
Fiskeriundersøkelse Troms Ill, Finn.mark V/S. 

Sj0fugJundersøkelser I &'lrentsh.a,-et Syd. 
Vlntertelling av sjøfugl i Trom$ f l. 
S jøf uglundersøkel ser Troms. 
Sj0fugfunders0tcelser, Barentsha"'et Nord. 
Metode for konsekvensanalyse OIJMj0fugt 

Oltefl.s innvirkning på 5jop.:inedyr. 

5elVTen5ing ;iv o ljtf<>ri.mm.sede strender. 
Arts$ammensetnfng i fjæra i Finrimark. 
Gruppering av str.indsoner. 
01Je$kademodell. 
forprosjekt olje på strand på Svalbard. 

Sannsynlighet fo; o lJeutbl-.Sing. 
Drift og spredning av oljesøl i Arktis. 
Beregning 'il!/ o ljedrift i Barentshavet, 

Sosioøkonomiske konsekvense r. 
Petroleumsvirksomhet og samiske fothold . 
Regionale konsekvenser i TromsfF!nnmartc, 

Opplegg for kon.sekvensutredning~r. 
Digitaf b rtdata~se 8arentsll~t. 
Metodetitvlkflng av koniek\.-ensana lysekarl. 
Prosjektstyring og gjennomfeiring. 

.,.l=favforskning.sinstituttet. 
NOr$k Polarins.titutt. 
Nol'5k ~ l;arinstltuU, 

HavforskningsinstitutteL 
Hmdorsknlngstnstltunet. 
Havforskningsinstituttet. 
Havforskningsinstituttet. 
fiskeridirektoratet 
Rs-keriditektoratet 
Møreforskning 
Fiskerisjefen i Troms. 

Albatross A/S, 

Tromsø M useum. 
Trom$-n Museum. 
Tro msø Museum. 
Norsk Polarinstitutt. 
Direktoratet for naturf. 

Universitetet i Oslo, 

SINTEF. 
Uni\-ersiretet i Strgen. 
SINTEF. 
Senter for il\dustrifo-r,k. 
SINTEF. 

l(AO. 
OCEANOI\. 
OCEIINOR. 

Asplan Analyse As. 
Nordisk Samisk Institutt. 
FORUT/Asplan Analys<> AJ. 
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Notoonsuh. 
Norconsul t. 
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Olje- og energidepartementet 

St.meld. nr. 40 
(1988-89) 

Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 

Tilråding fra Otje- og energidepartementet av 17. mars 1989, 
godkjent i statsrcid samme dag. · 

Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 

1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Regjeringen drøfter i denne melding spørs

målet om åpning av den sydlige delen av 
Finnmark Vest, Troms Il og Troms Ill samt 
det resterende ikke-åpnede området i Barens
havet Syd, for letevirksomhet. Det vises til 
fig. 5.1.1. Barentshavet Syd, i kap. 5.1.1. Sam
men med de øvrige åpnede områdene nord for 
69° 30' N, vil hele det området som omhand
les, bli kalt Barentshavet Syd. Totalt sett 
omfatter Barentshavet Syd ca. 210.000 km2• 

Det er inndelt i 749 hele blokker og 47 del
blokker. Området er begrenset i nord av 
74°30'N, i øst av 32°0, i syd av grunnlinjen 
og i vest av 15°- og 16°0. 

Olje- og energidepartementet har funnet det 
hensiktsmessig med en kortfattet gjennom
gang av utviklingen i petroleumssektoren i 
årene framover med hensyn til investeringer 
og produksjon, (kap. 2.). I kap. 4 vil en gjen
nomgå ressurspotensialet på hele sokkelen og 
drøfte letestrategi og letespørsmål. Siktemålet 
er å sette videre letevirksomhet i Barentsha
vet Syd inn i en nasjonal ramme. Kap. 5 
omfatter spørsmålet om åpning av Barentsha
vet Syd for letevirksomhet. 

Departementet har dessuten benyttet denne 
anledningen til å informere Stortinget om ut
fallet av tidligproduksjonen på Heidrun. En 
kort redegjørelse for dette finnes i kap. 3. 

Beslutningen om å åpne for petroleumsvirk
somhet nord for Stad ble fattet av Stortinget 
i 1980. De første utvinningstillatelsene på den 
nordlige delen av sokkelen ble tildelt i om
rådet Troms I samme året. I løpet av første 
halvdel av 1980-årene ble så områdene Troms 
I nordvest, Bjørnøya Sør og den nordlige de-

len av Finnmark Vest gjort tilgjengelig for 
letevirksomhet. 

Til nå er det boret 40 undersøkelseshull i 
Barentshavet, og de samlede kostnader utgjør 
ca. 5 mrd. kr. Til tross for denne betydelige 
ressursinnsats har det ikke vært gjort driv
verdige funn i nord. Det er påvist forholdsvis 
store gassressurser, men disse er ikke økono
misk drivverdige under de rådende pris og 
markedsforhold. For å få petroleumsutbyg
ging i nord synes det nødvendig å gjøre olje
funn. 

I de senere år har regjering og Storting un
derstreket betydningen av å gjøre drivverdige 
oljefunn i nord. Selv om Barentshavet Syd 
ikke har vært åpnet for letevirksomhet i med
hold av petroleumslovens § 7, har det etter 
Stortingets ønske, vært en forsiktig oppstart 
av letevirksomheten i enkelte områder. 5 hull 
har hittil blitt boret utenfor åpnet område. 
Konsekvensutredningen for åpning av Ba
rentshavet Syd er gjennomført. Det har under 
skiftende regjeringer vært en målsetting å for
skyve oljevirksomheten nordover. Resultate
ne fra boringene så langt gjør det tvHsomt om 
åpning av Barentshavet Syd vil kunne bidra 
til dette. TH det er usikkerheten om ressurs
grunnlaget for stor. Samtidig er det relativt 
store forventninger om ytterligere funn i 
Nordsjøen og tildels også på midt-norsk sok
kel. Utover j 1990-årene antas det at den 
største leteaktiviteten vil være i disse om
rådene. 

I Barentshavet vH det være behov for å byg
ge opp systematisk kunnskap om geologien 
ved hjelp av en forsiktig letevirksomhet, som 
forhåpentligvis vil føre til at drivverdige olje-
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funn kan gjøres i området. Omfanget av 
letevirksomheten vil kunne bli relativt lavt 
over en periode inntil drivverdige funn even
tuelt påvises. 

I St.meld. nr. 46 (1986-87) om petroleums
virksomheten på mellomlang sikt, orienterte 
Regjeringen om at det var satt i gang et for
beredende arbeide for å muliggjøre åpning av 
Barentshavet Syd i 1989. Det var på det tids
punkt påbegynt en rekke utredninger om 
konsekvensene for miljø, fiske m.v. av petro
leumsvirksomhet. 

Om timeplanen for den videre framdrift het 
det: 

«Disse konsekvensutredningene er planlaJ;!t 
avsluttet i desember 1987. Materialet vil bli 
sendt på høring våren 1988 i tråd med petrole
umslovens bestemmelser. Deretter vil konse
kvensutredningene o~ høringsuttalelsene bli 
innarbeidet i en stortmgsmelding om åpning 
av disse områdene som vil bli fremmet ved 
årsskiftet 1988/89. Denne vil også fange opp 
resultatene fra avslutningen av det biologiske 
innsamlingsprogrammet som vil forega vå
ren/sommeren 1988. Med stortingsbehandling 
tidlig i 1989, kan boring innen de nye om
rådene komme i stand tidligst høsten 1989». 

I Innst. S. nr. 251 (1986-87) til St. meld. nr. 
46 (1986-87) understreket Energi-og industri
komiteen om framdriften for konsekvensana
lyser og åpning av Barentshavet Syd for 
letevirksomhet: 

«det skisserte program for konsekvensanaly
ser tåler ikke vesentlige forsinkelser dersom 
man skal unngå en uheldig nedgang i leteakti
viten på den norske kontinentalsokkel. I 
særlig grad er det fare for en ny nedgang i 
leteaktiviteten utenfor Nord-Norge dersom 
fremtidsplanene for konsekvensanalyser som 
er skissert i meldingen ikke holdes, eller der
som det tar for lang tid før en ny letemelding 
kan forelegges Stortinget». 

Den endelige konsekvensutredningsrappor
ten om Barentshavet Syd ble sendt ut på 
høring 8. juli 1988 med høringsfrist 8. oktober 
samme år. Konsekvensutredningsrapporten 
samt høringsuttalelsene til denne danner et 
viktig grunnlag for departementets vurderin
ger i foreliggende melding om åpning av 
Barentshavet Syd for letevirksomhet. I med
hold av Petroleumslovens § 7 ble kunngjøring 
om åpning av Barentshavet Syd for letevirk
somhet innrykket i dagspressen og lysnings
bladet 14. februar 1989, med 3 mnd. frist for 
uttalelse. 

Spørsmålet om åpning av Troms Il har blitt 
tatt opp i to tidligere meldinger til Stortinget. 
På bakgrunn av innvendinger fra blant annet 
Fiskeri- og Miljøverndepartementet, har om
rådet tidligere ikke vært foreslått åpnet for 
letevirksomhet. Olje- og energidepartementet 

fant det ønskelig å skaffe til veie ytterligere 
informasjon om geologien i området, og om 
de virkninger en letevirksomhet her kan ha 
blant annet for fisk og miljø. 

2 PETROLEUMSVIRKSOMHETENS 
UTVIKLING MOT ÅR 2000 
Målsettingen med den videre letevirksom

het er først og fremst å gjøre drivverdige funn 
av olje. Ressursgrunnlaget er den avgjørende 
faktoren for hvordan investerings- og produk
sjonsnivået vil kunne utvikles på norsk sokkel 
etter år 2000. 

De påviste ressursene av gass på norsk sok
kel er tilstrekkelige for 100 års produksjon på 
dagens nivå. De er dermed så store at det ikke 
er hensiktsmessig å legge opp til en strategi 
som går ut på å finne mer gass. Markedet set
ter i dag begrensninger på hvor mye av 
gassressursene som kan utvinnes. I tillegg til 
dette er det et regionalt problem knyttet til 
store ulikheter med hensyn til nærhet til mar
kedene. 

Ressurssituasjonen for olje er en helt annen. 
70- 75 pst. av kjente oljeressurser på norsk sok
kel vil være produsert i år 2000. Basert på 
kjente ressurser av olje vil en stå overfor et 
sterkt fall i investeringsnivået på sokkelen i 
slutten av 1990-årene og i produksjonsnivået 
etter ru- 2000. Målsettingen er derfor å påvise 
nye ressurser av olje for å kunne ha mulighet 
til å dempe noe av dette fallet. Gjennom en 
målrettet leting i de nærmeste årene håper en 
å kunne påvise oljeressurser som vil kunne 
danne grunnlaget for investeringer og produk
sjon etter år 2000. Regjeringen vil derfor legge 
forholdene til rette for kartlegging av hele den 
norske sokkel under hensyntaken til den geo
logiske kjennskapen og modenheten til de 
ulike områdene i den grad en ser mulighet for 
å gjøre drivverdige funn. 

Aktivitetsnivået i norsk petroleumssektor i 
årene fram til midten av 1990-tallet er i stor 
grad fastlagt som følge av besluttede feltut
bygginger samt felt under vurdering. Utvik
lingen etter dette tidspunkt er usikker. 
Usikkerheten er hovedsakelig knyttet til på
visning av nye oljefelt og markedsutsiktene 
for gass. 

Fram mot slutten av nitti-årene vil produk
sjonen i hovedsak bli bestemt ut fra de felt 
som er påvist og de gasskontrakter som allere
de er inngått. Nye gasskontrakter av vesentlig 
størrelse vil kunne få betydning for produk
sjonen fra siste halvdel av 90-årene, og 
eventuelle nye oljefunn kan gi bidrag til pro
duksjonen fra samme tidspunkt. 

Produksjonen fra olje- og gassfelt besluttet 
utbygget vil øke fra et nivå på vel 100 mill. 
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t .o.e. i 1989 til rundt 110 mill. t.o.e. i begynnel
sen av 1990-årene for deretter å avta. Tar en 
i tillegg med forventet produksjon fra felt 
under vurdering, vil produksjonen kunne nå 
en topp på vel 115 mill. t.o .e. i 1996. 

Oljeproduksjonen fra norsk sokkel vil stige 
fra dagens nivå på ca. 70 mill. t.o.e. årlig til 
ca. 80 mill. to.e. årlig i 1991. I perioden 1991 
til 1996 vil produksjonen ligge mellom 75-85 
mill. t.o.e. pr. år. Deretter vil produksjonen fra 
kjente felt avta. Nye felt vil kunne påvirke 
produksjonsutviklingen etter 1995. 

Den gass Norge er forpliktet til å levere 
gjennom eksisterende gasskontrakter tilsier 
en forholdsvis jevn produksjon fram mot år
hundreskiftet i størrelsesorden 20-25 mill. 
t.o.e. årlig. 

Den forventede utbyggingsaktivitet vil 
medføre at alle større påviste oljefelt vil bli 
besluttet utbygget i løpet av to-tre år. Dersom 
Norge skal ha vesentlige ressurser å produsere 
utover år 2000, vil en måtte påvise betydelige 
oljeressurser. 

Det vil kunne opprettholdes produksjon i 
nokså lang tid etter år 2000, men slik det sees 
i dag vil dette måtte bli på et mye lavere nivå 
enn i dag. For gass vil det være mulig å opp
rettholde produksjonen på dagens nivå eller 
på et høyere nivå i mange tiår også etter år 
2000. 

Funnraten på norsk sokkel har historisk sett 
vært svært høy med hensyn til enheter olje/ 
gass funnet pr. hull boret. Funnraten har de 
siste årene gått ned. Årsaken til dette er først 
og fremst at de funn som er gjort i de senere 
årene gjennomgående har vært mindre enn 
tidligere. Grensen for størrelsen på økonomisk 
drivverdige funn har forøvrig blitt flyttet ned
over. 

Det forventes at det fremdeles er store 
uoppdagede ressurser på norsk kontinental
sokkel. 

I Nordsjøen og i de i dag viktigste petrole
umsprovinsene på midt-norsk sokkel, vil man 
med den oversikten en har i dag over ressurse
ne, forvente å gjøre mange funn . Funnene 
antas imidlertid å være gjennomgående mind
re enn de funnene som til nå er utbygget. 

Barentshavet representerer et stort usikker
hetsmoment når det gjelder framtidig produk
sjon på norsk sokkel. På grunn av de negative 
resultatene fra de senere boringene er ressur
spotensialet betydelig nedjustert. Det er i dag 
usikkert i hvor stor grad Barentshavet vil bi
dra til framtidig produksjon på norsk sokkel. 
Tidsperioden fra tildeling av blokker til even
tuell produksjon kan komme i gang, vil på 
denne delen av sokkelen sannsynligvis være 
lengre enn i Nordsjøen. 

Departementet har søkt å illustrere en mulig 

langsiktig utvikling av petroleumssektoren 
ved tre alternative investeringsbaner for årene 
1995-2010, jfr. figur 2.1 og 2.2. Produksjons
og driftskostnadsanslagene tar utgangspunkt 
i investeringsbanene, og det er forutsatt om 
lag det samme forholdet mellom investeringe
ne og produksjonen som en vil få i de 
nærmeste årene. For alle alternativene er det 
innarbeidet nye gassutbygginger fra århund
reskiftet. Bedre produktivitet i utvinning og 
transport kan føre til at det ikke trengs så 
høye investeringer i forhold til produksjon 
som tidligere. Små felt, og felt som er vanske
lige å bygge ut, kan på den annen side føre 
til høyere investeringer i forhold til produksjo
nen. 

Basisalternativet forutsetter gjennomsnitt
lige årlige investeringer i feltutbygginger på 
15 mrd. 1988-kroner pr. år fra 1995 til 2010. 
Et slikt nivå kan nås dersom de modne om
rådene viser seg rimelig prospektive, dersom 
det påvises flere mindre oljefelt i Barentsha
vet, eller om selskapene øker omfanget av 
tilleggsprosjekter for assistert utvinning. 

Lavalternativet viser en utvikling hvor le
tingen i Barentshavet ikke fører til oljefunn 
som gjør feltutbygginger lønnsomme. I dette 
alternativet er det lagt til grunn gjen
nomsnittlige investeringer i feltutbygginger i 
størrelsesorden 10 mrd. 1988-kroner årlig fra 
1995 til 2010. Dette alternativet illustrerer en 
utvikling der det gjøres vesentlig færre og 
mindre nye oljefunn. Et såpass høyt investe
ringsnivå vil en likevel med stor sannsyn
lighet kunne nå hvis det gjøres nye funn i 
modne områder som Nordsjøen og Halten
banken. Det er grunn til å regne med at det 
fortsatt vil bli gjort funn i disse områdene, og 
at enkelte prosjekter for assistert utvinning 
blir satt i gang. 

Høyalternativet er basert på at det gjøres 
flere oljefunn som fører til at nye felt blir 
bygd ut. Det er forutsatt gjennomsnittlige årli
ge investeringer i feltutbygginger i årene 
1995-2010 på 20 mrd. 1988-kroner. Det er klart 
lavere enn beregningsbanen (om lag 28 mrd. 
1988-kroner) i St.meld nr. 46 for 1986-87. Høy
alternativet forutsetter likevel store oljefunn i 
årene framover, og funnratene må bli vesent
lig høyere enn i de siste par årene for at dette 
nivået skal kunne nås. Det er antagelig bare 
mulig å nå det dersom man rakst påviser en 
større oljeprovins i Barentshavet. 

Anslag for det endelige ressurspotensialet 
gir ikke alene grunnlag for å anslå investe
ringsbanene. Det avgjørende er når felt 
oppdages. Selv om ressursene skulle være til 
stede, kan det ta for lang tid å påvise dem til 
at det blir mulig å nå investeringsnivået i høy
alternativet. En midlertidig investeringsned-
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gang i midten av 1990-årene synes i dag 
sannsylig selv om det skulle vise seg å være 
store oljeressurser i Barentshavet. Særlig hvis 
ressursene er fordelt på mange små felt i flere 
områder, må en regne med at det blir vanske
lig å opprettholde et høyt investeringsnivå. 
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Figur 2.1 Påløpte investeringskostnader i 
feltutbygginger i petroleumssek
toren. 
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Figur 2.2 Petroleumsutvinningen pd norsk 
sokkel. Millioner tonn oljeekviva
lenter (toe). Banene er noe glattet. 

Driftskostnadene i de tre alternativene er 
forutsatt å være like fram ill og med 1996. De 
er anslått å øke fra om lag 12 mrd. kroner i 
1988 til om lag 20 mrd. 1988-kroner i 1996. 
Fram til 2010 er driftskostnadene forutsatt å 
øke til vel 30 mrd. 1988-kroner i høyalternati
vet, knapt 25 mrd. 1988-kroner i basisalterna
tivet og rundt 22 mrd. 1988-kroner i lavalter
nativet. Eldre plattformer og muligheten for 
assistert utvinning peker i retning av at drifts
kostnadene kan bli høyere enn lagt til grunn. 
På den annen side presser usikre oljepriser 
selskapene til å redusere driftskostnadene. 
Driftskostnadene kan i det neste tiåret bli den 
største kostnadskomponenten i oljesektoren. 

3. TIDLIGPRODUKSJON PÅ HEIDRUN 
St.meld. nr. 17 (1988-89) om tidligproduk

sjon på Heidrun ble fremlagt 25. november 
1988. Stortinget sluttet seg i forbindelse med 
behandlingen 19. desember 1988 til Regjerin
gens anbefaling om å igangsette prosjektet. 

Senere er det blitt klart at kostnadsrammen 
er økt og at den fremdriftsplanen som lå til 
grunn for rettighetshavernes beslutning om å 
anbefale prosjektet ikke kan holdes. Den se
nere tids utvikling i prosjektet svekket rettig
hetshavergruppens tillit til den valgte 
leverandør. På dette grunnlag har Heidrun
gruppen vedtatt at de ikke ønsker å videreføre 
et tidligproduksjonsprosjekt basert på en inn
leiet produksjonsenhet, jfr. St.meld. nr. 17 
(1988-89). 

I forbindelse med behandlingen av St.meld. 
nr. 17 ble det fastslått at tidligproduksjonspro
sjektet var et økonomisk marginalt prosjekt, 
som ikke tålte ytterligere kostnadspåslag av 
noen betydning. Departementet er senere blitt 
kjent med at prosjektet ikke vil kunne ferdig
stilles innenfor den tids- og kostnadsramme 
som er angitt i meldingen. Dette medfører 
svekket økonomi i prosjektet. Departementet 
er innforstått med at et tidligproduksjonspro
sjekt basert på en innleiet produksjonsenhet 
ikke blir videreført. 

4. RESSURSGRUNNLAG OG LETESTRA
TEGI 

4.1 Innledning 
Leteaktiviteten i Norge bygger på målsettin

gen om å ha en balansert kartlegging av alle 
deler av sokkelen. I St. meld. nr. 46 (1986-87) 
heter det at man skal kunne « ..• ha frihet til å 
opprettholde et rimelig produksjons- og inves
teringsnivå i oljesektoren på lang sikt. En slik 
utvikling forutsetter at man gjør drivverdige 
oljefunn de nærmeste år.» 
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Letepolitisk innebærer dette at Regjeringen 
vil legge forholdene til rette for en balansert 
kartlegging av alle deler av sokkelen. Den 
petroleumsgeologiske forståelsen av område
ne er imidlertid forskjellig, avhengig av hvor 
lenge leting har pågått. Selve letestrategien 
videre framover må derfor avspeile forskjeller 
i kartlegging og geologisk forståelse av de uli
ke områdene på norsk sokkel. Dette vil også 
ha betydning for omfanget av og tidspunktet 
for framtidige blokktildelinger. 

De påviste ressursene av gass er så store at 
det i dag ikke er hensiktsmessig å legge opp 
til en strategi som går ut på å finne mer gass. 
Målsettingen må være å finne olje. Strategien 
for å oppnå dette er å bevisst ta utgangspunkt 
i den kunnskap en har om de ulike petrole
umsprovinsene på norsk sokkel. En må 
utnytte det økonomiske potensialet i alle om
rådene. Situasjonen på norsk sokkel er ikke 
lenger slik at en kan regne med å gjøre mange 
store funn som sikrer behovet for nye ressur
ser av olje. I de fleste områdene antar en nå 
at det vil være snakk om mindre funn. Disse 
kan imidlertid summeres opp til å utgjøre be
tydelige ressurser. 

4.2 Ressurssituasjonen på norsk sokkel 
De totale oppdagede ressursene på norsk 

sokkel utgjør ca. 5.2 mrd. t.o.e. De forventede 
ressursene er beregnet å kunne gi et tillegg 
på ca. 3.3 mrd. t.o.e. De totale ressurser på 
norsk sokkel blir med dette anslått til 8.5 
mrd. t.o.e. Pr. 1.6.88 var 0.66 mrd. t.o.e. av de 
ovennevnte 8.5 mrd. t.o.e. produsert, slik at 
de gjenværende ressurser anslås til 7.8 mrd. 
t.o.e. Det er med dette produsert ca. 8 pst. av 
de totale forventede ressurser på norsk sok-

Ulike begreper for mengde petroleum: 
Tilstedeværende ressurser: mengden av tilstede

værende ressurser er den totale petroleumsmengde 
slik den forekommer i reservoarene målt ved over
flatebetingelser. 

Utvinnbare ressurser: Mengden av utvinnbare res
surser er den petroleumsmengde som det ved hjelp 
av kjent teknologi er teknisk mulig å få tilgjengelig 
for leveranse, angitt ved overflate tilstand. Når res
surser er benyttet i denne melding, menes utvinn
bare ressurser. 

Reserver: den delen av de utvinnbare ressurser, på
vist ved boring, som med dagens teknologi er 
funnet økonomisk drivverdig. 

Forventede ressurser: uoppdagede ressurser som en 
forventer eksisterer. 

Både ressurser og reserver er oppgitt i tonn oljeekvi
valenter, t.o.e. 
Olje: 1 t.o.e. = 7,33 fat = l,15,Sm3 olje 
Gass: l t.o.e. = 1000 Sm3 gass 

kei. Figur 4.2. l viser ressursanslagene på 
norsk sokkel, inndelt i områdene Nordsjøen, 
midt-norsk sokkel og Barentshavet. 

NORDSJØEN 
Den omfattende utforskningsaktiviteten 

som har pågått i Nordsjøen i over 20 år, har 
ført til at en har meget god geologisk forståel
se av store deler av området. Det er adgang 
for selskapene til å skyte seismikk i hele Nord
sjøen. Det er boret 350 undersøkelseshull i 
området. Både oljedirektoratet og oljeselska
pene mener det er stor sannsynlighet for at 
de største funnene allerede er gjort i Nordsjø
en. Det store antall utbygginger som er fore
tatt i Nordsjøen gjør at nye mindre funn vil 
kunne fases inn mot eksisterende infrastruk
tur. På flere av de eksisterende installasjoner 
har produksjonen kulminert. Kostnadsmessig 
er det derfor av stor interesse å benytte eksi
sterende fasiliteter. 

I følge Oljedirektoratets ressursregnskap er 
det i Nordsjøen pr. 1.11.88 påvist 4400 mill. 
t.o.e. (utvinnbare). De forventede ressursene i 
området anslås til mellom 600 og 1300 mill . 
t.o.e., med en veiet middelverdi på 800 t.o.e. 
Det er kartlagt rundt 260 prospekter i Nordsjø
en. En del av disse er imidlertid så små at det 
ikke er aktuelt å bygge dem ut med dagens 
teknologi. 

Oljedirektoratet antar at en betydelig del av 
de gjenværende oljeressursene i Nordsjøen 
befinner seg i Sentralgraben, til tross for at 
dette området har vært utforsket i lang tid. 
Selskapene har også stor tro på å finne ressur
ser i Sentralgraben, og at ressursene her 
hovedsakelig består av olje. Området blir av 
selskapene betraktet som et av de viktige lete
områdene i Nordsjøen. Store deler av området 
er i dag lisensbelagt. 

Den sørlige Vikinggraben blir av Oljedirek
toratet og av de fleste oljeselskapene betraktet 
som et lovende leteområde. 

Det er også stor interesse blant oljeselskape
ne for den nordlige delen av Nordsjøen. I følge 
Oljedirektoratet er prospektene her gjennom
gående større enn prospektene i sør, men 
sannsynligheten for å finne gass er noe større 
enn sannsynligheten for å finne olje. 

Nordsjøen øst for 7°0 (Skagerrak) er lite 
utforsket. I dette området skal det gjennom
føres konsekvensutredninger før en generell 
letevirksomhet kan ta til. Områdets nærhet til 
miljø-, fiskeri- og friluftsinteresser tilsier det
te. Konsekvensutredninger for området vil bli 
igangsatt tidlig i 1989. Det tas videre sikte på 
å igangsette grunne boringer i området fra 
1989, for å få bedre kjennskap til geologien. 
Det er også skutt endel seismikk i området. 
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F igur 4.2.1. Ressurser på den norske kontinentalsokkel. De oppgitte verdier er utvinnbar meng
de. 

RESSURSER PA DEN NORSKE KONTINENTALSOKKEL 

NORDSJØEN 

• 109 IOe 

40 

JO 

5.2 Forventede ,essurser 

4.40 Oppdagede ressurser 

3.61 Reserver i lett som er 
erklært drivverdige 

2.91 Reserver I fell som er 
besluttet utnyttet 

001Je 

~ Gass 

~ Udifferensiert 

BARENTSHAVET 

MIDT NORGE 
20 

I 0 

Det sees også muligheter for å gjøre funn i 
Stordbassenget, Egersundbassenget, Farsund
bassenget og på Jæren høyden. 

Oljedirektoratet og oljeselskapene har stort 
sett sammenfallende vurderinger av mulighe
tene for å gjøre funn i Nordsjøen. Enkelte 
selskaper har dog mer tro på enkelte provin
ser enn Oljedirektoratet. Fordelingen mellom 
olje og gass forventes å ligge nær 50/50. Det 
forventes at det finnes mer olje enn gass i den 
sørlige delen av Nordsjøen, og mer gass enn 
olje i den nordlige del av Nordsjøen. 

Både Oljedirektoratet og selskapene poeng
terer sterkt at det er nødvendig og ønskelig å 
videreføre en aktiv leteinnsats i Nordsjøen. 
De største prospektene er imidlertid boret 
opp, og de tekniske utfordringene vil bli langt 
større i framtiden enn de har vært til nå. 

Departementet ser det som hensiktsmessig 
å videreføre den strategien for Nordsjøen som 
ble lagt til grunn for utlysningen av blokker 
i 12. konsesjonsrunde, del A. 

Det ble i denne runden utlyst blokker der 
en mente det var gode muligheter for å finne 
olje. Flere av blokkene ligger dessuten nær 
eksisterende anlegg. Det ble i tillegg utlyst 

., ... 

1.8 Forventede 
1.5 Forventede 

0.48 Oppdagede 
0.17 Erklært drivverdige A'Z<C,U?:~/,iO 0.27 Oppdagede 

.... 
Å~-88 

blokker i mer uutforskede områder. Selskape
ne viste stor interesse for de utlyste blokkene. 
Søkermassen var i tillegg til å være omfatten
de, godt spredt på de ulike blokker. På denne 
bakgrunn ble det i juli 1988 tildelt 16 blokker 
eller deler av blokker i Nordsjøen i første del 
av 12. konsesjonsrunde. Departementet så 
med denne tildelingen muligheten for at olje
industrien, ved nye funn, kunne nyttiggjøre 
seg ledig lager- og prosesskapasitet på eksi
sterende plattformer, samt anvende ledig 
kapasitet i eksisterende rørledningssystemer. 

Det vil være aktuelt å utlyse Nordsjø-blok
ker både i en 13. konsesjonsrunde og i etter
følgende runder. Utlysning av nye blokker i 
de mer kjente Nordsjøområdene vil i noen 
grad måtte sees i sammenheng med resultate
ne fra tildelingene i 12. konsesjonsrunde, del 
A. Resultatene fra boringene i denne runden 
vil først foreligge fra 1989 og utover i tid. Erfa
ringene fra undersøkelseshullene som ble 
boret i Nordsjøen i 1987 er imidlertid positive. 
På sikt kan det i tillegg til leting i de modne 
områder være aktuelt å bevege seg inn i noe 
mer ukjente områder, blant disse er Skager
rak. 
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Figur 4.2.2. KaTt som viser strukturelle hovedtrekk i Nordsjøen. 
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MIDT-NORSK SOKKEL 
Boring på midt-norsk sokkel tok til i 1980. 

Totalt er det boret 56 undersøkelseshull i 
området (1.1.89). 

Pr. 1.11.88 var det påvist 480 mill t.o.e (ut
vinnbare) på midt-norsk sokkel. Hele denne 
ressursmengden ligger innenfor et begrenset 
område på Haltenbanken, og forholdet olje/ 
gass er 50150. De forventede ressursene i om-

rådet anslås av Oljedirektoratet til mellom 700 
og 1400 mill. t.o.e. med en veiet middelverdi 
på 1000 mill. t.o.e. På midt-norsk sokkel er 
følgende områder tilgjengelig for letevirksom
het: Møre sør, Møre I, Trøndelag I vest for 
8°0, Trøndelag Il, Nordland I, Il og III. (Hal
tenbanken tilsvarer Trøndelag I og Træna
banken tilsvarer NordJand I). 

Av de åpnede områdene har Haltenbanken 

Figur 4.2.3. Kart som viser inndelingen på midt-norsk sokke~ samt strukturelle hovedtrekk. 
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vist seg å være den mest interessante petrole
umsprovinsen. Det er gjort store funn på 
Haltenbanken, og feltene Draugen og Heid
run, som er erklært drivverdige, ligger i dette 

området. Det knytter seg stor usikkerhet til 
om det er blokker på Haltenbanken som ennå 
ikke er tildelt, som kan være interessante i 
letesammenheng. Erfaringene fra boringer i 

Figur 4.2.4. Kart som viser hviike områder på midt-norsk sokkel som er åpnet for Letevirksom
het. 
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12. konsesjonsrunde, del B, vil gi oss mer vi
ten om dette. En regner med at de i dag mest 
interessante blokkene allerede er konsesjons
belagte. Dette medfører at omfanget av 
framtidige tildelinger i Haltenbankenområdet 
vil være begrenset. 

Letevirksomheten på de resterende åpnede 
områder på midt-norsk sokkel har til nå ikke 
resultert i funn. 

I 11. runde ble det utlyst 3 blokker på Møre 
I. Disse blokkene var lite omsøkt, og ble av 
denne grunn ikke tildelt. På Møre sør ble det 
utlyst 3 blokker, hvorav 1 ble tildelt. I 12. 
konsesjonsrunde del B, ble det utlyst 3 nye 
blokker på Møre I. Selskapene viste stor inte
resse for disse blokkene. Tildeling av blokker 
i 12. konsesjonsrunde del B, fant sted tidlig i 
1989. Det er også enkelte andre interessante 
prospekter i området. Etter at de første borin
gene er foretatt på Møre I, vil en med større 
grad av sikkerhet kunne vurdere potensialet 
i området. 

På Nordland III er det ikke blitt utlyst blok
ker. De sydligste blokkene innenfor Nordland 
III vurderes som mindre interessante på bak
grunn av de negative resultatene på Nordland 
I. Resultatene fra boringene på Nordland I 
avskriver imidlertid ikke de nordlige blokke
ne innenfor Nordland Ill. Disse blokkene 
ligger innenfor en annen geologisk provins. 

Av de uåpnede områdene på midt-norsk 
sokkel vurderes Nordland IV og V som lite 
prospektive både av Oljedirektoratet og de 
fleste oljeselskapene. Oljedirektoratet vurde
rer områdene Nordland VI og VII som noe 
mer interessante enn Nordland IV og V. Sel
skapene har anledning til å kjøpe direktoratets 
seismikk, men de bar ikke anledning til å sky
te egen detaljseismikk i disse områdene. Det 
vil ikke bli utlyst blokker i disse områdene i 
13. runde, da det først må gjennomføres kon
sekvensutredninger. Stortinget må deretter ta 
stilling til åpningsspørsmålet. Det vil imid
lertid kunne bli aktuelt med utlysning av 
blokker fra disse områdene på noe lengre sikt. 
Før en eventuell utlysning av blokker i disse 
områdene samt den østlige del av Trøndelag 
I (øst for 8°), kan viktig geologisk informasjon 
innhentes ved grunne boringer. For områdene 
Nordland IV, V, VI og VII igangsettes det 
konsekvensutredninger i 1989, som antas å 
være ferdige i 1992. Nordland VI og VII vil 
bli åpnet for selskapsseismikk i juli 1989. 

Oljedirektoratet ser muligheter for ulike le
temodeller på Vøringplatået. Det er identifi
sert flere større lukninger i området. Dersom 
en skulle finne petroleum på Vøringplatået, 
vurderer oljedirektoratet sannsynligheten for 
å finne gass som stor. Selskapene har begren
set datamengde om området. Vøringplatået 

befinner seg på et havdyp rundt 1000 - 1500 
m, og er således det dypeste området av inte
resse for petroleumsvirksomhet på norsk 
kontinentalsokkel. Teknisk sett er det knyttet 
store problemer til utbygging på slike havdyp. 
Det har imidlertid vært en enorm utvikling 
de senere år hva boring og utbygging på store 
havdyp angår. Konsekvensutredninger for 
Vøringplatået er planlagt igangsatt i 1989, og 
en tar sikte på å gjennomføre utredninger i 
løpet av en 3 års periode. Deler av området 
forventes å kunne åpnes for kommersiell seis
mikk i løpet av 1992. En eventuell åpning av 
området for letevirksomhet ligger noe lengre 
fram i tid. 

På midt-norsk sokkel vil utlysning på kort 
sikt i en 13. konsesjonsrunde, være avhengig 
av resultatene av tildelingene i 12. konsesjons
runde. De mest aktuelle områdene for ut
lysning i de nærmeste konsesjonsrunder 
synes idag å være Nordland Ill, Trøndelag I 
og Il og Møre I. Det kan i tillegg være aktuelt 
å inkludere blokker fra Nordland Il. 

BARENTSHAVET 
Spørsmålet om åpning av den sydlige delen 

av Finnmark Vest, Troms 11, Troms Ill og det 
resterende ikke-åpnede området i Barentsha
vet Syd for letevirksomhet, er omtalt i kapittel 
5. Figur 5.1.1 i kap. 5.1.1. viser Barentshavet 
Syd. 

Oljedirektoratet har beregnet de påviste res
sursene i åpnet område i Barentshavet til ca. 
270 mill t.o.e. Det er gass som er funnet i ut
vinnbare mengder i området. De forventede 
ressursene i hele Barentshavet anslås av Olje
direktoratet til å være mellom 1.0 og 2.2 mrd. 
t.o.e, med en veiet middelverdi på ca. 1.8 mrd. 
t.o.e. 

Selskapene forventer at det totalt i Barents
havet Syd kan finnes mellom 1-2 mrd. t.o.e., 
og at hovedmengden av dette er gass. En del 
av selskapene forventer imidlertid større olje
andel enn det Oljedirektoratet gjør. 

Det etablerte leteområdet utenfor Troms og 
Finnmark er Hammerfest-bassenget. Ham
merfestbassenget blir hovedsakelig dekket av 
deler av Troms I og Finnmark Vest. Hoved
tyngden av funn i nordområdene er gjort 
nettopp i dette bassenget. Det forventes at fle
re gassfunn kan gjøres i dette området og 
området sørover fra Hammerfest-bassenget. 

Det åpnede området Senjaryggen/Tromsø
bassenget dekkes av deler av Troms I. Resul
tatene av de få undersøkelseshullene som er 
boret i området er negative. Oljedirektoratet 
vurderer funnsannsynligheten som liten, og 
det vil foreløpig ikke bli utlyst blokker i dette 
området. 
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Pr. 1.2.89 er det boret tilsammen 40 under
søkelseshull i Barentshavet, og ca. 5 mrd. kr. 
er benyttet i denne sammenheng. 5 av disse 
hullene er boret på nøkkelblokker. 

Det er blitt tildelt nøkkelblokker nord og 
nord-øst for de åpnede områdene i Barentsha
vet. Fra 1987 har selskapene foretatt boringer 
på disse blokkene. Boringene har bare resul
tert i ubetydelige funn. De negative resultate
ne av boringene på nøkkelblokkene har ført 
til at oljeselskapene har redusert sine ressurs
anslag. Interessen blant selskapene er mindre 
i dag enn før tildelingen av nøkkelblokkene. 
Boringene har imidlertid bidratt til å øke for
ståelsen av geologien i Barentshavet, og er 
således viktige i den videre evaluering av 
området. 

Vinteren 1989 ble det påvist olje i en blokk 
som ble tildelt i 11. runde i et område i Ba
rentshavet som allerede er åpnet for letevirk
somhet. Blokken ligger helt nord i Troms 1, 
d.v.s nord-vest for Snøhvit feltet. Hvorvidt 
funnet er drivverdig er det for tidlig å si noe 
om. Det er imidlertid geologisk interessant at 
det nå er gjort funn av olje i sedimenter i 
Barentshavet hvor det tidligere ikke er påvist 
olje. 

Også framtidig leteaktivitet må i stor grad 
konsentreres om de sentrale områdene i Ba
rentshavet. Utlysning av nye blokker i 
Barentshavet vil derfor i stor grad måtte av
henge av boreresultatene på blokker tildelt i 
11. og 12. konsesjonsrunde. 

På blokker tildelt i 11. konsesjonsrunde har 
det blitt boret enkelte hull i ulike geologiske 
provinser. Denne strategien er fulgt opp gjen
nom tildeling av nye blokker i 12. konsesjons
runde, del B. En ønsker å teste ut provinser 
som er antatt å være prospektive ut fra ulike 
letemodeller. 

Petroleumsprovinsene som omfattes av 11. 
og 12. rundeblokker, er alle av en slik karak
ter at hvert enkelt hull som bores gir informa
sjon om mye større områder enn hva som er 
tilfellet for Nordsjøen og på midt-norsk sok
kel. En har således allerede fått betydelig 
geologisk informasjon gjennom boring. Dette 
gjelder for store deler av det samlede området 
som nå foreslås åpnet for letevirksomhet. Det
te må tillegges betydning for den videre 
letestrategi på kort sikt. For å innfri målet om 
høy funnsuksess og lave enhetskostnader for 
eventuelle funn, må en søke å utnytte ny bore
hullsinformasjon maksimalt ved planleggin
gen av den videre aktivitet slik at tørre hull i 
størst mulig grad unngås. 

Resultatene fra boringer på blokker tildelt 
i 12. konsesjonsrunde, del B, vil først kunne 
foreligge fra annen halvdel av 1989. Det er 
nødvendig at myndighetene og oljeindustrien 

får tid til å vurdere disse resultatene før det 
lyses ut nye blokker i Barentshavet. 

Resultatene fra disse boringene vil være 
avgjørende for hvordan en legger opp videre 
letevirksomhet. Dersom en peker ut nye blok
ker før resultatene fra allerede tildelte blokker 
foreligger, er det større fare for at en borer 
tørre hull. Det kan da være en fare for at hele 
eller store deler av området for lang tid vil 
avskrives av oljeindustrien som mindre inte
ressant. Det er derfor nødvendig å la Olje
direktoratet og selskapene finne fram til 
de blokker som i lys av resultatene fra de 
gjennomførte boringene, er mest interes
sante. 

Regjeringen legger derfor opp til en utlys
ning av nye blokker i Barentshavet i en 13. 
konsesjonsrunde tidlig i 1990. Dette betyr ikke 
at leteaktiviteten vil stoppe opp i nord i 1989. 
I flere måneder i 1989 vil det være boreaktivi
tet på blokker som er tildelt i del B av 12. 
konsesjonsrunde. Videre vil selskapene være 
aktivt engasjert med å skyte seismikk som en 
forberedelse til 13. konsesjonsrunde. Oljedi
rektoratet og selskapene vil i denne tiden ha 
bedre mulighet til å se på alternative letemo
deller og -strategier, og i løpet av høsten 1989 
vil de være i stand til å komme fram til alter
native letestrategier som har muligheter til å 
gi funn. 

Selskapenes forventninger om å gjøre funn 
i Barentshavet er varierende. De fleste selska
pene har tro på at det kan gjøres funn på 
Finnmark Øst og nord-vest i Barentshavet 
Syd. Det knytter seg også en viss forventning 
til områdene Troms Il og Ill, Loppahøyden 
og Nordkappbassenget. 

Det vil variere fra område til område når 
det er ønskelig og hensiktsmessig å starte opp 
boring. Dette vil avhenge av andre boringer i 
samme område, seismisk kartlegging m.v. 
Visse marginale provinser i Barentshavet sy
nes geologisk forskjellig fra de områder en til 
nå har boret i. Dette gjelder Finnmark Øst, 
Troms Il og Troms III. 

Det er ønskelig å ha fleksibilitet til å kunne 
utlyse blokker også fra disse områdene. For å 
øke sjansen for å gjøre drivverdige funn, må 
en også inn i geologisk sett nye, uprøvede 
områder. Finnmark Øst er relativt godt kart
lagt og oppfattes av Oljedirektoratet og flere 
selskaper som modent for utlysning. En even
tuell utlysning av blokker fra dette om.rådet 
vil kunne gjøres uavhengig av resultatene fra 
12. runde del B. 

Det vil heller ikke på Finnmark Øst være 
grunnlag for en opptrappet borevirksomhet 
på kort sikt. Også i dette området vil sannsyn
ligvis 1-2 boringer gi tilstrekkelig informasjon 
i første omgang. Den videre aktivitet i om-
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rådet vil derfor avhenge av resultatene fra 
disse boringene. 

Generelt kan det sies at den videre leteakti
vitet i Barentshavet i stor grad vil være 
avhengig av om det gjøres oljefunn i området 
og eventuelt når disse gjøres. Gjøres det funn 
i de nærmeste 1-2 årene vil selskapenesinte
resse for Barentshavet trolig øke. Et oljefunn 
vil, uansett drivverdighet, kunne gi fornyet 
informasjon om og forhåpninger til et delom
råde, og på denne måten danne grunnlag for 
en gradvis utvidelse av letevirksomheten. 

Oljedirektoratet forventer, som det frrungår 
av ressursdiagrammet, at det finnes betydeli
ge ressurser i Barentshavet. Det er viktig at 
det legges opp en letestrategi som med størst 
mulig sikkerhet fører til at det påtreffes driv
verdige funn. Gjennom den strategi som er 
skissert over vil dette kunne ta noe tid, men 
muligheten for å få et godt resultat vil være 
til stede. 

Det skisserte letetempoet innebærer imid
lertid at det videre framover høyst sannsynlig 
ikke vil være grunnlag for helårsboring i nord. 
Dersom en trapper opp letevirksomheten av 
hensyn til aktivitetsnivået, øker ikke sannsyn
ligheten for å gjøre funn tilsvarende opptrap
pingen. Tvert i mot vil en kunne risikere at 
det bores en rekke tørre hull og at oljeselska
penes interesse for Barentshavet svekkes 
betydelig. 

4.3 Kommende konsesjonsrunder 
Som det fremgår av kapittel 4.2 er det i 

Nordsjøen, på midt-norsk sokkel og i Barents
havet områder og blokker som er aktuelle for 
utlysning i kommende konsesjonsrunder. 

Departementet tar sikte på å utlyse blokker 
fra alle disse områdene i de nærmeste konse
sjonsrunder. Dette er hensiktsmessig fordi det 
er store forskjeller med hensyn til risiko i de 
ulike områder. Ved å inkludere blokker fra 
alle områdene får selskapene bedre mulighet 
til å jevne ut risikoen. En kan på denne måten 
få bedre deltagelse i konsesjonsrundene. 

Departementet legger stor vekt på at oljesel
skapenes innspill skal benyttes i samband 
med utpeking av blokker for utlysning. I de 
senere år har departementet og Oljedirektora
tet hatt drøftelser med selskapene om utvalg 
av lovende blokker til forestående konsesjons
runder. Denne prosessen er nyttig for myndig
hetene og oljeselskapene, og vil bli videreført 
som forberedelse til 13.- og 14. runde. Det kan 
være hensiktsmessig å lyse ut et noe større 
antall blokker enn det som har vært vanlig i 
de senere runder, for å få størst mulig av sel
skapenes bredde med hensyn til vurderinger 
av potensialet for funn. 

Departementet tar sikte på å utlyse blokker 

- - - ----- -- - - -- -- - - - -

både fra Nordsjøen, midt-norsk sokkel og Ba
rentshavet i en 13. konsesjonsrunde tidlig i 
1990. Denne tidsplanen vil muliggjøre at en 
kan ta hensyn til boreresultater i Nordsjøen 
fra 12A, og i Barentshavet fra konsesjons
runde 11 og 12B. 

I 1989 vil det bli igangsatt konsekvensanaly
ser innen flere delområder. Dette gjelder 
delområdene Trøndelag I Øst, Nordland IV, 
V, VI og VII og Vøringplatået på midt-norsk 
sokkel, Skagerrak i Nordsjøen og Barentsha
vet Nord. 

Hvis noen av disse områdene viser seg å 
være interessante for letevirksomhet vil Re
gjeringen, etter at konsekvensanalyser er 
gjennomført, vurdere å foreslå disse områdene 
åpnet for letevirksomhet. Eventuelle forslag 
om åpning av områder for letevirksomhet vil 
bli forelagt Stortinget. Dette kan skje tidligst 
i 1992. 

Regjeringen tar sikte på å gjennomføre ut
lysning av 2-3 konsesjonsrunder innenfor de 
områder som er åpnet for letevirksomhet og 
som er omhandlet i meldingen, inkludert Ba
rentshavet Syd som foreslås åpnet for lete
virksomhet i foreliggende melding. 

Uavhengig av åpning av nye områder for 
letevirksomhet vil det være hensiktsmessig å 
utlyse blokker i en 14. konsesjonsrunde i 
1991/1992. I denne runden vil det også være 
aktuelt å inkludere blokker både fra Nordsjø
en, midt-norsk sokkel og Barentshavet. De 
boreresultatene en får i perioden fram til ut
lysning av en 14. runde, vil være av betydning 
for hvilke delområder som blir vurdert som 
de mest interessante. 

4.4 Nærmere om letestrategi 
Norsk konsesjonspolitikk og letestrategi har 

i de senere år vært basert på blant annet følg
ende prinsipper: 
- Regelmessige konsesjonsrunder med et be

grenset antall områder/blokker utlyst og 
tildelt. 

- Etter innspill fra selskapene peker myndig
hetene ut de blokker/områder som selskape
ne kan søke på. 

- Konsesjonstildelingene blir avgjort av myn
dighetene gjennom et forhandlingssystem 
der myndighetene avgjør hvilke selskaper 
som skal inn i den enkelte utvinningstilla
telse. 

Leting på norsk sokkel er nå inne i en fase 
der funnraten har gått ned, og der flere av de 
framtidige leteområdene er forbundet med 
høy risiko. Ut fra denne situasjonen og i den 
hensikt å påvise nye oljefunn relativt raskt, 
ønsker myndighetene å se på alternative stra
tegier for tildeling. Myndighetene ønsker å 
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føre en letepolitikk som stimulerer til nytenk
ning og utvikling av nye letemodeller i den 
videre letevirksomhet på hele sokkelen. 

En rekke oljeselskaper har overfor departe
mentet gitt uttrykk for at de foretrekker et 
system som i større grad enn i dag gir dem 
frihet til å søke på blokker de er interessert 
i. Det avgjørende bør, etter selskapenes opp
fatning, være om det er tilstrekkelig interesse 
for blokkene blant selskapene. 

Det ligger også i det oljeselskapene frem
holder at selskapene bør gis frihet til å gå 
sammen i grupper for å finne fram til de mest 
interessante blokkene. Dette vil også sikre at 
det er tilstrekkelig interesse for de utlyste 
blokkene blant selskapene, slik at de kan til
deles. Det vurderes imidlertid ikke å gå bort 
fra rundebaserte tildelinger. 

Usikkerheten med hensyn til potensialet for 
funn er meget stor før en har boret. Denne 
usikkerheten reflekteres ved at oljeselskapene 
kan ha svært varierende oppfatninger av sjan
sene for å gjøre funn i en konkret blokk. I 
tiden framover er det rimelig å vente at ressur
sene vil kunne bli vanskeligere å finne, og 
usikkerheten knyttet til om det finnes petrole
um i en blokk vil øke. I en slik situasjon er 
det ikke hensiktsmessig at staten bærer så stor 
risiko som nå. Selskapene bør få anledning til 
å ta større risiko dersom de ser prospekter som 
Oljedirektoratet/Statoil ikke finner like attrak
tive. På den måten vil en bedre kunne utnytte 
det mangfold av ideer som eksisterer, samti
dig som selskapene tvinges til å foreta mer 
kritiske kostnadsanalyser enn tilfellet er i da
gens situasjon. 

En eventuell endring av dagens tildelings
system må sees i sammenheng med statens 
utgifter. Dette gjelder både statens direkte 
deltakelse i virksomheten gjennom egen øko
nomisk andel og Statoils engasjement, og 
indirekte gjennom skattesystemet. 

Staten og Statoil deltar med minst 50% i le
tefasen. I St. meld. nr. 21 (1988-89) om Statoils 
organisering m.v., er det skissert en mulig 
oppmykning av dette systemet, som innebæ
rer at den samlede statlige deltakelsen som 
et minimum skal ligge på 35-40% i letefasen, 
men økes til minst 51% ved økonomisk ut
vinnbare funn. Det er likevel en betydelig 
risikoeksponering staten utsetter seg for ved 
å delta i letefasen. Det er også lagt til grunn 
at Statoil deltar på alle utvinningstillatelser. 

Det er neppe hensiktsmessig med en bety
delig statlig deltagelse på blokker som 
myndighetene har liten tro på. Skattesystemet 
er slik at staten, gjennom fradragsmulighete
ne til selskapene, betaler en stor del av 
leteutgiftene for de selskapene som er i skatte
posisjon. Forutsetningen for å kunne gi selska-

pene noe større frihet på letesiden vil derfor 
være at det etableres et system som medfører 
at statens skatteinntekter såvidt mulig ikke 
blir påvirket av virksomhet på utvinningstilla
telser som myndighetene har mindre tro på. 
Ut fra den erfaring en har i dag vil dette kun 
dreie seg om et begrenset antall hull pr. run
de. Det er ikke aktuelt å gjennomføre en 
generell begrensning i utgiftsføring av leteut
giftene. En slik begrensning vil eventuelt bare 
gjelde for blokker som myndighetene har 
mindre tro på, men som et tilstrekkelig antall 
oljeselskaper finner interessante. Det er tek
nisk sett flere måter å skjerme statens skatte
inntekter på. Nedenunder er det nevnt to 
mulige måter å gjøre dette på: 

En kan på slike blokker innføre en begren
set bæring av statens utgifter, slik at staten 
ikke belastes leteutgifter på blokken før det 
er klart at det er gjort et drivverdig funn. 

- En annen metode vil være at selskapene 
forplikter seg til at leteutgiftene ikke skal 
kunne utgiftsføres før et eventuelt funn er 
utbyggingsklart og utbyggingsutgifter blir 
utgiftsført. 

Departementet er innstilt på, i samarbeid 
med Finansdepartementet, å vurdere disse 
spørsmålene og eventuelt innføre nødvendige 
justeringer i 13. runde. Departementet regner 
med at slike endringer kan innføres uten at 
Stortinget igjen forelegges saken der hvor 
dette ikke krever lovendringer. Stortinget vil 
bli orientert om erfaringen fra eventuelle ny
ordninger i etterhånd. 

4.5 Endring av bærebestemmelsene på eldre 
utvinningstillatelser 

Bæring av statens/Statoils kostnader i lete
fasen har vært en del av konsesjonsvilkårene 
fra Statoil ble opprettet i 1972. I tredje til ått
ende konsesjonsrunde medfører bæring at 
kostnader i utvinningstillatelser ikke skal be
lastes Statoil før etterat selskapet hadde til
trådt drivverdighetserklæringen. 

Bakgrunnen for forpliktelsen var at de pri
vate selskapene skulle bære den økonomiske 
risiko knyttet til letevirksomheten. 

Fra 1979 ble bæringen opphevet for de nors
ke selskapene på tildelte utvinningstillatelser 
og ved nye tildelinger. Fra 1985 dekker Stat
oil sine egne letekostnader, og inntektene fra 
de utenlandske selskapenes bæringsforplik
telse tilfaller statens direkte økonomiske 
engasjement. På utvinningstillatelser tildelt 
etter 1986 har ingen selskaper bæring, det vil 
si at alle rettighetshavere betaler i henhold til 
sine eierandeler. 

Bæringsbestemmelsene på tillatelser tildelt 
før 1986 kan i dag være til hinder for at det 
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blir gjennomført samfunnsøkonomiske lønn
somme prosjekter på sokkelen. 

Bakgrunnen for dette er at de utenlandske 
selskapene er pålagt å dekke en andel av kost
nadene tilsvarende det dobbelte av sin eieran
del. Kombinert med inntekter kun i henhold 
til sin eierandel, fører dette til et misforhold 
mellom inntekter og kostnader. 

Det er først og fremst for to typer prosjekter 
· på norsk sokkel at bæring er til hinder for 
samfunnsøkonomisk gode løsninger: 
a) Endel uborede strukturer 
b) Testproduksjon før utbygging 

Ad a) Uborede strukturer. En gjennomgang 
av utvinningstillatelser med bæring i Nordsjø
en viser at det finnes uborede strukturer på 
tidligere tildelte utvinningstillatelser, av 
minst samme størrelsesorden som enkelte av 
strukturene på utvinningstillatelsene tildelt i 
12. konsesjonsrunde del A. 

De utenlandske selskapene finner det i en
kelte tilfeller økonomisk mer interesssant å 
bore på nye utvinningstillatelser uten bæring, 
enn på utvinningstillatelser med et ofte større 
ressurspotensiale, men med bæring. Et direk
te resultat av dagens bæringsregler er at 
samfunnsøkonomisk interessante uborede 
strukturer ikke blir boret. 

Boring av uborede strukturer i modne om
råder er interessant fordi funn her kan bidra 
til bedre utnyttelse av kapasiteten i rør og på 
plattformer som går mot slutten av sin levetid. 
Slike funn vil kunne bidra til å avdempe det 
fallet i investeringer som ventelig vil inntreffe 
om noen år, samt medføre en noe avdempet 
reduksjon i produksjonsnivået mot slutten av 
90-tallet og etter år 2000. 

Ad b) Testproduksjon. Hovedformålet med 
testproduksjon er å skaffe mer informasjon 
om reservoaret for på denne måten å øke den 
forventede avkastning fra feltet, og samtidig 
redusere den økonomiske risiko ved en even
tuell utbygging. 

Testproduksjon vil vanligvis igangsettes et
ter leting og avgrensning, men før driwerdig
hetserklæring og hovedutbygging. 

Gjennom et slikt prosjekt får en informasjon 
som kan gi grunnlag for mer kostnadseffekti
ve og bedre feltutbygginger. Testproduksjon 
vil i de fleste tilfeller bidra til å redusere den 
risiko staten eksponeres for gjennom Statens 
direkte økonomiske engasjement (SDØE) og 
skattesystemet. 

Formålet med bæringsbestemmelsene har 
aJdri vært å regulere produksjonsforhold. 
Testproduksjon før drivverdighetserklæring, 
medfører imidlertid bæring i de utvinningstil
latelser der bæringsbestemmelsene gjelder. 

Departementet er av den oppfatning at bæ-

ring er et hinder for igangsetting av testpro
duksjon. 

Departementet vil i samarbeid med Finans
departementet vurdere å bruke hel eller delvis 
opphevelse av bæring som et selektivt virke
middel for å oppnå den ønskede aktivitet på 
uborede strukturer og for å kunne få igangsatt 
testproduksjon. 

Selskapene vil i hvert enkelt tilfelle måtte 
søke departementet om oppheving av bæ
ri ngsbestemme lsen. Avgjørelsen vil tas etter 
en samlet vurdering. 

4.6 Forsynings- og helikopterbaser 
For å kunne drive petroleumsvirksomhet til 

havs, kreves et nett av baser på land for å 
betjene installasjonene. Det kan skilles mel
lom tre typer basevirksomhet: forsynings
baser, helikopterbaser for persontransport og 
baser for oljevernberedskap. 

Basespørsmål er blitt behandlet i flere mel
dinger til Stortinget, og blant annet i St. meld 
nr. 44 (1986-87), om Lokalisering av driftsor
ganisasjon og forsyningsbase for Sleipner Øst. 
I denne meldingen ble kapasitetsutnyttelsen 
ved de eksisterende baser gjennomgått. 

Etter en undersøkelse som ble foretatt i 
mars 1987 konkluderte en med at forsynings
basenes kapasitet ikke var fullt utnyttet. Dette 
er bildet også for 1988 og 1989. Det er imid
lertid stor forskjell i kapasitet og kapasitetsut
nyttelse ved forsyningsbasene. Det er i dag 
10 forsyningsbaser i drift. Tre av disse har 
aktiviteter som knytter seg både til leteboring, 
utbygging og drift. Dette er basene Norcem 
Norsea A/S og Aker Norsco A/S som er i Stav
anger området, samt CCB-basen som er 
utenfor Bergen. Disse basene utgjør tyngden 
i basevirksomheten. Basen i Flora vil om kort 
tid få utbyggingsaktiviteter i forbindelse med 
Snorre-utbyggingen. Da vil også denne basen 
få aktiviteter knyttet til lete-, utbyggings- og 
driftsfasene. 

De øvrige forsyningsbasene er lokalisert på 
Stord, Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen, 
Harstad/Sør-Stangenes og Hammerfest/ 
Sørøysund. 

I Innst. S. nr. 318 (1984-85) ber Industriko
miteen departementet om at en opptrapping 
av letevirksomheten i nord som et minstemål 
må ha tilstrekkelig arbeidsoppdrag for opera
tørselskapene på helårsbasis. Komiteen peker 
i denne sammenheng blant annet på at dette 
vil gi nord-norske leverandører av varer og 
tjenester bedre muligheter til å ta del i lever
anser til virksomheten. Regjeringen har fra 
11. runde tildelingen (sommeren 1987) tatt 
sikte på helårsboring i nordområdet. Dette har 
imidlertid ikke vært tilstrekkelig til å skaffe 
forsyningsbasene i nord tilfredsstillende kapa-
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sitetsutnyttelse. Forsyningsbasene generelt 
har problemer med svingningene i leteaktivi
teten, og flere søker blant annet derfor å satse 
på markeder utover det petroleumsrelaterte 
markedet. I konsesjonsbetingelsene for alle 
utvinningstillatelser som er tildelt nord for 
Stad, er det inntatt bestemmelser om bruk av 
baser. Disse innebærer at oljeselskapene er 
forpliktet til å benytte bestemte baser. Selska
pene er dessuten forpliktet til å bidra økono
misk slik at driften ved basene balanserer. 
Myndighetene har iverksatt slike bestemmel
ser fordi baser som kun betjener letevirksom
heten ofte vil få problemer med å oppnå 
kommersiell drift. Det er imidlertid fortsatt 
målsetningen at basene på noe lengre sikt 
skal drive kommersiell virksomhet. 

Ut fra det nivået en forventer på letesiden 
i de nærmeste år, vil de eksisterende baser 
kunne betjene virksomheten. Flere baser vil 
også i de kommende år ha overkapasitet, og 
nyetableringer innenfor basevirksomheten 
bør ikke vurderes. 

5. ÅPNING AV BARENTSHAVET SYD 
FOR LETEVIRKSOMHET 

5.1 Konsekvensanalyse for Barentshavet 
Syd 

5.1.l Bakgrunn for arbeidet 
Konsekvensutredningen om åpning av den 

sydlige del av Finnmark Vest, Troms Il, 
Troms III og det resterende ikke-åpnede om
rådet i Barentshavet Syd for petroleumsvirk
somhet, samt en brosjyre som sammenfatter 
noen av konklusjonene i konsekvensutred
ningen ble fullført og offentliggjort 8. juli 
1988. Frist for høringsuttalelser ble satt til 8. 
oktober 1988. Kunngjøring om åpning av Ba
rentshavet Syd for letevirksomhet ble annon
sert i dagspresse og Norsk Lysningsblad 14. 
februar 1989, med tre måneders frist for utta
lelse. 

Den framlagte konsekvensutredning er den 
første omfattende konsekvensutredning om 
åpning av et større sokkelområde som legges 
fram etter at Lov om petroleumsvirksomhet 
trådte i kraft den 1. juni 1985. Avgrensningen 
av de enkelte områder og områdenavnene er 
vist på figur 5.1.1, Barentshavet Syd. 

Petroleumslovens § 7 krever at det skal fin 
ne sted en avveiing av de ulike interesser som 
gjør seg gjeldende i et nytt område, før det 
eventuelt åpnes for petroleumsvirksomhet. 
Avveiingen foretas på grunnlag av en konse
kvensutredning, der de miljømessige virknin
gene og mulig fare for forurensninger, samt 
de økonomiske og sosiale virkninger for andre 
næringer og berørte distrikter drøftes. 

§ 7 har også bestemmelser om at spørsmålet 

om åpning av nye områder skal forelegges 
lokale offentlige myndigheter og sentrale næ
ringsorganisasjoner som antas å ha særlig 
interesse i saken til uttalelse. Åpningsplanene 
skal også gjøres kjent ved offentlig kunngjø
ring. Olje- og energidepartementet avgjør 
hvilken saksbehandling som skal følges i det 
enkelte tilfelle. 

Ved åpning av nye områder for petroleums
virksomhet vil konsekvensutredningene i 
hovedsak omhandle problemstillinger knyttet 
til letefasen, og de mer generelle spørsmål 
som reiser seg ved å starte petroleumsvirk
somhet i et område. Konsekvensutredningen 
skal omfatte en generell kartlegging av de 
fysiske og biologiske forhold med hovedvekt 
på ant.att utsatte forekomster, ressurser og 
virksomheter, samt en drøfting av de miljø
messige konsekvenser og de samfunnsmessi
ge virkninger i berørte regioner. 

I en viss utstrekning er det imidlertid behov 
for også å komme inn på spørsmål som knyt
ter seg til utbygging og drift. Dette gjelder 
f.eks . økonomiske og sysselsettingsmessige 
forhold, som først og fremst gjør seg gjeldende 
i utbyggings- og driftsfasen, og mer varige 
virkninger knyttet til installasjonenes areal
beslag m.v. Virkningene av oljesøl er også 
forholdsvis parallelle enten sølet skriver seg 
fra en leterigg eller produksjonsplattform, og 
drøftes derfor i en åpningsutredning. 

På åpningsstadiet er det imidlertid ikke 
mulig å drøfte de samfunnsøkonomiske spørs
målene og arealmessige konsekvenser annet 
enn på et generelt nivå. Dette skyldes at en 
ikke vet om eller når et funn blir gjort, hvor 
det befinner seg og hvordan det er tenkt byg
get ut. Usikkerhetene om den framtidige 
utvikling er for store til at en kan gå detaljert 
inn på disse spørsmål. Dette vil imidlertid bli 
gjort i den konsekvensutredningen som ope
ratøren vil måtte legge fram sammen med en 
utbyggingsplan. 

5.1.2 Apning av Barentshavet Syd sett i lys 
av de erfaringene vi har på sokkelen til 
nå. 

Vi har i dag 25 år bak oss med petroleums
virksomhet på norsk sokkel. Det er viktig og 
nødvendig å bruke erfaringene og konklusjo
nene en kan trekke ut fra disse årene ved 
planleggingen av den videre aktivitet. Når en 
nå ønsker å åpne nye områder for leting, er 
dette en naturlig videreføring av den virksom
het som har vært til nå. Samtidig har en et 
bedre grunnlag enn noen gang tidligere, både 
teknologisk og sikkerhetsmessig, for å gå inn 
i et nytt område. 

Det har fra 1966 fram til i dag blitt boret ca. 
600 undersøkelseshull på norsk sokkel. I Ba-
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1988-89 

Figur 5.1.1. Barentshavet Syd. 

BARENTSHAVET · SYD 

20° 30° 75° 

FINNMARK ØST 

~ ÅPNEDE OMRÅDER □ FORESLÅTT ÅPNEDE OMRÅDER 

AN -0216/ 3 

Området Barentshavet Syd strekker seg fra 74° 30'N, 15°0 langs storsirkelen østover til 74° 
30'N, 32°0. Deretter Langs 32°0 i rett linje til skjæring med midtlinjen mellom Norge og Sovjet, 
deretter langs storsirkelen vestover til skjæring med grunnlinjen. Deretter langs grunnlinjen til 
skjæring mellom grunnlinjen og 69° 30'N og 17°0. Deretter langs 69° 30'N til skjæring med 69° 
30'N og 16°Ø. Deretter rett nord langs 16°0 til 72°N. Fra 72°N, 16°0 langs storsirkelen til 15°Ø. 
Deretter fra 72°N, 15°Ø rett nord til 74° 30'N, 15°0. 
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rentshavet har det i perioden 1980 til 1.2.1989 
blitt boret 40 undersøkelseshull. Utfordringe
ne med hensyn til havdyp og andre forhold 
har vært mange. Erfaringene har vist at lete
virksomheten representerer en relativt liten 
belastning på miljøet. Under boreoperasjonen 
ved leteboring har en f.eks gått over fra oljeba
sert til vannbasert boreslam. Dette gjør at 
utslipp av olje til miljøet under boreprosessen 
blir minimal. Det har heller ikke vært noen 
ulykker med utslipp av store mengder olje 
under leteboring. 

Forurensningsmyndighetene mener at den 
direkte tilførsel av hydrokarboner til miljøet 
i Nordsjøen i dag er for høy under produk
sjon. Utslippene av borekaks forurenser 
bunnområdene rundt installasjonene, og ut
slippene i tilknytting til vanlig drift og testing 
av brønner kan blant annet true sjøfugl. Over
flatesølene medfører ikke noe stort forurens
ningsproblem i Nordsjøen, men situasjonen 
vil kunne bli annerledes i Barentshavet på 
grunn av de store sjøfuglforekomstene. Olje
vernberedskapens effektivitet vil være mer 
begrenset i Barentshavet enn ellers på norsk 
sokkel. 

Det har vært en grunnpilar i norsk oljepoli
tikk at virksomheten skal skje forsvarlig både 
i relasjon til sikkerhet for personell og verdi
er, og ut fra ikke å belaste miljøet. Det har i 
denne sammenheng vært nedlagt et stort ar
beid både fra myndighetenes og oljeselskape
nes side for å forhindre ulykker på norsk 
sokkel. 

Forebyggende sikkerhetstiltak blir nå inklu
dert allerede på planleggingsstadiet. Det 
settes strenge krav til utstyret. Det skal blant 
annet ikke kunne oppstå farlige situasjoner 
på grunn av feil som en normalt må kunne 
forvente. Videre skal det være innretninger 
som trer i funksjon dersom en uforutsett svikt 
inntrer, og mannskapet blir trent i tiltak som 
kan begrense skaden dersom uhell skulle opp
stå. 

Som følge av større bevissthet innen feltet 
organisasjonsutvikling, har prinsippet om in
ternkontroll blitt innført. Oljedirektoratet er 
satt til å overvåke at operatørene ivaretar sin 
plikt til internkontroll på en fullverdig måte, 
herunder påse at alle som arbeider på platt
formene har de nødvendige kvalifikasjoner. 

Uhell og ulykker har imidlertid til tross for 
dette skjedd . Et fåtall har også hatt store kon
sekvenser i form av tapte menneskeliv. 
Generelt må det likevel sies at antall uhell og 
ulykker etter så lang tid med petroleumsvirk
somhet har vært få. Dette må i stor grad 
tilskrives de strenge sikkerhetskravene en har 
på norsk sokkel. 

Det har skjedd en vekselvirkning og tilpas-

ning mellom utviklingen på den teknologiske 
siden og den organisatoriske og prosedyre
messige siden for å bedre sikkerheten til havs, 
både for personell og miljø. Gjennom erfaring 
og tilpasning har en oppnådd det høye sikker
hetsnivået en har i dag. 

Sammenfatningsvis kan det sies at en etter 
25 år med petroleumsvirksomhet på norsk 
sokkel står godt rustet til å utføre petroleums
virksomhet på en sikkerhetsmessig forsvarlig 
måte også ut fra hensynet til levende ressurser 
og miljø. En begrenset virksomhet i Barents
havet har foregått i flere år. Erfaringen viser 
at letevirksomheten under en normalsituasjon 
kun medfører små effekter på miljøet og de 
levende ressurser. Med de reguleringer som 
nå praktiseres både ved seismiske undersøkel
ser og ved bruken av kjemikalier under 
leteboring, er denne risikoen minimalisert. 
Hverken geologisk eller teknologisk reiser le
tevirksomhet i Barentshavet spesielle proble
mer i normalsituasjonen sammenliknet med 
virksomhet på andre deler av norsk sokkel. 
Det som er forskjellig i dette området er spesi
elle klimatiske forhold og mørketid som vil 
bli problematiske dersom et uhell skulle inn
treffe. 

Miljøverndepartementet påpeker at det ikke 
er utviklet tilfredsstillende oljevernberedskap 
beregnet på de spesielle fysiske forholdene i 
Barentshavet. Oljeoppsamling i Barentshavet 
vanskeliggjøres store deler av året av kulde, 
mørketid, tåke, tett nedbør og ising. Det eksi
sterer i dag ikke oljevernberedskap for isfylte 
farvann. 

Ansvaret for å bygge opp og drive oljevern
beredskap for petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet tilligger ifølge forurensningslo
ven operatørene. Det er også operatørene som 
har ansvaret for å utvikle egnet oljevernutstyr. 

5.1.3 Organisering av arbeidet 
Etter at spørsmålet om å åpne Barentshavet 

Syd m.v. for petroleumsvirksomhet ble lagt 
fram i St. meld. nr. 79 (1984-85), utarbeidet 
den interdepartementale Arbeidsgruppen for 
konsekvensutredninger av petroleumsvirk
somhet (AKUP) et utredningsprogram for 
området. AKUP er et rådgivende organ for 
Olje- og energidepartementet med representa
sjon fra Fiskeridepartementet, Miljøvernde
partementet og Kommunal- og arbeidsdepar
tementet med underliggende institusjoner; 
Direktoratet for Naturforvaltning, Fiskeridi
rektoratet, Havforskningsinstituttet, Norsk 
Polarinstitutt og Statens Forurensningstilsyn. 
Utredningsprogrammet ble sent til høring til 
berørte institusjoner. 

En anså det i utgangspunktet som lite hen
siktsmessig å forsøke å utrede konsekvensene 
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av alle mulige hendelser ved en petroleums
virksomhet i Barentshavet Syd, og la derfor 
arbeid i å komme fram til de problemstillinge
ne som var av særlig betydning. 

I utredningsprogram.met for Barentshavet 
Syd drøftes de problemstillinger en står oven
for ved åpning. En skiller her mellom de 
problemstillinger som er knyttet til normalsi
tuasjonen, og de som har en akutt uhellssitua
sjon som utgangspunkt. 

Til de førstnevnte problemstillinger hører 
de ressursmessige effekter av seismiske un
dersøkelser, de arealbeslag som petroleums
virksomheten representerer i forhold til 
fiskeriene, utslipp fra borerigger m.v., samt 
de sosio-økonomiske konsekvenser. 

Oljevirksomheten kan også påvirke fiskerie
ne på andre måter, f.eks. ved konkurranse om 
arbeidskraft og verkstedskapasitet. Utslipp fra 
daglig drift krever tillatelser fra forurens
ningsmyndighetene, og det ble derfor ikke 
ansett som påkrevet å studere denne problem
stilling nærmere i konsekvensutredningen. 
De sosio-økonomiske konsekvensene omfatter 
såvel økonomiske gevinster for rettighetsha
verne og staten samt sysselsettingsmessige 
næringsvirkninger nasjonalt, regionalt og lo
kalt ved utbygging og drift av petroleums
forekomster. Disse sider er det nødvendig å 
få fram for å skape et mest mulig balansert 
bilde. Hensikten med petroleumsvirksom
heten er jo nettopp å gjøre funn som kan 
bygges ut og utvinnes. 

En ukontrollert utblåsning av olje regnes for 
å være den akutte uhellssituasjon som kan 
skape de største miljømessige skadevirknin
ger. Det ble ansett for å være en viktig 
oppgave å finne fram til sannsynligheten for 
en oljeutblåsning. Slike hendelser skjer imid
lertid ikke ofte. Mindre uhell og mindre 
utslipp kan også representere en risiko for 
miljøet og må følgelig tas hensyn til ved en 
eventuell virksomhet i området. Gassutblås
ninger kan representere et sikkerhetsmessig 
problem, men betyr lite i forurensningssam
menheng. 

En har gjennom tidligere forskning, forsøk 
og praktisk erfaring fått kunnskap om olje
drift. For Barentshavet var det imidlertid 
nødvendig å tilpasse oljedriftsmodellene. En 
annen viktig oppgave var å sammenholde den 
vertikale fordelingen av olje ved et utslipp 
med fordelingen av fiskeegg og -larver. 

I diskusjonen om å åpne nye sokkelområder 
for petroleumsvirksomhet, har alltid forholdet 
til fiskeriene stått sentralt. Petrolewnsvirk
somheten kan i hovedsak påvirke fiskeriene 
på to forskjellige måter: 
- ved at oljesøl blander seg i vannmassene der 

det er konsentrasjoner av fisk og gytepro-

dukter (fiskeegg og -larver) eller mat for 
fiskelarvene (dyreplankton), eller 

- ved at oljeinstallasjoner midlertidig (ved le
ting) eller mer varig (ved drift) legger beslag 
på arealer som brukes til fiske. 

Som et ledd i arbeidet med å vurdere betyd
ningen av arealbeslag var det behov for å 
kartlegge fiskeriaktiviteter i Barentshavet og 
utenfor kysten av Troms og Finnmark. Det 
var nødvendig å utvikle metoder for å kunne 
anslå de ulike områders og redskapstypers 
næringsmessige betydning, for på en systema
tisk måte å kunne tallfeste effekten av areal
beslag. 

Forurensning av havbunnen med skrap er 
regulert i lovverket. Erfaringer har vist at de 
restriksjoner som er innført for å hindre dette, 
blir etterlevet. 

Det er igangsatt flere prosjekter for å av
klare hvor stor fisk må være for ved egen
bevegelse å kunne unnslippe vannmasser 
med oljesøl, og hvordan fiskeegg og -larver 
av ulike fiskeslag reagerer på forskjellige kon
sentrasjoner av olje i vann. 

For å studere utbredelsen av fiskeegg og 
-larver i tid og rom igangsatte Fiskerideparte
mentet parallelt med AKUP-prosjektene 
Havforskningsinstituttets egg og -larvepro
gram («HELP»). Dette er et femårig forsk
ningsprogram hvis resultater så langt er 
utnyttet i foreliggende utredning. 

For en rekke fiskebestander råder det for 
tiden spesielle forhold i Barentshavet, med 
betydelig svikt i ressursgrunnlaget for viktige 
fiskerier (særlig lodde). Det er uklart hvordan 
forholdene vil utvikle seg, men en ser nå store 
negative effekter på forekomstene av fisk, sjø
fugl og enkelte selarter. I de nærmeste årene 
vil flere arter sannsynligvis ha langt lavere 
bestandsstørrelse enn de tallene AKUP-kart
leggingene har registrert. Den spesielle 
økologiske situasjonen i Barentshavet med 
enkelte kraftig reduserte fiskebestander, gjør 
at petroleumsvirksomhet kan få større negati
ve virkninger enn i en normal situasjon. Ved 
utarbeidelse av konsekvensutredningen ble 
det drøftet hvorvidt en skulle ta utgangspunkt 
i en normal ressurssituasjon eller den i dag 
høyst unormale situasjonen med hensyn til 
ressursgrunnlaget. En besluttet å ta utgangs
punkt i normalsituasjonen, og foreslo opp
følgings- og overvåkningsprogrammer for å se 
hvorledes situasjonen utviklet seg. 

Sjøfugl er en utsatt ressurs ved oljeforurens
ninger, både de som er knyttet til havoverfla
ten og søker næring i vannmassene det meste 
av tiden, og de som er mer mobile mellom sjø 
og kyst. Sjøfuglforekomstene i Barentshavet 
og tilgrensende områder var ved utrednings-

281



1988-89 St.meld. nr. 40 23 
Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 

prognmmets start mangelfullt kartlagt. Det 
var derfor nødvendig å skaffe en nærmere 
oversikt over utbredelsene av de meget store 
sjøfuglforekomstene en vet har tilhold i Ba
rentshavet. Det var likeledes behov for å 
klarlegge hvordan en kunne analysere konse
kvenser av oljesøl på sjøfugl. 

Betydelige mengder sjøpattedyr har tilhold 
i Barentshavet. Det var ønskelig å sammen
stille eksisterende viten, og å peke på forhold 
det kunne være ønskelig å utrede nærmere. 

Tidligere erfaringer har vist at strandsonen 
er spesielt utsatt ved oljesøl. Det var derfor 
behov for å kartlegge strandtyper, samt ulike 
ressurser og økonomiske interesser tilknyttet 
strandsonen. I AKUP utredningene satset en 
på fysiske forhold ved is; drift, utbredelse, og 
oppsamlingspotensial for olje. En mindre lit
teratur-studie om oljens oppførsel i is ble 
utført. Miljøverndepartementet, Norges Al
menvitenskaplige Forskningsråd (NAVF) og 
Norges Fiskeriforskningsråd (NFFR) startet 
parallelt et 6 års marinbiologisk forsknings
program (Pro Mare) i iskanten i Barentshavet 
og fjordene ved Svalbard. Pro Mare arbeider 
med forvaltningsrelevante forskningsopp
gaver og vurdering av konsekvenser av for
urensning. 

Oljesøl i iskanten kan få omfattende skade
virkninger som en har liten oversikt over. 
Selv om kunnskapsnivået har økt som følge 
av forskningsvirksomhet (Pro Mare prosjek
tet), har en fortsatt manglende kunnskaper 
om biologiske forhold og olje i is. Iskantsonen 
er sannsynligvis det viktigste området i Ba
rentshavet med isfauna, isflora, sjøfugl, is
bjørn og sjøpattedyr som er sårbare for olje
søl. 

Nedbryting av olje går trolig senere i Ba
rentshavet enn i andre havområder lenger sør 
som følge av forskjellige fysiske faktorer. 

Dyregrupper som sjøfugl, sjøpattedyr og is
bjørn er spesielt sårbare for oljesøl, og finnes 
i store mengder i Barentshavet der de har vik
tige økologiske funksjoner. Skader på det 
marine økologiske systemet kan medføre sto
re skader også på tilførselen av næring til 
jordsmonnet på Svalbard, fordi sjøfuglene 
bringer næringsstoffer til land som mange ste
der i stor grad påvirker vegetasjonen. 

Over Olje- og energidepartementets bud
sjett, gjennom AKUP, er det fram til utgangen 
av 1988 disponert rundt 25 mill. kroner til ut
redningsprogrammet for Barentshavet Syd. 
Det er gjennomført et trettitalls prosjekter in
nenfor dette utredningsprogrammet. En 
uavhengig redaksjonskomite utarbeidet kon
sekvensanalysen for Barentshavet Syd på 
grunnlag av fagrapportene fra disse prosjekte
ne og annet relevant materiale. Denne redak-

sjonskomiteen sto også ansvarlig for de 
konklusjoner som ble presentert i konse
kvensutredningen. I samsvar med petrole
umslovens bestemmelser ble konsekvensut
redningen sendt på tre måneders høring til 
berørte myndigheter og sentrale organisasjo
ner. 

Det har fra enkelte fagmiljøer vært reist 
kritikk mot det sammenfatningsarbeid som er 
utført i konsekvensanalysen, mens selve ut
redningsarbeidet har fått god omtale. Olje- og 
energidepartementet tar kritikken fra faglig 
hold alvorlig, og har lagt stor vekt på å bygge 
på materiale fra grunnlagsrapportene i mel
dingen slik at vurderingen av åpningsspørs
målet skal kunne skje på best mulig grunnlag. 
Dette gjelder blant annet presisering av 
manglende datagrunnlag innenfor endel fag
felt. Forøvrig har enkelte pekt på at resultater 
fra laboratorieforsøk ikke direkte kan overfø
res til å gjelde for Barentshavet. 

Hensikten med utredningsprogrammet for 
Barentshavet Syd var å gi en samlet og over
siktlig framstilling av problemstillinger 
knyttet til miljøressurser og eksisterende bruk 
som reiser seg ved åpning av de aktuelle om
råder. Programmet skulle også gjøre rede for 
de prosjekter som burde igangsettes for å 
belyse problemstillingene, samt forestå 
gjennomføringen av utredningsprogram
met. 

Utredningen har lagt vekt på å belyse hvilke 
risikomomenter en står overfor hvis et område 
åpnes for letevirksomhet. Særlig er det søkt å 
belyse hvilke konsekvenser et oljesøl kan ha 
for ulike fiske- og dyreressurser i Barentsha
vet, men bakgrunnsmaterialet er fremdeles 
for tynt til å trekke entydige konklusjoner. 
En rekke av konklusjonene på dette feltet har 
derfor måttet basere seg på resultater fra labo
ratorieforsøk som ikke nødvendigvis stemmer 
overens med de sammenhenger en vil oppleve 
ute i Barentshavet. 

Det kan synes som om konsekvensutred
ningen legger for stor vekt på de negative 
konsekvensene av virksomheten. En letevirk
somhet i en normalsituasjon gir små negative 
effekter på miljøet, og det er viktige positive 
sosioøkonomiske virkninger som ikke må 
komme i bakgrunnen av mulige negative mil
jøeffekter. 

Etter Olje- og energidepartementets oppfat
ning er det i forhold til åpningsspørsmålet 
også viktig å framheve de positive sidene ved 
en oljevirksomhet, samt å peke på at det er 
meget liten sannsynlighet for at et omfattende 
uhell skal inntreffe. Olje- og energideparte
mentet mener at dette perspektivet er svært 
viktig å ha med når en drøfter åpningsspørs
målet. 
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5. 1.4 Konsekvensutredningen 
Konsekvensutredningen viser til at Barents

havet er et av verdens største og mest produk
tive grunthavsområder. Blandingen av 
vannmasser der kalde og varme havstrømmer 
møtes, isen som smelter og trekker seg tilbake 
gjør at en får en intens oppblomstring av plan
teplankton om våren og forsommeren. Plante
plankton er næringsgrunnlag for en stor 
produksjon av dyreplankton. Dyreplankton er 
igjen næring for larver og yngel av alle fiske 
bestander samt hovednæring for sild og lodde. 
Barentshavet er et gyte- og oppvekstområde 
for noen av verdens største fiskebestander og 
Norges største fiskerier foregår på disse be
stander. Store forekomster av plankton og 
planktonspisende fisk danner grunnlaget for 
et tallrikt og variert dyreliv. Det anslås at det 
er ca. 4-5 millioner sjøfugl i Barentshavet, 
dessuten isbjørn, hval og sel. 

De store sjøfuglmengdene har en viktig øko
logisk funksjon ved at de bringer nødvendige 
næringsstoffer til de arktiske landområdene 
som omgir Barentshavet. Dette påvirker man
ge steder en ellers fattig vegetasjon, og gode 
eksempler på dette kan sees f.eks. på Sval
bard. 

Til nå har den viktigste bruk av Barentsha
vet vært fiske og fangst, men området er også 
interessant i petroleumssarnmenheng. På 
Tromsøflaket er det påvist utvinnbare gass
ressurser på 270 mill. t.o.e., dvs. tilsvarende 
et Frigg-felt. 

Konsekvensutredningsarbeidet og de resul
tater som presenteres i de følgende kapitler, 
konsentrerer seg i stor grad om de miljømessi
ge virkninger og den mulige fare for forurens
ning som vil oppstå som følge av oljesøl. 

Sannsynlighet for utblåsning 
De faktorer som påvirker sannsynligheten 

for å få en utblåsning kan grovt deles inn i 
forhold på stedet, dvs. geologi og fysisk miljø, 
og tekniske og organisatoriske forhold. En ut
blåsning forutsetter en utløsende årsak samti
dig med en svikt i sikrings- og kontrollutsty
ret. En utblåsning med olje vil bare kunne 
komme i den fase av boringen når det bores 
inn i et potensielt reservoar. Dersom en under 
boringen får vesentlig store avvik fra bore
prognosen, blir dette rapportert til Oljedirek
toratet. Treffer en soner med ekstremt trykk, 
vil en vurdere om det er trygt å bore videre 
eller om det kreves spesielle tiltak. Geologien 
i Barentshavet har ikke vist slike spesielle for
hold. Resultatene fra boringene til nå har 
enten vært tørre hull med noen spor av hydro
karboner eller gassfunn. 

Når det gjelder det fysiske miljøet, represen
terer ikke dette større vanskelighetsgrad 

teknisk eller operasjonelt enn det en er vant 
til fra Nordsjøen og områdene utenfor midt
Norge. Dersom en ulykke skulle skje vil imid
lertid mørketid, kulde, ising, tåke, drivis m.m. 
vanskeligjøre eller umuligjøre oljeopptak med 
lenser og dagens utstyr. Dette er forhold som 
er påpekt av fagmyndigheter og gjennom hø
ringsuttalelsene fra landsdelen. Det vil bli stilt 
like strenge krav til oljevernberedskapen i 
nord som på resten av norsk kontinentalsok
kel. 

Det er viktig å skille mellom sannsynlighet 
for utblåsning under leteboring og sannsyn
lighet for utblåsning under produksjon. 
Utblåsningen på Bravo plattformen på Eko
fisk i 1977 skjedde under vedlikeholdsarbei
der, og granskningskommisjonen peker på at 
ulykken kunne vært unngått. To ganger fikk 
en varsler om at noe var galt uten at det ble 
reagert korrekt på varslene. Etter Bravo ut
blåsningen har det vært gjennomført flere 
tiltak for å redusere sannsynligheten for en 
utblåsning. Dette gjelder tekniske og organi
satoriske forbedringer. 

A tallfeste sannsynligheten for å få en ut
blåsning er meget vanskelig. Det er flere typer 
utblåsninger hvor både sannsynlighet og kon
sekvens kan variere. Måler en konsekvensen 
i utblåst mengde olje vil sannsynligheten avta 
med økende mengder olje. 

Et større tallmateriale for beregning av ut
blåsningsfrekvenser har en bare fra Mexico
gulfen. Her er det boret ca. 1000 brønner i 
året. Utblåsning med gass har skjedd en gang 
pr. 200 til 400 brønner. En regner med at ut
blåsning med begrensede mengder olje, 
mellom noen tusen til ti tusen tonn olje, har 
en sannsynlighet på 1/10 av dette. I konse
kvensutredningen er en utblåsning anslått til 
å kunne inntreffe en gang pr. 1800 hull. Dette 
gjelder mengder fra noen tusen til titusen 
tonn olje. Med en boreaktivitet på 20 hull i 
året vil det teoretisk kunne inntreffe et oljesøl 
hvert 90 år. 

V ed bruk av sannsynlighetsberegninger er 
det imidlertid viktig å huske at selv med så 
små sannsynligheter for uhell som er vist i 
de ovennevnte tall, er det ingen garanti for 
at et uhell ikke kan inntreffe ved neste boring. 

Sannsynligheten for å få en utblåsning fra 
et fullt gjennomboret større reservoar i letefa
sen anslås til en av hvert 10.000 hull på 
grunnlag av det historiske materialet. Teore
tisk skulle sikkerhets-prosedyrene på norsk 
kontinentalsokkel kunne redusere denne 
sannsynligheten ytterligere ved at en kontinu
erlig følger opp de tiltak som allerede er 
innført i form av strengere kontroll av prose
dyrer og krav til opplæring av personell m.m. 

På bakgrunn av de nevnte sannsynlighets-
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tall, vurdering av geologien, de strenge 
sikkerhetskrav som gjelder og en meget be
grenset boreaktivitet på 4-5 hull i året konklu
derer Olje- og energidepartementet med at 
sjansen for å få et alvorlig oljesøl i Barentsha
vet vil være meget liten. 

Sannsynligheten for å få en stor oljeutblås
ning er størst under produksjonsfasen fordi 
disse brønnene fører ned i reservoarer med 
olje under trykk, og disse brønnene produse
rer olje gjennom flere år. Konsekvensutred
ningen regner med at en utblåsning fra slike 
brønner i gjennomsnitt inntreffer en gang pr. 
20 000 brønner pr. år. Hvis en har 200 produk
sjonsbrønner igang til enhver tid vil dermed 
en stor utblåsning i gjennomsmtt inntreffe 
med 100 års mellomrom. På norsk sokkel eksi 
sterer det strenge sikkerhetskrav, som trolig 
vil redusere sannsynligheten for utblåsning. 

På bakgrunn av de ovennevnte sannsyn
lighetstall og under forutsetning av at Ba
rentshavet inneholder de forventede 
petroleumsressurser vil sannsynligheten for 
en utblåsning være liten de første årene. 

Konsekvenser for fiskeressursene 
I en normalsituasjon vil leteaktiviteten til 

havs ha liten innvirkning på fiskeressursene. 
Ved et uhell og medfølgende større oljesøl kan 
olje på og i havet påvirke fisk og plankton på 
flere måter. Forutsetningen for påvirkning er 
imidlertid at organismene kommer i kontakt 
med oljen eller den vannløste delen av oljen. 
Mens voksen fisk vil kunne svømme vekk fra 
eventuelle oljeforurensninger, kan oljesøl på
virke fiskeegg og -larver og plankton direkte 
der de passivt driver med vannmassene. 

Olje på havoverflaten kan bli blandet ned 
til et dyp på mellom 20 og 50 meter, mens 
oljekonsentrasjoner som er funnet å være på
viselig skadelige for fiskeegg og -larver i de 
fleste tilfeller finnes i de øverste 5-10 metre
ne. Skadelige effekter oppstår når det er 
sammenfall i beliggenhet mellom et oljeflak 
og sårbare egg og larver, og når det samtidig 
er så mye olje tilstede at oljekonsentrasjonen 
i vannmassen med de sårbare ressursene blir 
høy nok til å gi skader. 

Forsøk har vist at torskeegg og -larver er 
spesielt sårbare for olje. Torsk er også en av 
våre aller viktigste fiskearter, og det er derfor 
naturlig at forsøkene og beregningseksemple
ne er knyttet til dette fiskeslaget. Resultater 
fra laboratorieforsøk er imidlertid ikke direkte 
overførbare til Barentshavet. Laboratoriefor
søkene viser at bare få timers eksponering av 
torskeegg til olje medfører skade. Eggperio
den og tiden fra klekking og fram til larven 
er ca. 20 mm. lang representerer den kritiske 
perioden i torskens liv. Perioden fra rundt 20. 

mars til ut i juli representerer den mest sår
bare perioden både for torskeegg og -larver 
som er gytt i utredningsområdet og for dem 
som driver inn i området fra de viktigste gyte
områdene lengre sør. Disse sårbare forekoms
tene befinner seg i hovedsak vest for en linje 
fra Bjørnøya til Nordkapp. 

Havmiljøet og de biologiske tilstander er 
hele tiden gjenstand for dynamiske prosesser 
som vanskeliggjør beskrivelse av skader ba
sert på enkelte eksempler. Dette kommer da 
også fram i konsekvensutredningen. De eks
emplene som er brukt, kan imidlertid gi 
inntrykk av at det biologiske systemet er sta
tisk, mens det i virkeligheten er svært 
dynamisk. På dette grunnlag må eksemplene 
i utredningen kun oppfattes som enkelttilfel
ler. Under en uhell-situasjon er muligheten 
tilstede for å få et svært annerledes bilde. 

For å illustrere de potensielle skader av et 
oljesøl på rekrutteringen til torskebestanden 
ble to alternative utslippssituasjoner vurdert. 
Et utslipp på Tromsøflaket i juli innenfor et 
område med maksimale gjennomsnittlige 
konsentrasjoner av torskelarver mindre enn 
20 mm., og et utslipp innenfor Troms fl 
området i første halvdel av april innenfor et 
område med stor tetthet av torskeegg og -lar
ver. Eksemplene er teoretiske betraktninger 
som baserer seg på en midlere fordeling av 
torskeegg og -]arver og en utblåsning på 100 
tonn olje pr. time. 

Eksemplene fra konsekvensutredningen vi
ser at ved et oljesøl på Tromsøflaket i juli vil, 
ved direkte virkning av oljen på torskelarve
ne, omtrent 1/2 pst. av en årsklasse norskark
tisk torsk kunne gå til grunne, basert på en 
utblåsning over ca. 10 døgn. Et oljesøl innen
for Troms II i første halvdel av april vil kunne 
gi en reduksjon på 10-15 pst. av den samme 
årsklassen. Disse eksemplene tar utgangs
punkt i en gjennomsnittssituasjon. I en situa
sjon med tøffere vær vil vind kunne gi større 
turbulent omrøring og derved eksponere flere 
egg og larver for skadelige oljekonsentrasjo
ner. Drift av egg og larver inn i et område 
med en utblåsning vil, dersom utslippet pågår 
gjennom hele eller store deler av transport
perioden for gyteprodukter gjennom området, 
kunne gi betydelig større reduksjon enn de 
som er beskrevet ovenfor. Det er likevel grunn 
til å påpeke at de anførte prosentvise reduk
sjoner av bestandene som følge av et mulig 
oljeuhell antyder dimensjonene en slik skade 
kan få. 

Olje kan også gjøre skade på trinn lavere 
ned i næringskjeden, spesielt på dyreplank
ton. Forsøk med oljeeksponering av voksne 
individer av raudåte, en av de viktigste plank
tonartene i området, viser at disse i liten grad 
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påvirkes av oljekonsentrasjoner som kan for
ventes å bli funnet i vannet i forbindelse med 
et oljeutslipp. De yngre individene av raudåte, 
som er hovednæring for fiskelarvene, er der
imot mer følsomme for olje og kan derfor bli 
skadelidende på samme vis som fiskeegg og 
-larver. Nyere modellberegninger presenterer 
slike skader som et næringsfattig «hull» som 
kan gi en sekundæreffekt i form av sult og 
dermed langsommere vekst og øket dødelig
het av fiskelarvene. Dimensjonene på slike 
skadeeffekter på fiskeressursene synes imid
lertid å ligge innenfor samme størrelsesorden 
som den direkte påvirkning av olje på fiskeegg 
og -larver. 

Virkningene av olje på fiskeegg og -larver 
er observert i laboratorieforsøk ved Havforsk
ningsinstituttet. Forsøkene har vist at kon
sentrasjoner ned til 50 ppb olje (50 milligram 
olje pr. kubikkmeter sjøvann) gir effekter med 
redusert oksygenopptak. Det ble ikke utført 
forsøk med lavere konsentrasjoner, men resul
tatene tyder på at også lavere konsentrasjoner 
vil kunne gi skadelige effekter. Forsøkene har 
også vist at skadene er tydelig artsbestemt. 
Torsk er mer følsom for olje enn lodde, og 
lodde er mer følsom enn sild som ikke synes 
å bli påvirket i det hele tatt. For å klarlegge 
dette videre vil forsøkene fortsette med flere 
arter. 

Konsekvenser for sjøfugl 
Barentshavet er ett av de områder i verden 

som er rikest på sjøfugl og er således av me
get stor internasjonal betydning. De usedvan
lig rike hekkebestandene gjenspeiler den 
høye produktiviteten i Barentshavet i som
merhalvåret. De strenge arktiske miljøbetin
gelsene gjør at det er vesentlig færre arter 
sjøfugl vinterstid, men endel av artene opptrer 
i svært betydelig antall gjennom hele vinter
halvåret. 

Innenfor undersøkelsesområdet finnes det 
42 lokaliteter med over 10 000 hekkende sjø
fugl, og blant disse har 9 fuglefjell over 100 
000 hekkende individer hver. De totale hekke
forekomster teller omkring 4,5 millioner 
individer. Til alle årstider er det flere millio
ner sjøfugl i området. Tyngdepunktet av 
landets sjøfuglbestander ligger her. Mer enn 
2/3 av de sjøfuglbestander som forekommer i 
området, er av spesiell verneverdi. Til alle ti
der av året er mer enn halvparten av bestan
dene av internasjonal betydelig størrelse. 

Tidligere kunnskap om sjøfuglforekomstene 
i undersøkelsesområdet var begrenset og langt 
fra tilstrekkelig som underlag for en konse
kvensanalyse av den planlagte oljevirksom
heten. Det var derfor nødvendig med en svært 
omfattende kartlegging av de aktuelle sjøfugl-

bestandene. Det er imidlertid fortsatt vesent
lige kunnskapsmangler om sjøfugløkologien i 
Barentshavet, så som vandringer, bestandstil
hørighet, bestandsregulerende faktorer, tett
hetsavhengige effekter, naturlig variasjon, 
m.m. Dessuten er kunnskapene generelt dårli
ge når det gjelder sjøfuglenes muligheter til å 
restituere seg etter et oljesøl og oljens sekun
dære effekter på sjøfugl. Det mangler dess
uten feltstudier av sjøfuglenes eventuelle 
respons på et oljesøl. Mer grunnleggende stu
dier av disse forhold lot seg ikke innarbeide i 
utredningsprogrammet. 

De typiske sjøfuglene tilbringer mestepar
ten av sin tid på, og henter all sin næring fra 
havet. Kun i hekkesesongen er de avhengige 
av å oppsøke land, men også i denne perioden 
foregår en rekke aktiviteter oftest på sjøen, 
blant annet næringssøk, hvile, fjærstell og 
kurtise. Sjøfugl er derfor spesielt utsatt ved 
oljesøl, og selv et lite søl kan få alvorlige kon
sekvenser. Sårbarheten er særlig stor for de 
artene som i hovedsak ligger på havoverflaten 
og dykker etter næring (alkefugler, marine 
ender, lommer og skarver). Ekstra utsatt er 
fjærfeJlende lommer, andefugler og alkefugler 
som i en kortere periode av mytingen er full
stendig flygeudyktige. Det samme gjelder 
flygeudyktige unger av lomvi, polarlomvi · og 
alke under svømmetrekket fra hekkekolonie
ne tidlig på høsten. Mer mobile sjøfugler 
(stormfugler, suler og måkefugler), som be
nytter flukt under aktivt næringssøk, er 
generelt mindre utsatt. Sjøfuglenes mulighet 
for å unngå et oljesøl er derimot sterkt redu
sert i mørketiden. 

Konsekvensanalysen olje/sjøfugl viste at 56 
pst. av bestandene i undersøkelsesområdet 
generelt er svært sårbare for olje. I hekkese
songen var 51 pst. av bestandene å betrakte 
som lite sårbare, mens 86 pst. av bestandene 
i mytesesongen og 74 pst. i vintersesongen ble 
vurdert til å være svært sårbare for oljesøl. 

I konsekvensutredningen ble det gjennom
ført en effektanalyse av oljesøl/sjøfugl. Denne 
ble gjort uavhengig av sannsynlighetsbereg
ninger for ulike størrelser og typer av oljeut
slipp. Sammenhengen mellom utslippets 
størrelse og antall sjøfugl som rammes er hø
yst uklar, også fordi sammenhengen mellom 
oljens forvitringsgrad og dens skadevirkning 
overfor sjøfugl ikke er kjent. Det er dessuten 
vist at emulsjoner av olje og dispergerings
midler kan ha betydelige skadevirkninger på 
sjøfugl. Effektanalysen betrakter derfor all ol
je på sjøen som like skadelig, uansett tid etter 
utslippet (begrenset oppad til 30 døgn) eller 
hvilke tiltak som settes inn. I analysen blir 
imidlertid bestandenes sårbarhet og utbredel
se koblet sammen med relevant oljedriftssta
tistikk. 
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De viktigste sjøfuglområdene innenfor un
dersøkelsesområdet i Barentshavet Syd finnes 
langs alle kyststrekningene og i store deler av 
åpent havområde. Uansett fra hvilket delom
råde eller i hvilken sesong et oljesøl oppstår 
i utredningsområdet, vil svært mange sjøfugl
bestander av internasjonal verneverdi stå i 
fare for å bli meget hardt rammet. De mest 
typiske sjøfuglene, bestander med pelagisk 
tilknytning, står her i fremste rekke. Flere av 
disse bestandene er allerede sterkt belastet av 
andre årsaker enn petroleumsvirksomheten, 
og er i alvorlig tilbakegang. Særlig kritisk er 
situasjonen for lomvi. Bestander av denne ar
ten kan bli desimert som følge av enhver 
situasjon med omfattende oljesøl. Erfarings
messig er lomvi den art som rammes i størst 
antall ved oljesøl i nordvest-europeiske far
vann. 

Hekke- og mytebestandene langs fastlands
kysten er generelt mer utsatt ved oljesøl enn 
bestander i Svalhardområdet, med unntak av 
bestandene på Bjørnøya som er blant de mest 
sårbare i begge sesonger. Vinterstid er hele 
fastlandskysten svært utsatt på grunn av store 
overvintrende bestander, mens oljesøl fra 
områdene nordøst i Barentshavet Syd kan få 
meget store konsekvenser for pelagiske be
stander som oppholder seg på bankene og i 
iskantsonen. 

Det er stor variasjon mellom delområdene 
med hensyn til i hvilken sesong oljesøl vil 
kunne få størst skadeeffekt, men analysen vi
ser at hele 75 pst. av alle oljeutslipp kan 
forårsake betydelige skader på sjøfugl. Mer 
moderate effekter forventes bare i vestlige 
deler av Troms III og Bjørnøya Sør, og vinters
tid i nordlige deler av Bjørnøya Vest og 
Øst. 

Risikoen for oljeskade på høst- og vårbe
standene ble vurdert til å være nokså lik i 
begge sesonger. Disse bestandene er imidler
tid dårlig kartlagt. Om høsten vil trolig 
områdene vest for Nordkapp være mest ut
satt, mens risikoen om våren synes å være 
mer jevnt fordelt langs hele fastlandskysten. 
For bestander i åpent hav vil oljeutslipp på 
Lopparyggen og i Nordkappbassenget være 
særlig alvorlig, samt om høsten også på Troms 
I og Bjørnøya Sør, Vest og Øst. 

I sommersesongen kan oljeutslipp i sydlig 
del av Finnmark Vest og nordlig del av Bjørn
øya Øst og Vest forventes å gi størst skade på 
sjøfugl. Utslipp fra østlige deler av Troms III 
vil også kunne forårsake stor skade. Fjærfell
ende sjøfuglbestander vil være mest utsatt for 
oljesøl i østlige deler av Finnmark Øst, nord
lige deler av Bjørnøya Vest og Øst og Troms 
IL 

Vinterstid vil sjøfugl langs hele fastlands
kysten og de kystnære havområder være mest 

sårbare for oljesøl. Tilsvarende gjelder også 
viktige pelagiske bestander tilknyttet bankene 
og iskanten på Lopparyggen og i Nordkapp
bassenget. Den sørligste delen av Eggakanten 
er også et spesielt viktig sjøfuglområde, som 
særlig vil kunne bli rammet av oljesøl fra 
Troms Il, vestlige deler av Troms III, Troms 
I og Bjørnøya Sør. 

Spesielt sårbare bestander som har en sterkt 
begrenset utbredelse, kan naturligvis bli eks
tra hardt rammet av et oljesøl. Dette gjelder 
f.eks. vinterbestanden av stellerand i Varan
gerfjorden. 

Konsekvenser for sjøpattedyr 
Leteaktivitet til havs uten uhell vil trolig 

ha liten innvirkning på sjøpattedyr. 
I regi av AKUP ble det gjennomført en litte

raturstudie om virkningen av olje på sjøpatte
dyr, som også skulle peke på forhold det 
kunne være ønskelig å utrede nærmere. I lit
teraturstudien pekes det på at også sjøpattedyr 
kan bli utsatte ved eventuelle oljesøl fra utred
ningsområdet. Olje på overflaten, i strandso
nen eller i isen vil påvirke de forskjellige 
artene i ulik grad. 

Det finnes store selbestander i Barentsha
vet, i alt syv arter og totale forekomster på 
over to millioner dyr. En vet ikke nøyaktig 
hvor forekomstene er til enhver tid, eller hvor 
sårbare de er ved kontakt med olje. Imidlertid 
er det rimelig å anta at store og langvarige 
oljepåvirkninger til havs, samt oljesøl i strand
sonen og i iskantsonen kan medføre alvorlige 
skader for de berørte forekomstene. 

Isbjørn er knyttet til islagte farvann i Ba
rentshavet. Sommerbestanden av isbjørn 
rundt Svalbard ble anslått til 1500-2500 indivi
der i 1980, mens antallet i hele området 
mellom Øst-Grønland og Frans Josefs Land 
ble anslått til 3000-5000 dyr. 

Isbjørnene er ikke jevnt fordelt over de 
islagte områder av Barentshavet. Om somme
ren synes de å konsentrere seg i drivisen sør 
for 80° N. Om vinteren dekkes de nordlige 
deler av Barentshavet av is, og isbjørnbestan
den synes å konsentrere seg sørover mot 
kanten av drivisen. Iskanten ser ut til å ha en 
høy konsentrasjon av isbjørn. 

Eventuelt oljeutslipp fra leteboring i Ba
rentshavet Syd vil kunne komme inn i isen. 
Isbjørn som oppholder seg i disse områdene 
vil kunne bli tilsølt av olje fordi den til dels 
oppholder seg på isen og til dels i vannet. Ut 
fra eksisterende undersøkelser er det liten tvil 
om at alle isbjørner som kommer i kontakt 
med olje vil dø. Hvorvidt bestanden vil påvir
kes av et oljesøl er det umulig å ha noen 
formening om ut fra foreliggende kunnskap 
om bestander, drift av olje og oljens oppførsel 
i is. 
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Konsekvenser i strandsonen og i iskanten 
Leteaktivitet uten uhell til havs vil ikke ha 

noen innvirkning på strandsonen og livet der 
eller for livet på og ved iskanten. Ved et even
tuelt oljesøl vil risiko avhenge av blant annet 
avstand fra land/iskant. 

Isforholdene varierer meget fra år til år. 
Norsk Polarinstitutt har utarbeidet kart over 
isdekningen i Barentshavet. Figur 5.2. viser 
maksimum og minimum utbredelse av is i 
slutten av månedene februar, april, juni, au
gust, oktober og desember over en 10 års 
periode. I år med lite 1s kan iskanten ligge 

Figur 5.2. 

nord for Svalbard. Utredningsområdet vil 
være isfritt i sommermånedene selv i år med 
stor isutbredelse. I vinterhalvåret må man reg
ne med å treffe på is i den nordligste del av 
området Barentshavet Syd. 

Eventuelle oljesøl fra nordlige deler av ut
redningsområdet kan i løpet av få dager nå 
iskanten i vinterhalvåret. Oljen kan samles og 
lagres uforvitret inne i isen og transporteres 
og frigjøres på andre steder og til andre tider, 
mest sannsynlig i sommerhalvåret når isen 
smelter. Ved smelting og tilbaketrekking av 
iskanten om våren og sommeren foregår det 

Figur 5.2. Maksimum og minimum utbredelse av is i månedene feb., april, juni, aug., okt. og des. 
Referanse: Norsk Polarinstitutt. 
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en eksplosjonsartet produksjon av plankton 
som tiltrekker seg en rekke større dyr på 
næringssøk. Iskanten har således en svært 
viktig økologisk funksjon i Barentshavet, og 
det antas at den er et av de viktigste produk
sjonsområdene her. Den mest produktive 
sesongen er fra april og utover våren og som
meren. Plankton, isfauna, sjøfugl, sel og 
isbjørn er organismer som vil være sårbare for 
oljesøl i iskanten. Det er ikke foretatt systema
tisk kartlegging av disse forekomstene i 
iskanten. Konsekvensene til de ulike tider av 
året eller ved ulike steder langs iskantens ut
bredelse kan derfor ikke vurderes kvantitativt. 
Resultatene fra forskningsprogrammet Pro 
Mare vil bli av stor betydning her. 

Små oljesøl, opp til noen tonn, som berører 
den ytre og eksponerte del av kysten, må an
tas å medføre relativt små skader for strandso
nen. Større søl som kommer inn til kysten vil 
derimot påføre skader på flere ulike ressurser 
og interesser. Store skader må vurderes sam
let for økologisk viktige strandtyper, verne
verdige områder, ansamlinger av sjøfugl og 
sjøpattedyr, rekreasjon, turisme, fiske, akva
kultur, båter, havner, eiendom, øvrige nærin
ger, samt kostnader for opprensing. Med et 
slikt stort spekter av skadeutsatte interesser 
må strandsonen karakteriseres som et meget 
utsatt og sårbart område når det gjelder kon
sekvenser av oljesøl, samtidig som det er 
kostbart å gjennomføre opprensningsaksjoner. 

Ser man på den geografiske fordelingen av 
de ulike ressursene og interessene, peker da
taene i retning av at en overvekt er å finne 
ved Troms' og Vest-Finnmarks kyster. Imid
lertid må hele kystlinja karakteriseres som 
utsatt i følge konsekvensutredningen. Bjørn
øya vil også kunne berøres av oljesøl fra 
området som planlegges åpnet. Med sin eks
ponerte klippekyst vil selve strandsonen være 
lite sårbar. Svalbards sørlige kyster vil i visse 
situasjoner kunne bli tilsølt av olje, men kon
sekvensene her er ikke utredet. 

Oljevernberedskapen 
Den viktigste faktoren for å beskytte miljøet 

mot skader fra petroleumsvirksomheten er 
utvikling av maksimal sikkerhet mot oljeut
slipp fra plattformene. 

Dersom et oljeutslipp likevel skulle inntref
fe, kan konsekvensene av utslippet reduseres 
med en effektiv oljevernberedskap. Det er 
imidlertid klart at slik beredskap har klare 
begrensninger under de rådende miljøforhold 
i Barentshavet. 

Operatørselskapene og det offentlige har 
bygget opp og organisert en omfattende olje
vernberedskap for å bekjempe oljeutslipp på 
den norske kontinentalsokkelen. Operab;,rsel-

skapene har et ansvar for å etablere en til
fredsstillende oljevernberedskap for å 
beskytte miljøet mot eventuelle uhell fra pet
roleumsvirksomheten i Barentshavet. 

Strategien for norsk oljevernberedskap er 
at oljen skal bekjempes med mekanisk olje
vernutstyr nær eller ved kilden. Godkjente 
dispergeringsmidler kan være et supplement 
til den mekaniske beredskap dersom midlene 
vil ha skadereduserende effekter utover det 
som oppnås med mekanisk utstyr. 

- Krav til oljevernberedskap på norsk konti
nentalsokkel 

Etter krav fra Statens Forurensningstilsyn 
(SFT) har operatørselskapene etablert en hav
gående oljevernberedskap som skal kunne 
bekjempe et oljesøl fra en utblåsning pi\ 8000 
tonn pr. døgn i inntil 3 meter signifikant bøl
gehøyde og i 1,5 knops strøm. Nord for 62°N 
skal denne beredskapen være operativ på ska
destedet innen 24 timer. Beredskapen er 
organisert gjennom Norsk Oljevernforening 
for Operatørselskap (NOFO). 

NOFO har etablert 5 oljevernbaser, hvor 14 
havgående systemer for oljeoppsamling er ut
plassert. Tre av basene ligger i henholdsvis 
Tromsø, Hammerfest og Vadsø. Totalt har 
operatørselskapene brukt ca. 400 mill. kr til 
etablering og drift av oljevernet. 

- Beredskapens effektivitet 

Det eksisterer i Norge i dag ikke oljevern
beredskap for isfylte farvann. En utvikling på 
dette området er såvidt startet opp, men det 
vil sannsynligvis ta flere år før eventuelt ut
styr, metoder og strategier er klare til å tas i 
bruk. 

Operatørselskapene har over en periode på 
ca. 10 år skaffet seg en betydelig erfaring med 
mekanisk oppsamling av olje i Nordsjøen, på 
sokkelen utenfor midt-Norge og i sørlige del 
av Barentshavet om sommeren. 

Utviklingen av oljevernutstyr har kommet 
videre i de senere år. Dette gjelder først og 
fremst selve opptaket av olje som er innsam
ling i lenser på sjøen. Problemene knyttet til 
å beherske de fysiske forhold {vær, vind, 
strøm, mørke, tåke) er ikke løst i samme grad. 

Anslag over oljevernberedskapens effektivi
tet baserer seg i hovedsak på erfaringer fra 
praktiske øvelser og forsøk med olje på vann. 
Slike øvelser foregår under kontrollerte betin
gelser og kan ikke uten videre sammenholdes 
med virkelige, større og langvarige oljesøl på 
kontinentalsokkelen. Av de operative momen
ter som ikke blir tilstrekkelig øvet, prøvet ut 
og forbedret under operatørenes øvelser er 
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innringning/samling av oljeflak i lensene og 
gjennomføring av aksjoner over lengre tids
rom med store utstyrsmengder. 

På grunnlag av felttester med operatørsel
skapenes oljevernutstyr er det verifisert at 
tilgangen på olje i lensene samt bølgehøyde 
og strøm er de begrensende faktorer for olje
vernets effektivitet. Under gode værforhold 
kan det samles opp inntil ca. 90 pst. av oljen 
som innringes i lensene. Tilgangen på olje i 
lensene og bølgehøyde og strøm er begrensen
de faktorer. Ved signifikant bølgehøyde på 
mellom 2,5 og 4 meter reduseres opptakskapa
siteten med over 60 pst. Likeledes vil miljø
faktorer som mørke, tåke og kulde redusere 
opptaksevnen betydelig. 

- Operatørenes oppfyllelse av kravene 

Erfaringsmaterialet fra flere års øvelse- og 
forsøksvirksomhet har nylig dannet grunn
laget for en samlet plan (totalplan) for opera
tørselskapenes oljevernberedskap på 
kontinentalsokkelen i aktivitetsområdet. For
målet med totalplanen har vært å standardise
re materiellet og utnytte ressursene best 
mulig i de forskjellige operasjonsområdene. 

Under forutsetning av at operatørselskape
ne følger det beredskapsopplegg som er 
beskrevet i totalplanen, vil kravene til olje
vernberedskap være ivaretatt så lenge lete
virksomheten foregår i det geografiske 
området totalplanen er begrenset til. Ved lete
aktivitet utenfor dette området eller innenfor 
40 nautiske mil fra grunnlinjen vil det bli stilt 
særskilte krav til beredskap hvor krav til re
sponstid og oljevernmateriell vil skjerpes for 
å hindre skader. Disse kravene vil variere fra 
område til område avhengig av mulige konse
kvenser av oljesøl. 

Forurensningsmyndighetenes målsetning 
er at alle områder på kontinentalsokkelen og 
langs kysten skal ha den samme grad av be
skyttelse mot oljesøl og at beskyttelsen skal 
stå i forhold til miljøets følsomhet. Foruten 
effektivt oljevernutstyr, er responstiden helt 
avgjørende for hvilken skadereduksjon som 
kan oppnås. 

I spesielt sårbare områder i Barentshavet 
vil økte krav om oljevernberedskap (kortere 
responstid) medføre betydelige merkostnader 
for operatørselskapene. Strengere krav om 
oljevernberedskap vil i sHke områder kunne 
medføre ekstraomkostninger i størrelsesorden 
6-8 mill. kr. pr. hull. Merkostnadene pr. hull 
vil kunne reduseres noe dersom det bores fra 
flere rigger samtidig i samme område. 

Både operatørselskapene og det offentlige 
mangler i dag kunnskaper og ressurser for å 
kunne bekjempe olje i is. 

- Statlig og kommunal oljevernberedskap 

Som et supplement til den private bered
skap har også stat og kommuner etablert en 
oljevernberedskap. 

Den statlige beredskap er først og fremst 
etablert for å kunne bekjempe større oljesøl i 
kystfarvann og drivende oljesøl av ukjent opp
hav. Nord for 62°N er det plassert 8 statlige 
oljeverndepoter med materiell- og fartøyres 
surser. Totalt disponerer Statens Forurens
ningstilsyn 12 store, 20 middelstore og 35 
mindre oljeopptakere, samt 12 000 meter store 
havgående oljelenser nord for 62°N. 

Den statlige beredskapen skal under olje
vernaksjoner som følge av uhell på sokkelen 
i første rekke bistå kommuner med å beskytte 
utsatte kystressurser samt koordinere den to
tale beredskapsinnsatsen. Staten vil imidler
tid, dersom opertøraselskapene ber om det, 
kunne bistå selskapene med å bekjempe olje
søl som kommer inn mot land. Ansvaret for å 
lede en slik sammensatt beredskap påhviler 
operatørene som også har det totale økonomis
ke ansvar. 

Den kommunale beredskap skal ta hånd om 
mindre oljesøl som skyldes ordinær virksom
het i kommunene. Alle kystkommunene har 
nå godkjente oljevernplaner. 

Konsekvenser for jiskerinæringen 
Det er 24 og 18 kystkommuner i henholds

vis Troms og Finnmark. I 15 av disse 
kommunene er den lokale fiskeflåte og fiske
industri særlig avhengig av fisket i utred
ningsområdet. Disse kommunene er: Torsken, 
Berg, Lenvik, Tromsø, Karlsøy og Skjervøy, i 
Troms og i Finnmark: Hasvik, Hammerfest, 
Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, Berle
våg, Båtsfjord og Vardø. I disse 15 kommune
ne er størstedelen av fiskeflåten knyttet til 
kystfisket og dermed avhengig av lokale fiske
felt. Det er 2600 fiskere i kommunene. En 
finner 68 pst. av produksjonsanleggene og 70 
pst. av sysselsettingen innenfor fiskeindustri
en i Troms og Finnmark. Undersøkelser har 
vist at gjennomsnittlig 70 pst. av fisken som 
foredles i kommunene blir ilandført fra utred
ningsområdet. Denne fangstmengden gir <;:a. 
2800 årsverk i fiskeindustrien. Det er således 
en kopling mellom arealtap på fiskefeltene og 
tap av arbeidsplasser i fiskeflåten og i fiskein
dustrien. På den andre siden er arealtapet som 
følge av en begrenset letevirksomhet på inntil 
5 hull i året meget lite. 

Konsekvensutredningen er .gjennomført 
med utgangspunkt i hvilken konflikt en lete
virksomhet vil ha overfor fiskeriene. Konklu
sjonen er at de positive effekter av et eventuelt 
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oljefunn oppveier eventuelle negative effekter 
fra letevirksomheten for fiskeriene. 

Konsekvensene for fiskeflåten er vurdert ut 
fra normalsituasjonen. Norge har i henhold til 
internasjonale bestemmelser en sikkerhetsso
ne med radius 500 meter rundt alle olje- og 
gassinstallasjonene. Fiske er ikke tillatt i sik
kerhetssonen. Arealtapet på grunn av petrole
umsvirksomhet kan imidlertid ikke isoleres til 
bare å omfatte denne sonen. Årsaken til dette 
er at fiskerne må legge inn større avstander 
fra installasjonene enn selve sikkerhetssonen 
for å unngå konfliktsituasjoner. Arealtapet for 
en bestemt installasjon vil variere avhengig 
av hvilke redskapstyper som nyttes, og det vil 
også være bestemt av dybde, strømforhold og 
plassering av rigg. For å kunne beregne area
let som en leterigg båndlegger i forhold til 
garn- og linedrift, er det nødvendig å ta hen
syn til avdrift under setting og haling av garn 
og line. Dette resulterer i at det faktiske areal
beslag i mange tilfeller øker belraktelig utover 
den lovbestemte sikkerhetssone med radius 
500 meter rundt installasjonene. 

Graden av konflikt vil også avhenge av 1 

hvilke områder areal blir beslaglagt. Konse
kvensene avtar med økende avstand fra land. 
Eventuell letevirksomhet i de nordlige deler 
av utredningsområdet vil ha begrensede fiske
rimessige konsekvenser. Fangstintensitet og 
muligheter til å legge om fisket vil være for
skjellig for de ulike fiskeriene ut fra det 
forhold at større fartøy som trålere m.v. vil 
ha større muligheter for å finne alternative 
fangstområder enn den mindre og stedbundne 
kystflåten. Den del av trålflåten som er mest 
mobil, og som vil kunne tilpasse seg endrete 
rammebetingelser er imidlertid i stor grad 
hjemmehørende i andre områder enn i de 
områdene konsekvensutredningen omfatter. 
Det må i denne sammenheng understrekes at 
letevirksomheten vil representere midlertidi
ge arealtap med mindre det gjøres drivverdige 
funn som bygges ut. 

Ved vurdering av konsekvensene av eventu
ell åpning av hele eller deler av utrednings
området for petroleumsvirksomhet var det 
viktig ikke bare å avklare i hvilke områder 
det kan oppstå konflikter mellom oljevirk
somheten og fiskeriene, men også de geogra• 
fiske forskjellene i konfliktene. I konsekvens
utredningen ble det lagt større vekt på å 
analysere forskjeller i konsekvensene enn å 
kvantifisere konsekvensene. 

Konsekvensutredningen påpeker at olje
virksomheten vil ha størst konsekvenser i 
kystområdene fra Sørøya i vest til Tanafjorden 
i øst. De viktige fiskeriene på Eggakanten 
utenfor Troms (Troms Il) vil imidlertid også 
bli sterkt berørt av arealbeslae. Innenfor 

Troms II finnes flere av de viktigste fangstom
rådene i de nord-norske torskefiskeriene, og 
området ligger så nært land at de fleste fartøy
grupper blir berørt. Troms li er smalt, og 
nesten hele feltet ligger innenfor eggakanten 
på forholdsvis grunt hav. Den nære koblingen 
mellom virksomheten på sjø og land knyttet 
til Troms li, samt feltets begrensede areal i 
forhold til de fiskeriaktiviteter som utføres, 
gjør både flåten og foredlingsvirksomheten 
svært sårbar overfor inngrep som kan reduse
re fangstmulighetene. 

Myndighetene har ønsket å bøte på den 
potensielle konflikt et arealbeslag vil få ved å 
foreslå en erstatnmgsordning for den enkelte 
fisker. Departementet viser i denne sammen• 
heng til Ot.prp. nr. 25 (1988-89) som behandler 
erstatningsordning til fiskerne for ulemper 
ved petroleumsvirksomheten Ofr. pkt. f) i kap. 
5.2.2). 

Sosioøkonomiske konsekvenser 
I de senere år har Troms og spesielt Finn

mark opplevd en svikt i næringsgrunnlaget. I 
en situasjon der den framtidige næringsutvik
ling er usikker, er oljevirksomheten en vekst
faktor som kan bidra til å redusere fraflyttin 
gen og nedgangen i sysselsettingen. Det må 
imidlertid advares mot for stor optimisme 
med hensyn til størrelsen av de direkte virk
ningene for landsdelen. 

I konsekvensutredningen presenteres det 
beregninger som viser at for et middels stort 
oljefunn i Barentshavet vil nåverdien, gitt ut
bygging, av de statlige inntektene være rundt 
1,6 milliarder kroner ved en oljepris på 15 $ 
pr. fat. Dersom oljeprisen øker til 20 $ pr. fat, 
vil de statlige inntekter øke til 12 milliarder 
kr. 

De samlede påviste utvinnbare ressurser på 
Tromsøflaket anslås til omlag 270 mill. t .o.e. 
gass . Hittil har det ikke vært et markedsmes
sig grunnlag for en utbygging. Selskapene 
arbeider for å redusere utbyggingskostnadene 
i alle ledd fra reservoar til marked, slik at 
også gassalternativet i nord kan gi en positiv 
nåverdi. 

Konsekvensutredningen viser at utbygging 
av eventuelle oljefunn kan skape stor etter
spørsel etter arbeidskraft fra den petroleums
rettede industri . Ved utbyggingen av et 
middels stort oljefunn vil sysselsettingen un
der anleggsperioden utgjøre over 3000 årsverk 
i toppåret, men dette vil hovedsakelig skje 
utenfor landsdelen. De regionale virkningene 
synes å bli mindre. Et middels stort oljefelt 
vil i produksjonsfasen gi ca. 550 arbeidsplas
ser. Her vil lokal sysselsetting spille større 
rolle, men det er ikke realistisk med en høye
re regional andel enn 30%. Mange av arbeids-
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plassene i en driftsorganisasjon er av en så 
spesiell karakter at en må regne med begren
set lokal rekruttering. Petroleumsaktiviteten 
kan derfor være et viktig, men ikke tilstrekke
lig bidrag til å opprettholde sysselsettingen i 
Troms og Finnmark. 

Det er ringvirkningene i form av ulike typer 
leveranser til petroleumsvirksomheten som 
betyr mest i sysselsettingssammenheng. Kon
sekvensutredningen bygger på vurderinger av 
hvilke vare- og tjenesteleveranser det i dag 
er rimelig å regne med fra Troms og Finn
mark. Det vil bli lagt vekt på å bringe det 
lokale næringsliv inn i leveransene til oljein
dustrien. Skal sysselsettingen opprettholdes i 
Troms og Finnmark er det imidlertid avgjør
ende at det legges vekt på å skape vekst 
innenfor andre næringer i landsdelen. 

I de nordligste fylkene i landet er sysselset
ting og bosetting knyttet til utnyttelse av det 
stedlige ressursgrunnlaget i større grad enn 
lenger sør i landet. Fiskerinæringen er av 
særlig betydning for sysselsetting og bosetting 
i distriktene i Nord-Norge. Mesteparten av 
ringvirkningene fra petroleumsvirksomheten 
vil imidlertid gjøre seg gjeldende i byom
råder. Generelt er petroleumsvirksomheten 
derfor lite egnet som distriktsnæring. På linje 
med f.eks. verkstedindustrien, varehandel, 
bank og forretningsmessig tjenesteyting er det 
av avgjørende betydning for den nordlige 
landsdelen at det skapes vekst innenfor fiske
rinæringen. 

Foruten den direkte sysselsettingen i fiske
flåten gir den ilandførte fangsten grunnlag for 
mange arbeidsplasser i fiskeforedlingsindu
strien, samt ringvirkninger for blant annet 
servicenæringen. Enkelte lokalsamfunn kan 
bli sterkt berørt dersom fiskefelt av stor betyd
ning tas i bruk til permanent petroleumsvirk
somhet. Tap av arbeidsplasser innen fiskeri
næringen vil sannsynligvis føre til et mer 
sentralisert bosettingsmønster i de nordligste 
fylkene fordi livsgrunnlaget i små kommuner 
kan falle bort. 

Konklusjonene i konsekvensutredningen 
En leteaktivitet til havs der det ikke skjer 

uhell vil ha liten innvirkning på det økologis
ke system i havet, i strandsonen eller ved 
iskanten. Utslipp til miljøet vil være i små 
mender i form av vannbasert slam og bore
kaks til havbunnen, ca. 500 m 3 pr. borehull. 
Utredningen har konsentrert seg om konse
kvensene av et katastrofalt oljeuhell. 

Konsekvensutredningen viser til at kysten 
utenfor Troms og Finnmark har store fore
komster i strandsonen av sjøpattedyr, fugle
fjell, sjøfugl, kystfiske og oppdrettsanlegg, 
samt bosetting, rekreasjon, turisme og annen 

næringsvirksomhet. De kystnære havområde
ne er også viktige gyte- og oppvekstområder 
for de viktigste fiskeslagene. Ser man på alle 
de utredede fagfeltene under ett, vil det peke 
seg ut spesielt sårbare perioder for ulike for
hold langs kysten av Troms og Finnmark. 
Strandsonen og kystfiskeriene vil være sår
bare hele året. Det samme gjelder for sjøfugl 
når en slår sammen samtlige sårbare perioder. 
Gyteprodukter av torsk er sårbare om våren 
og forsommeren. 

Ved å se på de samlede konsekvenser fra 
hvert fagfelt kan en identifisere soner med 
ulike grader av konflikt. Disse er kalt kystso
ne, egg- og larvesone, arktisk sone og åpent 
hav, og er illustrert i figur 5.3. 

Figur 5.3. 

23° 27° w•J ARKTISK SONE 

lH@N@H lPENT HAV 

Kyst.som!n kan beskrives som et 20-50 km 
bredt belte langs kysten av Troms og Finn
mark. Innenfor denne sonen finner en store 
biologiske forekomster av fisk, sjøfugl og pat
tedyr. Videre har en her kystfiske, fiskeopp
drett, bosetting, rekreasjon, turisme og annen 
næringsvirksomhet. Det heter i konsekvens
utredningen at ved eventuell letevirksomhet 
i denne sonen må det utvises meget stor akt
somhet og tas spesielle forholdsregler. 
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Egg- og larvesonen defineres som området 
med store konsentrasjoner av sårbare torske
egg og -larver deler av året. Denne sonen 
dekker området sør for 71 ° 30'N og vest for 
en linje fra Bjørnøya til Nordkapp. Ifølge kon
sekvensutredningen kan tidsbegrensninger 
for letevirksomhet i visse områder være aktu
elle her. 

Arktisk sone er definert som et belte rundt 
Bjørnøya med store sjøfuglforekomster, samt 
det særlige produktive området knyttet til is
kanten som tiltrekker seg fisk, sjøfugl og 
sjøpattedyr på næringssøk. Rundt Bjørnøya 
har fiskerimyndighetene opprettet en verne
sone for ungfisk. Det påpekes i konsekvensut
redningen at oljevernberedskapen for disse 
områdene foreløpig ikke er tilfredsstillende 
utviklet, og at avbøtende tiltak må utredes 
nærmere. 

Apent hav er definert som de deler av utred
ningsområdet hvor det i mindre grad enn i 
øvrige soner forekommer tette konsentrasjo
ner av sårbare forekomster eller aktiviteter 
som kan bli særlig skadelidende ved eventu
ell petroleumsvirksomhet. Konsentrasjon av 
ulike bestander, blant annet sjøfugl, forekom
mer i åpent hav. 

Oljedriftsberegninger har vist at eventuelle 
oljesøl fra alle deler av utredningsområdet i 
de mest ugunstige tilfeller kan nå land, is el
ler kyst. Det påpekes i konsekvensutrednin
gen at det er viktig å opprettholde en høy 
oljevernberedskap slik at mest mulig av slike 
oljesøl kan samles opp ved kilden for sølet. 

Oljeleting er i utgangspunktet en kostbar 
aktivitet. Siktemålet med letingen er imid
lertid at det skal gjøres drivverdige funn. Slike 
funn vil på lengre sikt bidra til å opprettholde 
både petroleumsproduksjonen, de statlige 
inntektene fra petroleumsvirksomheten og le
veransene til næringen. Til tross for at 
utbygging av ett enkelt felt eller noen få pet
roleumsfelt i Barentshavet ikke er tilstrekke
lig til å stanse den negative sysselsettingsut
viklingen i Troms og Finnmark, vil dette 
likevel kunne representere nye og verdifulle 
arbeidsplasser i landsdelen. 

Det heter videre at en på det nåværende 
tidspunkt ikke vet om det finnes drivverdige 
petroleumsforekomster innenfor de ikke
åpnede deler av utredningsområdet. De positi
ve samfunnsmessige konsekvenser av eventu
elle funn i området må vurderes opp mot de 
potensielle konsekvenser for sårbare ressurser 
og andre næringsinteresser. Dette er forhold 
som nødvendigvis vil være gjenstand for en 
politisk avveiing. 

5.2 Høringsuttalelser 
5.2.1 Innledning 

I samsvar med Petroleumslovens bestem-

melser sendte Olje- og energidepartementet 
konsekvensutredningen på høring den 8. juli 
1988. 

Olje- og energidepartementet har mottatt 
høringsuttalelser fra berørte kommuner, fyl
keskommuner og departementer, i tillegg til 
synspunkter fra politiske partier, faginstanser 
og organisasjoner. Alle høringsuttalelsene føl
ger meldingen som trykte vedlegg. 

Høringsinstansene har gitt kommentarer til 
de enkelte deler av rapporten. De har vurdert 
mulige positive og negative konses.kvenser/ 
virkninger av petroleumsvirksomhet i nord. I 
tillegg har flere instanser tatt stilling til om 
Barentshavet Syd bør åpnes for letevirksom
het. Størstedelen av disse går inn for en 
åpning for letevirksomhet i hele det konse
kvensutredede området. 

Kommunene i landsdelen og de tre nord
ligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, 
går alle inn for å intensivere leteboringen i 
området. Det er først og fremst fiskerinærin
gens organisasjoner, samt enkelte kommuner 
i Finnmark som stiller seg negativt til åpning 
for leteboring etter olje og gass i Barentshavet. 

Et flertall av høringsinstansene ser positivt 
på det arbeidet som er utført i regi av AKUP. 
De mener den framlagte rapporten peker på 
problemer som er tilstede, både positive og 
negative konsekvenser, samt hvordan petrole
umsvirksomheten i Barentshavet vil berøre 
ulike interesser og aktører. 

Når det gjelder åpning av nye områder, vi
ses det til Petroleumslovens § 7, som slår fast 
at det skal utføres konsekvensutredninger før 
et område åpnes for petroleumsvirksomhet. 
Det er kommet kritikk av at det i Barentsha
vet ble utlyst og tildelt blokker før konse
kvensanalysen var ferdig. Departementet vil 
på dette punkt understreke at en tidligere ut
lysning og tildeling av blokker i nord har 
vært i tråd med klare retningslinjer som et 
flertall i Stortinget har gitt sin tilslutning til, 
og som også har støtte fra et flertall i vår nord
ligste landsdel. 

Statens Forurensningstilsyn (SFT), Direkto
ratet for Naturforvaltning (DN) og Norsk 
Polarinstitutt har innvendinger mot sammen
fatningsrapporten. De mener at materialet fra 
grunnlagsrapportene er ubalansert og tildels 
feilaktig framstilt i sammenfatningsrapporten, 
samt at den er oppstykket og usammenheng
ende og mangler en samlet vurdering. 

Departementet har i den foreliggende mel
ding lagt stor vekt på at faktiske beskrivelser 
skal være riktige. Det er således i redegjørel
sen foran i kap. 5 tatt inn mye materiale fra 
grunnlagsrapportene som på enkelte punkter 
vil gi en annen forståelse enn en får bare gjen
nom lesing av sammenfatningsrapporten. 

Spørsmålet om åpning av Barentshavet Syd 
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tas således på et så fullstendig grunnlag som 
det i dag er mulig å framskaffe . 

5.2.2 Sentrale problemstillinger i høringsutta
lelsene 

Hovedproblemstillinger som reises i tilknyt
ning til åpningsspørsmål, kan sammenfattes i 
følgende stikkord: 

a) Ønske om soner uten petroleumsvirksom
het 

b) Tidsbegrensninger for leteboring innen 
visse områder 

c) Åpning av Troms Il 
d) Styrking og utbedring av oljevernbered

skapen i Barentshavet ut fra de spesielle 
forhold som er tilstede i området 

e) Iverksettelse av et miljøovervåkingspro
gram i Barentshavet 

t) Fiskefeltsutvalgets innstilling 
g) Samfunnsmessige virkninger av petrole

umsvirksomheten 

a) Soner uten petroleumsvirksomhet 
Flere instanser har forslag til tiltak for å 

redusere eventuelle negative konsekvenser 
ved letevirksomheten. 

Norges Fiskarlag og Fiskeridepartementet 
går i høringsuttalelsene inn for at det oppret
tes en petroleumsfri sone langs kysten av 
Troms og Finnmark der det ikke er tillatt å 
drive letevirksomhet. En petroleumsfri sone 
langs kysten av Troms og Finnmark vil være 
viktig ut fra hensynet til den omfattende fis
keriaktiviteten, forekomster av egg og larver, 
havbruksnæringen og kystsonens betydning. 
I de fleste kystkommunene er fiskeflåten i 
hovedsak knyttet til kystfisket og avhengig 
av lokale fiskefelt. Letevirksomheten antas å 
medføre mindre negative effekter med hen
syn til arealbeslag for fiskerinæringen enn en 
eventuell driftsfase. Ved utbygging av et olje
funn og deretter permanent petroleumsvirk
somhet vil arealkonflikten tilta, og virksomhet 
og sysselsetting i lokalsamfunn vil bli sterkt 
berørt av petroleumsvirksomheten. Et olje
uhell i dette området har større mulighet for 
å skade egg- og larveforekomstene enn i om
råder lenger nord. Betydningen av ikke å bore 
inn i oljeførende lag i den biologisk sårbare 
perioden er av begrenset verdi med mindre 
dette utvides til også å gjelde produksjons
fasen. 

Havbruksnæringen er i vekst på kysten av 
Troms og Finnmark. Eventuell oljeforurens
ning innebærer en betydelig risiko for nærin
gen. 

Det har fra myndighetenes side vært en sen
tral målsetting helt fra oljevirksomheten 
startet å påvise og produsere olje og gass på 

hele kontinentalsokkelen. Dette lå også til 
grunn ved vurderingen av å åpne områder 
nord for 62° N for petroleumsvirksomhet i 
1980. 

Oljevirksomheten og fisket foregår tildels i 
de samme områder. Det har derfor vært et 
hovedmål for Regjeringen å søke å få til en 
hensiktsmessig sameksistens mellom olje- og 
fiskerivirksomhet. For å redusere konflikter 
om konkurrerende bruk av arealer, samt å 
forebygge problemer som kan oppstå, er det 
iverksatt en rekke tiltak . I denne sammen
heng vises det til punktene b), d) og t) 
nedenfor. 

En ordning med soner uten petroleumsvirk
somhet vil innebære et brudd på den etablerte 
politikken med interesseavveiing og sameksi
stens mellom de to næringer. Ved slike soner 
vil fiskeriene få eksklusiv rett til visse om
råder. Det kan ikke være hensiktsmessig åla 
fiskerivirksomheten få en slik rett uavhengig 
av hvilket potensiale det er for å finne olje i 
et område, og uavhengig av hvilke ulemper 
virksomheten medfører for fiskeriene . I sam
band med utlysning og tildeling av blokker 
er det fast praksis at Norges Fiskarlag får utta
le seg om valg av blokker. Miljøverndeparte
mentet og Fiskeridepartementet blir forelagt 
tilsvarende spørsmål. Utvalget av blokker blir 
således foretatt etter en avveiing av ulike inte
resser. Dette er etter Olje- og energideparte
mentets oppfatning en riktig metode også for 
framtiden. 

De tiltak som iverksettes i tilknytning til 
tidsbegrensninger for letevirksomheten i visse 
områder vil i rimelig grad kunne ivareta hen
synet til å redusere konflikter mellom fiskeri
og oljevirksomhet. Dette vil som det framgår 
nedenfor, omfatte begrensninger med hensyn 
til når en kan bore inn i oljeførende lag, og å 
unngå leteboring i perioder med intensivt fis
ke. En slik løsning er også i tråd med det 
synspunkt som har vært framsatt hos et fler
tall av høringsinstansene. 

Arealbeslaget ved leteboring er midlertidig. 
Det tar normalt fra 1 til 4 måneder å bore et 
undersøkelseshull på norsk sokkel. I denne 
perioden er området riggen dekker, inkludert 
en sikkerhetssone på 500 meter, i utgangs
punktet ikke tilgjengelig for fiske. I forhold 
til størrelsen på de arealene som står til rådig
het for fiskerne, er de områder som bånd
legges i tilknytning til leteaktiviteten i de 
fleste tilfeller små. 

Regjeringen har i tråd med målsettingen om 
å finne drivverdige funn av olje i nord ansett 
det som nødvendig å åpne nye områder for 
letevirksomhet. Konsekvensutredningen viser 
også til at det er mulig med leteaktivitet i 
Barentshavet Syd uten at det skal virke øde-
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leggende for fiskerinæringen og miljøet langs 
kysten. 

Resultatene fra boringer på nøkkelblokkene 
i Barentshavet har så langt vært negative. Det 
kreves et omfattende og tidkrevende kart
leggingsarbeid for å avdekke petroleumspo
tensialet i et område. Ikke minst er det av stor 
betydning å kartlegge provinser som ansees å 
ha et potensiale for funn av drivverdige hyd
rokarboner, og som gir mulighet til å prøve 
ut nye letemodeller. Det er derfor vesentlig 
at en ikke på forhånd utelukker mulige pro
spektive områder. 

Med bakgrunn i disse vurderingene er det 
derfor ikke ønskelig med petroleumsfrie soner 
på norsk sokkel. 

b) Tidsbegrensninger for leteboring innen 
visse områder 

En rekke høringsinstanser viser til betyd
ningen av å innfore tidsbegrensninger for 
leteboring innen visse områder. Dette fram
heves både av Miljøverndepartementet og 
Fiskeridepartementet, samt av fylker og kom
muner i landsdelen. 

Leteaktiviteten må tilrettelegges slik at de 
negative konsekvensene for sårbare ressurser 
reduseres til et minimum. Konsekvensanaly
sen viser at sannsynligheten for å få en 
utblåsning under leteperioden er liten. Effek
ten av et oljesøl kan imidlertid bli stor dersom 
den rammer konsentrasjon av sjøfugl, sårbare 
strandsoner, akvakulturanlegg eller faller 
sammen med utbredelsen av sårbare fiskeegg 
og -larver. I kystsonen og egg- og larvesoner 
må det derfor velges tidspunkt for letevirk
somheten slik at en unngår den sårbare 
periode for fiskeegg og -larver. Letevirksom
heten må med andre ord legges til årstider da 
oljesøl ikke kan skade egg og larver og på den 
måten reproduksjonen i havet. 

Konsekvensutredningen viser til at det in
nenfor visse områder i Barentshavet Syd kan 
bli aktuelt med tidsbegrensninger for letevirk
somheten. Regjeringen stiller seg positivt til 
disse anbefalingene. Det vil være mulig å til
rettelegge leteaktiviteten slik at boring kan 
foregå uten at det oppstår fare for de biologisk 
sårbare ressurser i iskantsonen. 

Ved boringen på 11. rundeblokkene i nord 
inklusive nøkkelblokkene, ble det fastlagt en 
sekvens for boringene som medførte at boring 
i oljeførende lag ikke skulle skje når det var 
egg- og larvekonsentrasjon i området. Det er 
etablert et rapporteringssystem mellom Olje
direktoratet og Fiskeridirektoratet slik at 
Fiskeridirektoratet mottar informasjon under 
boreprosessen. 

Det ble i tilknytning til første sekvens av 
11. rundeboringer i Barentshavet inklusive 

nøkkelblokkene, også innført en ordning med 
registrering av fiskeegg og -larver ved boring. 
Operatørene har vært pålagt å foreta disse re
gistreringene. Hensikten har vært å få en 
oversikt over biologiske ressurser for å kunne 
redusere omfanget av mulige skader ved 
eventuelle uhell ved boring. Ordningen er 
blitt videreført for den senere boresekvens i 
Barentshavet. 

De ovennevnte ordningene synes å ha fun
gert tilfredsstillende. Lignende ordninger er 
aktuelle ved tildeling av blokker i 12. konse
sjonsrunde del B, og ved eventuelle framtidi
ge konsesjonstildelinger i Barentshavet. 
Departementet tar i utgangspunktet sikte på 
å tilrettelegge leteaktiviteten slik at de negati
ve konsekvensene for sårbare ressurser og 
eventuell konflikt med sesongfiskerier redu
seres til et minimum. Fremtidige boreområder 
vil bli valgt ut etter at berørte interesser har 
fått anledning til å uttale seg. Ved eventuell 
boring i kystsonen og egg- og larvesonen vil 
det velges tidspunkt for borevirksomheten 
slik at en unngår den sårbare perioden for fis
keegg og -larver. En vil søke å unngå at et 
eventuelt oljesøl vil kunne skade egg og larver 
og på den måten reproduksjonen i havet. 

c) Apning av Troms II 
Forslag om åpning av Troms Il for petrole

umsvirksomhet er tidligere behandlet i St. 
meld. nr. 80 (1983-84), om utvidelse av leteom
rådene på kontinentalsokkelen. På bakgrunn 
av motforestillinger fra Fiskeridepartementet 
og Miljøverndepartementet fant ikke Olje- og 
energidepartementet på det tidspunkt å kunne 
anbefale åpning av Troms II. Avgjørelsen om 
åpning ble utsatt, og det ble bestemt at fiske
ri- og miljømessige konsekvenser av petrole
umsvirksomheten skulle utredes før saken 
eventuelt kunne legges fram på ny for en vur
dering av åpning for letevirksomhet. Resulta
tet fra dette arbeidet forelå året etter, og 
inngikk som grunnlag for St. meld. nr. 79 
(1984-85), om lete- og basevirksomhet m.v. 

Et flertall i det tidligere Nord-Norsk Oljeråd 
samt Nordland fylkeskommune gikk da, i 
1985, inn for en åpning av områder nærmere 
land, herunder Troms li og Troms Ill, under 
hensyntagen til fiskerinæringens interesser. 
Troms fylkeskommune gikk i mot åpning, 
hovedsakelig på bakgrunn av manglende kon
sekvensutredninger som belyste de positive 
og negative konsekvensene av leteaktivitet i 
området. 

Troms 11 ble inkludert i det utrfdningspro
grammet som startet i midten av 1985 for å 
analysere konsekvensene av petroleumsvirk
somhet innenfor ikke-åpnede områder nord 
for 69° 30'N. 
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Nordland og Troms fylkeskommuner stiller 
seg i dag positivt til å åpne hele det konse
kvensutredede området for leteboring. De er 
således positive til åpning også av Troms II 
og Ill. Troms fylkeskommune ber om at en 
vurderer fiskernes forslag om petroleumsfrie 
soner. Troms fylkeskommune forutsetter vi
dere at det stilles de samme krav til sikkerhet, 
beredskap og miljøvern som på de øvrige de
ler av norsk sokkel. Finnmark fylkeskommu
ne samt Landsdelsutvalget for Nord-Norge og 
Namdalen viser til at situasjonen for det tradi
sjonelle næringslivet i regionen er vanskelig. 
Det understrekes i uttalelsene at nye ressurser 
som olje og gass ikke vil løse landsdelens 
nærings- og bosettingsproblem, men at de vil 
gi næringslivet nødvendig stimulans og lands
delen positive ringvirkninger. Dette gjelder 
særlig hvis oljefunn gjøres og utbygging/drift 
kommer igang. Det bør legges opp til et mest 
mulig stabilt og langsiktig aktivitetsnivå som 
sikrer jevn sysselsetting og jevne lokale lever
anser. 

Landsdelsutvalget viser i tillegg til de store 
investeringene som er gjort ut fra klare signa
ler og vedtak av sentrale myndigheter. Det er 
bygget opp stor kompetanse og store arealer 
er stilt til disposisjon for virksomheten. 
Landsdelens organer stiller seg altså positivt 
til åpning av Troms II og III. 

Fiskeridepartementet og Miljøverndeparte
mentet har i sine høringsuttalelser gått i mot 
at Troms Il åpnes for letevirksomhet. De viser 
i denne sammenheng til de biologiske ressur
sene i området og de fiskerimessige hensyn. 
Sokkelen i Troms II området er svært smal 
sammenliknet med områdene lenger nord. På 
grunn av strøm og bunnforhold fungerer om
rådet som en trakt, der alle egg og larver fra 
gyting lenger sør passivt driver gjennom. Et 
oljeuhell i dette området har større mulighet 
for å skade egg- og larveforekomstene enn i 
områder lenger nord. Fiskeriaktiviteten i 
Troms II området er nært koblet til virksom
heten på land. 

Oljedirektoratet peker på at datamengden i 
Troms II pr. dato er begrenset. Oljedirektora
tet vurderer videre området som teknisk 
komplisert, og de ser et betydelig behov for 
ytterligere geologisk informasjon før de er 
istand til å utpeke blokker for utlysning. 

På bakgrunn av Fiskeri- og Miljøverndepar
tementenes uttalelser, den mangelfulle geolo
giske informasjon om området og i påvente 
av teknologiske utviklinger med nye utbyg
gingskonsepter som vil gjøre det mulig å 
bygge ut dette området nært land uten at det 
vil oppstå konflikt med miljø og fiskeri vil 
Olje- og energidepartementet anbefale at 
Troms II i denne omgang holdes utenfor det 

området som anbefales åpnet for letevirksom
het. De konsekvensanalysene som er gjort vil 
danne et hensiktsmessig grunnlag for vurde
ring av åpningsspørsmålet, også på et senere 
tidspunkt. 

d) Oljevernberedskap 
Høringsuttaleh:;ene understreker at olje

vernberedskapen må styrkes og videreutvik
les med bakgrunn i de spesielle klimatiske 
forhold i form av mørketid, kulde og ising/ 
isforhold som eksisterer i Barentshavet. Dette 
er en helt klar forutsetning for at området kan 
åpnes for leting etter olje og gass, og det må 
stilles de samme krav til sikkerhet og bered
skap i Barentshavet som på de øvrige deler 
av norsk sokkel. 

Strategien for norsk oljevernberedskap er 
at oljen skal bekjempes med mekanisk olje
vernutstyr ved kilden. Godkjente disperge
ringsmidler kan anvendes i de tilfeller disse 
vil ha skadereduserende effekt utover det som 
oppnås med mekanisk utstyr. 

Operatørselskapene som har konsesjon for 
leteboring eller produksjon av petroleum på 
norsk sokkel, er ansvarlige for å etablere til
fredsstillende oljevernberedskap. 

Operatørene har etter krav fra Statens For
urensningstilsyn, etablert en havgående 
oljevernberedskap som skal være i innsats ved 
kilden i løpet av 24 timer, og som skal kunne 
samle opp inntil 8000 tonn olje pr. døgn i inn
til 3 m signifikant bølgehøyde og 1,5 knops 
strøm. Beredskapen er organisert gjennom 
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap 
(NOFO). Denne organisasjonen har etablert 5 
oljevernbaser med tilsammen 9000 meter tun
ge lenser, 14 tunge opptakere og båter nok til 
å mobilisere alt utstyret. Tre av disse basene 
ligger nord for 62° N. Operatørene har brukt 
ca. 400 millioner kr. i perioden 1977 til 1988 
til dette arbeidet. 

Statens Forurensningstilsyn har etablert en 
beredskap mot større oljesøl i kystfarvann. 
Denne omfatter 12 oljeverndepoter, hvorav 8 
nord for 62° N, og et avtaleverk om bistand 
fra ulike hold ved oljesøl. Totalt disponerer 
staten ved SFT, seks store oljeopptakere, 12 
middelstore, 35 små og 10 km med store len
ser. SFT har sagt opp sin avtale med de 
opprinnelige 19 lensefartøy og disponerer nå 
17 opptaksfartøy. SFT skal ta hånd om oljesøl 
som kommunen eller den som er årsaken til 
skaden, ikke kan mestre. 

Det er en forutsetning fra myndighetenes 
side at sikkerhet og beredskap ved virksomhet 
i Barentshavet skal være like høy som andre 
steder på norsk sokkel. De spesielle klimatis
ke forhold i Barentshavet tilsier at beredska-
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pen må styrkes og videreutvikles. Dette vil 
bli gitt prioritet fra myndighetenes side. 

e) Miljøovervdking 
For å få bedre kunnskap om de økologiske 

prosesser i Barentshavet, framhever hørings
instansene at overvåking av miljøet må inngå 
som en naturlig forlengelse av konsekvensut
redningen. Det må bygges videre på de 
forsknings- og overvåkingsprogram som alle
rede foregår i Barentshavet, og hvor lands
delens forskningsinstitusjoner har en 
betydelig posisjon. 

Miljøovervåking må skje ut fra en total mil
jøvurdering. Fiskeriforekomstene bør overvå
kes slik at en kan registrere endringer i miljøet 
og eventuelt justere de gjeldende retningslin
jer. 

Havforskningsinstituttet har etablert en be
tydelig feltaktivitet i Barentshavet, som 
uavhengig av en mulig oljeaktivitet, foruten å 
være viet overvåking av fiskebestandene også 
dekker de underliggende biologiske prosesser 
samt de fysiske og kjemiske forhold . 

Miljøverndepartementet anbefaler generelt 
at det før en eventuell igangsetting av letebo
ring gjennomføres en tverrfaglig utrednjng av 
de viktigste innsatsområdene for langsiktige 
og tverrfaglige undersøkelser av Barentsha
vets særpregede marine økosystem. 

Direktoratet for Naturforvaltning tilrår at 
det lages et overvåkjngsprogram for sjøfugl i 
området, inkludert utvikling av takseringsme
toder for bestandsovervåking av alke og 
alkekonge. Det anbefales også igangsetting av 
viktige økologiske studier ved oppstart av le
teboring. Før en eventuell åpning for oljepro
duksjon i Barentshavet må også datagrunn
laget bedres når det gjelder utbredelse og 
bestandsstørrelse for endel spesielt sårbare/ 
verneverdige bestander. 

Norsk Polarinstitutt framhever at det for 
strandsonen og iskanten ved eventuell igang
setting av leteboring blir gjennomført sentrale 
studier av oljesøls effekter i is, på dyresam
funn, på bløtbundsstrender og på fiskeopp
drettsanlegg. Videre anbefales flere viktige 
økologiske studier og kartlegging av sårbare 
bløtbundsstrender og dyregrupper i iskanten. 

Miljøverndepartementet gjør oppmerksom 
på avslutningen av Forskningsprogram om 
biologiske effekter av oljeforurensning (FO
BO) og forskningsprogrammet Pro Mare, som 
forventes å gi tilrådinger det vil være viktig å 
følge opp. 

Departementet stiller seg positivt til at det 
iverksettes et miljøovervåkingsprogram i om
rådet. Konsekvensutredningen har klarlagt en 
rekke forhold som er karakteristiske for Ba
rentshavet og det er naturlig å følge opp dette 

arbeidet når en ny virksomhet starter i om
rådet. 

Fra departementets side er det gjennom 
konsekvensutredningsarbeidet lagt stor vekt 
på å vurdere de miljømessige virkninger ved 
petroleumsvirksomheten. I tillegg er operatø
rene pålagt å registrere fiskeegg og -larver ved 
boring. Denne ordningen vil bli videreført ved 
de konsesjonene som gis i 12. konsesjons
runde del B. Olje- og energidepartementet vil 
ivareta det ansvaret som er knyttet til petrole
umsvirksomheten. 

Når det forøvrig gjelder behovet for overvå
king vil Olje- og energidepartementet under
streke at et overvåkingsprogram bør ta 
utgangspunkt i forvaltning av ressursene i 
området totalt sett. 

De forskjellige arter varierer i utbredelse og 
antall fra år til år. Et miljøovervåkingspro
gram bør derfor bestrebe seg på å inkludere 
alle de økologiske faktorer som forårsaker 
variasjonene. Uten denne kunnskap om natur
lige variasjoner er det vanskelig å forutsi 
hvordan menneskelig virksomhet påvirker 
miljøet. 

Olje- og energidepartementet ser det derfor 
som naturlig at de departementer som er an
svarlig for de biologiske ressursene i området, 
Fiskeridepartementet og Miljøverndeparte
mentet, har et overordnet ansvar for et miljø
overvåkingsprogram. 

f) Fiskefeltutvalgets innstilling 
Høringsuttalelsene etterlyser en behandling 

av Fiskefeltutvalgets innstilling om erstatning 
til fiskerne for ulemper ved petroleumsvirk
somheten. Olje- og energidepartementet viser 
i denne sammenheng til Ot. prp. nr. 25 
(1988-89) som drøfter forholdet mellom olje
virksomhet og fiske og inneholder forslag til 
erstatningsordning for fiskere som påføres 
ulemper ved petroleumsvirksomhet. 

Det redegjøres i Ot. prp. nr. 25 (1988-89) for 
de tiltak som er gjennomført for å avbøte kon
fliktene mellom fiskeri - og oljevirksomheten: 
- konsekvensanalyser før områder åpnes for 

leteboring 
drøftelser mellom fiskerimyndigheter og fis
kernes organisasjoner før konkrete blokker 
utlyses 

- spesielle tiltak i forbindelse med seismiske 
undersøkelser og boring for å minske ulem
pene for fiskeriene 

- konsekvensanalyser som iverksettes i sam
band med utbygging av felt med sikte på å 
redusere konfliktene mellom næringene 

- opprydding av skrot i nærheten av oljein
stallasjonene og innskjerping av forbud mot 
forsøpling 

- iverksettelse av midlertidige erstatningsord-
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ninger for skader påført fiskeredskap som 
følge av skrot og avfall 

. diverse tiltak for å minske effektene på fis
keriene av mulige forurensninger 
regelmessige kontaktmøter mellom Olje- og 
energidepartementet og Norges Fiskarlag. 

Gjennom de tiltak som er iverksatt mener 
Olje- og energidepartementet at en langt på 
vei har etablert et system som sikrer en av
veiing av fiskerienes og oljevirksomhetens 
interesser før beslutninger tas. Dette vil ikke 
nødvendigvis innbære at fiskerne får gjenn
omslag for sine krav, men konsekvensene av 
ulike tiltak blir belyst slik at beslutninger kan 
tas på et best mulig grunnlag. 

Petroleumsvirksomheten legger i kortere 
eller lengre tid beslag på areal. Installasjoner 
for boring og produksjon av petroleum, rør
ledninger m.v. kan skape hindringer for 
utøvelse av fisket. Fiskerne har gjennom leng
re tid krevet erstatning for påståtte tap. 

Forslaget om erstatning til fiskerne innehol
der følgende hovedpunkter: 

i) Erstatning for beslaglagte fiskefelt 
Skadelidte kan kreve erstatning for doku
menterte økonomiske tap. Betingelsen er 
at skadelidte kan påvise at petroleums
virksomheten har gjort fisket vesentlig 
vanskeligere eller har ført til at fisket er 
blitt umuliggjort. Det forutsettes at almin
nelige regler om utmåling av økonomisk 
tap skal gjelde. Dette innebærer at regle
ne om plikt til å begrense det økonomiske 
tapet vil komme til anvendelse. Erstat
ningen for beslagleggelse av fiskefelt kan 
kreves for tap som er oppstått etter 1. juli 
1985. Ordningen gjelder således visse tap 
oppstått før lovens ikrafttreden. 

Erstatningen utredes til den enkelte fis
ker for hans individuelle tap. Erstatning 
utredes ikke til grupper av fiskere eller 
fiskerinæringen sett under ett. Dersom 
petroleumsvirksomheten påfører fiskeri
distriktene særlige problemer, forutsettes 
det at behovet for en styrket distriktspoli
tisk innsats vil bli vurdert. 

Erstatningen utredes av staten med en 
viss adgang til regress overfor rettighets
haver. 

il) Erstatning for forurensning/avfall 
Rettighetshaveren holdes objektivt an

svarlig for økonomisk tap som følge av 
forurensning og avfall fra petroleumsvirk
somheten . Ansvaret omfatter ikke per
sonskader. Erstatning for reduserte 
fiskemuligheter som følge av forurens
ning kan kreves etter lovens kap. V om 
rettighetshavers ansvar ved utstrømming 

og utslipp av petroleum, men ikke etter 
det nye kap. VI . 

iii) Erstatning for tap som følge av skade 
voldt av innretninger. 

Det foreslås at rettighetshaver gjøres 
ansvarlig på objektivt grunnlag for tap 
som følge av skade voldt av innretninger 
som er i bruk i petroleumsvirksomheten. 

Erstatning som nevnt i pkt. i), ii) og iii) 
fastsettes av en nemnd etter at tapet er 
oppstått. 

g) Sosioøkonomiske forhold 
I konsekvensutredningen presenteres det 

beregninger som viser at for et middels stort 
oljefunn i Barentshavet vil nåverdien, gitt ut
bygging, av de statlige inntektene være rundt 
1,6 milliarder kroner ved en oljepris på 15 $ 
pr. fat. Dersom oljeprisen øker til 20 $ pr. fat, 
vil de statlige inntekter øke til 12 milliarder 
kroner. 

Konsekvensutredningen viser at utbygging 
av eventuelle oljefunn kan skape stor etter
spørsel etter arbeidskraft fra den petroleums
rettede industri. Ved utbyggingen av et 
middels stort oljefelt vil sysselsettingen under 
anleggsperioden utgjøre over 3000 årsverk i 
toppåret, men dette vil hovedsakelig skje 
utenfor landsdelen. De regionale virkningene 
synes å bli mindre. Et middels stort oljefelt 
vil i produksjonsfasen gi ca. 550 arbeidsplas
ser. Her vil lokal sysselsetting spille større 
rolle, men det er ikke realistisk med en høye
re regional andel enn 30%. Mange av arbeids
plassene i en driftsorganisasjon er av en så 
spesiell karakter at en må regne med begren
set lokal rekruttering. Petroleumsaktiviteten 
kan derfor være et viktig, men ikke tilstrekke
lig bidrag til å opprettholde sysselsettingen i 
Troms og Finnmark. 

Det vil bli lagt vekt på å bringe det lokale 
næringsliv inn i leveransene til oljeindustrien. 

Flere høringsinstanser gir uttrykk for at 
konsekvensutredningen for ensidig framhever 
de negative effekter på miljøet og ikke i til
strekkelig grad tar hensyn til de positive 
effekter petroleumsvirksomheten kan repre
sentere for Nordland, Troms og Finnmark. 

Landsorganisasjonen uttaler : «Landsorga
nisasjonen finner utredningen nyttig i forhold 
til å anskueliggjøre de problemer som er tilste
de, og deres påvirkninger av hverandre, som 
det må tas hensyn til ved vurdering av petro
leumsvirksomheten i havområdet. Vi vil også 
berømme utførelsen av utredningen som i 
form og innhold, vil kunne medvirke til at 
totaliteten blir anskueliggjort ved behand
lingen av spørsmålet om petroleumsvirksom
het i området.» 

Norsk Industriforening for Oljesel.skaper 
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uttaler : «Vårt hovedinntrykk av utredningen 
er at den er saklig og balansert i forhold til 
de ulike aktører og interesser .... it Videre «Rap
porten legger seg på en svært nøktern linje 
når det gjelder virksomhetens betydning for 
Nord-Norge ved eventuell utnyttelse av driv
verdige funn» 

Statoil uttaler : «Utredningen fokuserer 
sterkt på de bio-fysiske konsekvensene. Disse 
konsekvensene er selvsagt av stor betydning 
ved vurdering av om et område skal åpnes for 
leteboring. Imidlertid vil en slik vektlegging 
framheve de mulige negative konsekvensene. 
Positive effekter kommer i liten grad til ut
trykk.» Og: «Rapporten synes nok i det hele å 
være for mye fokusert på de miljømessige for
hold. Sosio-økonomiske konsekvenser er 
behandlet i liten grad. Uten at en skal spenne 
forventningene for høyt, burde nok rapporten 
etter vår oppfatning i større grad ha diskutert 
den virkning også letevirksomheten vil ha på 
næringslivet i vår nordlige landsdel. Vi synes 
derfor at rapporten er noe i «ubalanse».» 

Departementet viser til at konsekvensutred
ningen på bakgrunn av den store usikker
heten som råder med hensyn til funnsituasjo
nen og oljeprisutviklingen, legger til grunn en 
meget nøktern vurdering av de regionale virk
ninger av oljevirksomheten. 

Dersom det gjøres større kommersielle 
funn, kan de regionale utviklingsmuligheter 
bli vesentlig større enn det utredningene leg
ger til grunn. I en slik situasjon kan oljevirk
somheten bidra til å skape en optimisme i 
landsdelen som også kan få ringvirkninger for 
andre næringer. 

5.3 Åpning av barentshavet syd for letevirk
somhet 

Departementets vurderinger 

Området som åpnes 
Regjeringen ønsker å legge forholdene til 

rette for at det kan gjøres drivverdige petrole
umsfunn i nord. Dette innebærer at nye 
ikke-åpnede områder gjøres tilgjengelig for 
letevirksomhet. 

De områder som er vurdert åpnet for lete
virksomhet er den sydlige delen av Finnmark 
Vest, Finnmark Øst, Troms Il, Troms Ill samt 
det resterende ikke-åpnede området i Barents
havet Syd. Disse delområdene utgjør det 
samlede området som har vært konsekvensut
redet. Sammen med de øvrige åpnede 
områdene nord for 69° 30'N, er hele dette 
området kalt Barentshavet Syd. 

Departementet vil understreke at spørsmå
let om en skal åpne et område for letevirksom
het må vurderes ut fra en avveiing av en rekke 
faktorer. Først og fremst må en vurdere de 

mulige negative konsekvensene i forhold til 
de mulige positive konsekvensene ved petro
leumsvirksomhet. Herunder må en se på 
sannsynligheten for at de ulike konsekvense
ne vil kunne inntreffe. 

Utredningene har vist at det kan oppstå en 
rekke negative konsekvenser på miljøet ved 
et utslipp av olje. Sannsynligheten for at et 
uhell skal skje, er imidlertid svært liten. I en 
normalsituasjon innebærer letevirksomhet en 
minimal belastning på miljøet. 

Det er nødvendig å åpne nye områder for 
letevirksomhet i nord for å ha muligheten til 
å gjøre oljefunn. Dersom det gjøres betydelige 
funn, vil dette kunne bidra til å opprettholde 
investerings- og produksjonsnivået fra norsk 
sokkel etter år 2000. Dersom det gjøres funn, 
vil dette også kunne få positive regionale kon
sekvenser. 

Departementet mener at det ut fra målset
tingen om å gjøre drivverdige funn av olje er 
nødvendig med en åpning av nye områder. 
Dette vil gi den ønskede fleksibilitet til å legge 
opp til en fornuftig letestrategi i nord. De geo
logiske betingelsene er imidlertid av en slik 
karakter at det ikke vil være fornuftig med 
en rask opptrapping av letevirksomheten i 
form av antall letehull. Dette er en konse
kvens av at en til tross for mange års letevirk
somhet med 40 undersøkelseshull og 
kostnader på tilsammen ca. 5 mrd. kr. fremde
les ikke har gjort drivverdige funn i nord. 
Oljeindustrien vil trenge tid til både å nyttig
gjøre seg løpende boreinformasjon og mer 
generelt til å kartlegge Barentshavet ut fra 
behovet for å utvikle nye letemodeller. 

Olje- og energidepartementet vil anbefale 
at hele det konsekvensutredede området, med 
unntak av Troms Il, åpnes for letevirksomhet. 

Oljedirektoratet peker på at datamengden i 
Troms Il pr. dato er begrenset, og vurderer 
området som teknisk komplisert. På bakgrunn 
av Fiskeri- og Miljøverndepartementenes ut
talelser og den mangelfulle geologiske in
formasjon om Troms Il, og i påvente av 
teknologiske utviklinger med nye utbyggings
konsepter, som vil gjøre det mulig å bygge 
ut dette området nært land uten at det vil 
oppstå konflikt med miljø og fiskeri, vil Olje
og energidepartementet anbefale at Troms Il 
i denne omgang holdes utenfor det området 
som anbefales åpnet for letevirksomhet. De 
konsekvensanalysene som er gjort vil danne 
et hensiktsmessig grunnlag for vurdering av 
åpningsspørsmålet også på et senere tids
punkt. 

Selvom relativt store områder gjøres tilgjen
gelig for letevirksomhet vil det kun bli boret 
i et fåtall provinser og i et begrenset omfang. 
Konsekvensen av dette er at boreaktiviteten 
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kan tilpasses de hensyn som bør tas ut fra fis
keri- og miljøinteresser. 

Erfaringene fram til i dag 
Konsekvensutredningen har hovedsakelig 

søkt å belyse hvilke konsekvenser et oljesøl 
kan ha for fiskeressursene, sjøfugl, sjøpatte
dyr, iskanten og strandområdene langs kysten 
av Barentshavet. Departementet ønsker å un
derstreke at dette i stor grad har vært formålet 
med utredningene. En har nettopp ønsket å 
få fram hva som kan skje i en uhellssituasjon, 
for dermed å ha et grunnlag for å kunne fore
ta en reell avveiing av fordeler og ulemper ved 
petroleumsvirksomhet. Dette må imidlertid 
ikke overskygge det faktum at risikoen for at 
et større uhell med store negative konsekven
ser skal inntreffe, er svært liten. Det er derfor 
like nødvendig å fokusere på konsekvensene 
av petroleumsvirksomhet i en normalsitua
sjon for å kunne få et riktigst mulig beslut
ningsgrunnlag. 

25 års erfaring med petroleumsvirksomhet 
har vist at letevirksomheten under en normal
situasjon bare medfører risiko av moderat 
effekt på miljøet og de levende ressurser. Med 
de reguleringer som nå praktiseres når det 
gjelder bruk av kjemikalier under leteboring, 
er denne risikoen minimalisert. Det har heller 
ikke vært noen ulykker med utslipp av store 
mengder olje under leteboring. 

Erfaring viser også at letevirksomhet i Ba
rentshavet hverken reiser spesielle geologiske 
eller teknologiske problemer sammenliknet 
med virksomhet på andre deler av norsk sok
kel. Dersom et uhell skulle inntreffe i Barents
havet kan det imidlertid være problematisk 
med de spesielle klimatiske forhold og mørke
tiden i området. Den oljevernberedskap en 
har i dag fungerer ikke i isfylte farvann. 

Når det gjelder konsekvensutredningens 
påpekning av en potensiell arealkonflikt mel
lom fiskeri- og petroleumsinteresser i normal
situasjonen, så vil denne blant annet avhenge 
av redskapstype, fangstintensitet m.v. Det er 
et generelt trekk at konsekvensene av petrole
umsvirksomheten avtar med økende avstand 
fra land. Det må videre understrekes at lete
virksomhet representerer midlertidige areal
tap. 

Begrensninger i l.etevirksomheten 
Konsekvensutredningen viser at dersom det 

skulle skje et uhell med et betydelig utslipp 
av olje, vil dette kunne få ulike negative kon
sekvenser for miljøet. Ved å se på de samlede 
konsekvensene fra hvert fagfelt, identifiseres 
såkalte soner med ulike grader av konflikt. 
Disse er kalt kystsone, egg- og larvesone, ark
tisk sone og åpent hav, jfr. kap. 5.1.4. 

Konsekvensutredningen påpeker en del til
tak for å redusere eventuelle negative konse
kvenser av letevirksomhet. Høringsinstansene 
har i stor grad sluttet seg til disse. Departe
mentet viser til at dette er tiltak som tildels 
er kjent fra petroleumsvirksomhet til nå, og 
som det er ønskelig å gjøre bruk av og tilpasse 
til forholdene i Barentshavet. 

Departementet legger således vekt på at den 
videre leteaktiviteten skjer etter samråd med 
fiskeri- og miljøvernmyndigheter. Den vil bli 
tilrettelagt slik at de negative konsekvensene 
for sårbare ressurser reduseres til et mini
mum. Det framgår av konsekvensutredningen 
at en betydelig del av de mulige negative kon
sekvensene ved et oljeutslipp, vil være 
begrenset til bestemte tider av året og av
grenset til deler av området. Det vil innenfor 
visse områder være hensiktsmessig med tids
begrensninger på borevirksomheten. I et 
område vest for en linje fra Nordkapp til 
Bjørnøya vil det ikke bli boret i oljeførende 
lag i perioden 20. mars til l. august. En boring 
tar 1 - 4 måneder og det er kun i en kort perio
de at borekronen vil bevege seg i eventuelle 
oljeførende lag. 

Konsekvensutredningen har påpekt at et 
oljesøl i en uhellsituasjon vil kunne komme 
inn i iskantsonen. Denne sonen har viktige 
biologiske ressurser med isfauna, isflora, sjø
fugl, isbjørn og sjøpattedyr. Miljøverndeparte
mentet påpeker at det ikke er foretatt 
systematisk kartlegging av de potensielt sår
bare ressurser i iskantsonen. En god del 
resultater vil kunne foreligge når det marin
biologiske forskningsprogram Pro Mare 
avsluttes i 1990. Miljøverndepartementet har 
videre påpekt at oljevernberedskapen ikke er 
utviklet for å takle problemene med oppsam
ling av olje i iskanten. En vil derfor ikke foreta 
boringer nord for 73°N i perioden fra 1. no
vember til 1. juli før det foreligger bedre 
oljevernberedskap for olje i is. Utover dette 
er det Olje- og energidepartementets oppfat
ning at en beslutning om åpning av Barents
havet Syd kan treffes uavhengig av 
problemene knyttet til eventuelle oljesøl i is
kanten fordi virksomheten ikke vil foregå til 
tider og i områder som er berørt av is. 

Den totale sikkerhet for fiskeri- og miljøres
surser vil i stor grad avhenge av den eksister
ende beredskap dersom et uhell skulle skje 
og det blir et utslipp av olje. Det er en forutset
ning fra myndighetenes side at sikkerhet og 
beredskap ved virksomhet i Barentshavet skal 
være like høy som andre steder på norsk sok
kel. Oppbygging av beredskapen er operatø
rens ansvar. Høringsinstansene understreker 
at oljevernberedskapen må styrkes og videre
utvikles med bakgrunn i de spesielle klimatis-
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ke forhold i form av mørketid, kulde og 
ising/isforhold som eksisterer i Barentshavet. 

Spørsmålet om helårsboring 
Den nordlige landsdel har sett på helårs

boring i nord som et virkemiddel til å oppnå 
ringvirkninger i form av økt sysselsetting m.v. 
Myndighetene har søkt å legge forholdene til 
rette for dette ved at Olje- og energideparte
mentet overfor oljeselskapene har bestemt at 
letevirksomheten skulle organiseres som en 
kontinuerlig helårlig virksomhet. 

Miljø- og fiskerihensyn tilsier imidlertid at 
boring bør foregå i gitte tidsperioder. Konse
kvensene av et uhell vil trolig være større i 
Barentshavet enn på andre deler av norsk sok
kel. Oljevernberedskapen i nord har begrens
ninger om vinteren. En helårsboring vil kunne 
medføre at det bores i tidsperioder med be
grenset oljevernberedskap, et uhell vil da 
kunne få store konsekvenser. 

En står nå overfor en situasjon i nord der 
en må ta standpunkt til om letevirksomheten 
skal organiseres med henblikk på helårsbo
ring eller om det bare skal kunne bores i gitte 
tidsperioder. 

Alternativet til en helårsboring vil være at 
det blir større aktivitet over en kortere tidspe-

riode. Antall undersøkelseshull vil trolig være 
det samme, men det kan bli nødvendig med 
flere rigger i operasjon til samme tid. 

Olje- og energidepartementet vil for sin del 
anta at det vil være mest hensiktsmessig at 
en søker å opprettholde målsettingen om hel 
årsboring. På den annen side ser Olje- og 
energidepartementet ikke for seg noen stor 
aktivitet i nord i de nærmeste årene. Målet 
med leteaktiviteten i nord er å gjøre driv
verdige funn. Slik departementet vurderer det 
vil dette målet best nås gjennom en begrenset 
leteaktivitet der en nyttiggjør seg borein
formasjon fra hvert enkelt letehull i hver 
konsesjonsrunde før nye blokker tildeles. I en 
slik strategi vil man kunne ta nødvendig hen
syn til miljøvern- og fiskeriinteresser. Dette 
vil kunne bety at det i perioder bare blir bore
virksomhet i sommerhalvåret. 

Olje- og energidepartementet 

tilrår: 

Avtrykk fra tilråding fra Olje- og energide
partementet av 17. mars 1989, om Åpning av 
Barentshavet Syd for letevirksomhet. 
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Vedlegg 1 

Høringsuttalelser til konsekvensutredning om åpning av Barentshavet Syd, 
Troms Il, Troms Ill og sydlig del av Finnmark Vest for 

petroleumsvirksomhet. 
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1. 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

3. 
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3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
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3.7 
3.8 
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4. 
4.1 
4.2 
4.3 
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5. 
5.1 
5.1.l 
5.1.2 
5.1.3 
5.2 

Fylkeskommuner .. ....... ....... .. .. ..... ... .. ... .. . 
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1. FYLKESKOMMUNER 
1.1 Møre og Romsdal fylkeskommune 

Vi har tatt imot nemnde konsekvensutgrei
ing til eventuelle kommentarar. 

Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer 
ikkje å gje fråsegn om konsekvensutgreiinga. 

1.2 Nordland fylkeskommune - Næringsav
delingen 

Vedlagt oversendes rapport om «Nærings
messige konsekvenser ved petroleumsvirk
somhet i områder sør for Troms h, utarbeidet 
av Vesterålen Regionråd/OSO-Consult Ande
nes A/S. 

Rapporten ble behandlet av Nordland fyl
kesutvalg i møte 27.-28. september 1988. 
Fylkesutvalget fattet følgende enstemmige 
vedtak: 
«1. Fylkesutvalget ser rapporten om »Næ

ringsmessige konsekvenser ved petrole
umsvirksomhet i området sør for Troms 
r» som et verdifullt bidrag for å vurdere 
en videreføring av oljeletingsvirksomhe
ten på Nord-Norsk sokkel. 

2. På bakgrunn av de foretatte beregninger 
av aktivitetenes omfang, både i letefasen 
og spesielt i en eventuell driftsfase, mener 
fylkesutvalget at det vil være viktig å 
komme igang med letevirksomheten sør 
for Troms I. Fylkesutvalget vil imidlertid 
forutsette at en igangsetting av oljeletings
virksomheten i dette området skjer i nær 
kontakt med fiskeriinteressene, både i 
valg av leteområder og tidspunkt for 
igangsetting. 

3. Fylkesutvalget har også merket seg at et 
såvidt stort antall av distriktets bedrifter 
både ønsker å tilpasse seg virksomhet i 
tilknytning til oljeaktiviteten og mener å 
ha kompetanse til det. Fylkesutvalget vil 
understreke viktigheten av størst mulig 
del av ringvirkningene av denne aktivite
ten kommer distriktets næringsliv tilgode. 

4. Fylkesutvalget vil også vise til den positive 
virkning på sysselsettingssituasjonen en 
opptrapping av oljeletingsvirksomheten 
vil få i dagens situasjon med høy og øken
de arbeidsledighet. 

Fylkesutvalget kan imidlertid først ta 
stilling til tidspunktet for en eventuell ol
jeboring i området når Fleischer-utvalgets 
innstilling er behandlet av Stortinget, og 
forholdet til fiskerinæringa er nærmere 
avklart.» 

Til orientering for videre behandling av 
spørsmålet. 

NORDLAND FYLKESKOMMUNE 
Nordland fylkesutvalg behandlet saken 

møte 27. og 28. september, som sak 213/88. 
Fylkesutvalget fattet følgende vedtak: 

1. I samsvar med tidligere uttalelser ser Fyl
kesutvalget positivt på at petroleumsvirk
somheten vurderes forskjøvet nordover. 

2. Fylkesutvalget konstaterer at 
konsekvensutredningen ikke peker på 
områder som bør unntas helt fra letevirk
somhet, og 

- at det innenfor deler av området, av hen
syn til biologiske ressurser, kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning 
for letevirksomheten. 

Situasjonen for det tradisjonelle næ
ringsliv i de tre nordligste fylkene er 
vanskelig og funn av drivverdige petrole
umsforekomster utenfor kysten vil kunne 
bli et element l å snu den negative utvik
lingen. 

Dette bildet betyr samlet at det snarest 
mulig bør kunne legges opp til en betyde
lig letevirksomhet i hele undersøkelses
området. 

3. Fylkesutvalget har merket seg at en i kon
sekvensutredningen har forutsatt at even
tuelle plattformer ikke skal bygges i 
landsdelen. 

I våre tidligere uttalelser til utbygging av 
felt på Haltenbanken, er det med tilslut
ning fra Landsdelsutvalget, etablert krav 
om at bygging av betongplattformer for 
Haltenbanken og øvrige felt i nord må skje 
i Ofoten. 

Etablering av dette byggestedet vil ytter
ligere bidra til å forsterke de positive 
virkningene av et drivverdig petroleums
funn. 

4. Barentshavet er et meget økologisk sårbart 
område med store verdier som er ømtålelig 
med hensyn til eventuelle oljeutslipp. Der
for må letevirksomheten tilrettelegges slik 
at negative konsekvenser for sårbare res
surser reduseres til et minimum. 

5. Miljøovervåkning ut fra en total miljøvur
dering må til enhver tid være tilfredsstill
ende. Evt. negative konsekvenser må tas 
alvorlig og tiltak etterkommes før skader 
oppstår. 

6. Siden fiskeriene har så stor betydning langs 
kysten bør forekomstene overvåkes slik at 
man kan registrere endringer i miljøet, og 
eventuelt justere de gjeldende retningslin
jer. 

7. Fylkesutvalget krever at det utarbeides en 
egen plan for oppbygging og styrking av 
oljevernberedskap. En slik plan må ta hen
syn til de spesielle klimatiske forhold som 
råder i Barentshavet. 

8. Fylkesutvalget ber Olje-og energideparte
mentet behandle Fleischer-utvalgets inn
stilling om fiskernes rettigheter snarest. 

Vedlagt følger kopi av protokollen fra Fyl
kesutvalgets behandling og saksforelegget. 
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Nordland fylkeskommunelfylkesrtidmannen 
Bakgrunn 

Regjeringen vurderer å åpne Barentshavet 
Syd, Troms Il, Troms III og den sydlige del 
av Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. 
I samsvar med Petroleumslovens krav har 
Olje-og energidepartementet lagt frem en 
konsekvensutredning for disse områdene som 
nå er ute på høringsrunde. De kommentarer 
som kommer inn vil sammen med konklusjo
nene i konsekvensutredningen utgjøre grunn
laget for en stortingsmelding som tenkes 
framlagt ved årsskifte 1988/89. 

Konsekvensutredningen. 
I utredningen beskrives det fysiske og biolo

giske miljø i Barentshavet i en normal ressurs
situasjon. Det er også lagt vekt på å beskrive 
hvilke konsekvenser eventuelle oljesøl kan 
ha for de biologiske ressurser. Videre er øko
nomiske virkninger og konsekvensene for 
andre næringer og berørte distrikter latt opp. 

En eventuell petroleumsvirksomhet vil få 
betydning for ulike ressurser, og en rekke fak
torer bør være med i diskusjonen om åpning 
av Barentshavet for petroleumsvirksomhet. 
Nedenfor følger et sammendrag av hvilke 
konsekvenser petroleumsvirksomhet kan få 
for det marine miljø og hvilken betydning slik 
virksomhet kan få for Nord-Norge. 

Fiskerier. 
Barentshavet er et av verdens største og 

mest produktive grunthavsområder. Til nå har 
den viktigste bruken vært fiske og fangst. For 
en rekke bestander er tilstanden for tiden spe
siell p.g.a. svikt i næringsgrunnlaget. 

Petroleumsvirksomheten kan i hovedsak 
påvirke fiskeriene på to ulike måter. Enten 
ved at oljesøl blander seg i vannmassene der 
det er konsentrasjoner av tisk og gyteproduk
ter, eller ved at oljeinstallasjoner midlertidig 
eller mer varig legger beslag på arealer som 
brukes til fiske. 

Oljeforurensning kan føre til økt dødelighet 
på de tidlige stadier i fiskenes liv og dermed 
redusere rekrutteringen til de fiskbare bestan
dene. På grunn av de sterke konsentrasjonene 
av fiskeegg og larver vil virkningene av et 
evt. oljeuhell kunne bli betydelig mer omfatt
ende enn det som f.eks. gjelder i Nordsjøen. 

Bestandssituasjonen for de ulike fiskearter 
er varierende, men de fleste arter må under
legges strenge reguleringer dersom ressurs
grunnlaget skal opprettholdes. Loddebestan
den er for tiden på et meget lavt nivå. Relativt 
små skader på rekrutteringen kan få dramatis
ke virkninger på gjenrioppbyggingen av 
bestanden. 

Sjøfugl. 
Mer enn 2/3 av de definerte sjøfuglbestande

ne i området har en spesiell verneverdi. 
Uansett sesong eller utslippsområdet må risi
koen for omfattende skader på viktige sjøfugl
bestander ved oljesøl vurderes som betydlige. 
Den individuelle sårbarhet er særlig stor for 
de artene som hovedsakelig ligger på hav 
overflaten og dykker etter næring. Bare en 
liten oljeflekk i fjærdrakten kan være fatalt. 
Et lite oljesøl kan forårsake at titusener av sjø
fugl omkommer. 

I tillegg til at fugler får skader ved direkte 
berøring av olje, er det en del indirekte effek
ter som fiskerne mener har betydning for 
bestanden av sjøfugl. Det kan være forurens
ning av hekkeområder, forstyrrelser i hekke
områder som følge av oljesøl eller ved 
utilgjengelighet til viktige næringsområder. 
En reduksjon av bestanden kan føre til endrin
ger i de gjenlevendes atferd som reduserer 
deres reproduksjonsevne og overlevelsesevne. 

Sjøpattedyr. 
Det er foreløpig liten kunnskap om hvilke 

skader som kan påføres sjøpattedyr ved olje
uhell. 

Olje på. pels/hud vil få konsekvenser for 
temperaturregulering i kalde farvann. Skader 
og lidelse kan forårsakes av olje i øyne og 
nese eller ved inntak av olje. I tillegg til at 
oljesøl kan medføre slike direkte skader kan 
det også få indirekte konsekvenser som endret 
atferd og økt næringsopptak for å kompensere 
for varmetap. 

Strandsonen. 
I økologsik sammenheng er strandsonen et 

meget viktig og produktivt område. I tillegg 
er strandsonen av stor verdi for rekreasjon, 
akvakultur og en del næringsvirksomhet. Sli
ke faktorer er spesielt viktig i Nord-Norge der 
mye av bosettingen og aktiviteter er tilknyttet 
kysten. 

Det er kysten av Troms og Finnmark som 
først og fremst kan bli berørt av eventuelle 
oljesøl fra utredningsområdet. Risikoområdet 
omfatter 15 % av Norges totale kyststrekning. 
Det er registrert 58 strender på den aktuelle 
kyststrekning som har botanisk verneverdi . 

Strendene er økosystem med stor egenver
di, de er produktive næringsområder av 
betydning for en rekke arter fugl og fisk. 

Iskanten. 
Nå isen smelter og trekker seg nordover om 

våren og sommeren foregår det en stor pri
mærproduksjon i iskantområdet, og store 
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ressurser samler seg der. Iskanten vil liksom 
strandsonen danne en barriere for oljesøl, og 
oljen vil kunne lagres uforvitret i isen og på
virke systemet over tid. Oljesøl vil da kunne 
transporteres og frigjøres andre steder når isen 
smelter. 

Under isen konsentreres næringssalter ut
over vinteren. Når isen trekker seg tilbake om 
våren er det høy konsentrasjon av nærings
stoffer, samtidig som lystilgangen er stor. 
Dette skaper optimale betingelser for biolo
gisk produksjon. 

Regionale virkninger. 
Siden åpning av Barentshavet for petrole

umsvirksomhet vil få størst konsekvenser for 
Troms og Finnmark, fokuseres det først og 
fremst på virkningene for de to fylkene. 

Troms og Finnmark har i de senere år opp
levd nedgang i folketall og svikt i nærings
grunnlaget. For å opprettholde bosettings
mønsteret trenger fylkene ny næringsvirk
somhet. Mange håper på at petroleumsvirk
somhet kan bidra til en løsning på 
problemene. 

Oljevirksomhet lengre sør i landet har blitt 
oppfattet som en vekstfaktor som kan bidra 
til en positiv utviklingsprosess. Det har imid
lertid vist seg at letefasen gir små regionale 
virkninger. Feltutbygging og produ~sjon kan 
skape grunnlag for ny aktivitet/nye arbeids
plasser, men slike arbeidsplasser vil kreve 
spesialisert kompetanse som ikke fullt ut fin 
nes i landsdelen. Den regionale/lokale rekrut
tering kan bli beskjeden. En stor del av 
arbeidsplassene antas å bli fylt opp ved tilflyt
ting av kvalifisert personell. 

Dette vil kunne føre til en styrking av det 
regionale næringsgrunnlaget ved at det utvik
les et fagmiljø med utgangspunkt i den til
flyttende komptansen. 

Det er ringvirkninger i form av ulike typer 
leveranser til petroluemsvirksomheten som 
betyr mest i sysselsettingssammenheng. 

Vurdering. 
Fylkesplan for Nordland 1988-91 har følgen

de hovedmålsetting - «Hindre forurensning og 
sikre en langsiktig og økologisk forsvarlig ut
nytting av naturressursene i jord, vann/sjø og 
luft». En av hovedstrategiene for å nå dette 
målet er - .;Utvikling av fiskerinæringen slik 
at den fortsatt kan være et av hovedfunda
mentene for å opprettholde bosettingsmønste
ret i Nordland». 

Barentshavet er reproduksjonsområde for 
våre største fiskebestander, og våre største fis-

kerier foregår i området. En stor del av norske 
fiskerier langs kysten er basert på den biolo
giske produksjonen i Barentshavet. Et betyde
lig antall arbeidsplasser på land er direkte 
avhengig av fisk som tas opp i området. For 
Nord-Norge er fiskerinæringa basisnæring og 
reduksjon i bestandene vil få negative konse
kvenser for næringa og dermed også for 
bosettinga langs kysten. 

Forskningsstiftelsen FORUT og Asplan ana
lyse A/S har utført en studie for Kommunal
departementet. De har ved hjelp av scenarie
teknikk undersøkt hvilken betydning 
oljeindustri vil få for Troms og Finnmark. 
Hovedkonklusjonen fra denne undersøkelsen 
er at oljevirksomhet kan gi viktige, men ikke 
tilstrekkelige bidrag til å opprettholde befo]k
n i ngsandelen i Nord-Norge. Industrien er for 
svakt utviklet til å gi leveranser av betydning, 
men i servicesektoren vil ringvirkninger kom
me i den lokale etableringsregionen. Det 
vesentlige av slike ringvirkninger vil komme 
i byer og bynære strøk. Det presiseres at den
ne vurdering kun omfatter letefasen . De 
etableringer som må til i en eventuell ut
byggings- og driftsfase holdes foreløpig 
utenfor. 

Petroleumsvirksomhet i Barentshavet kan 
få langt større konsekvenser for miljøet enn 
tilsvarende virksomhet på sokkelen lengre 
sør. Dette skyldes blant annet at det økologis
ke systemet er i ubalanse og tåler ikke en 
oljekatastrofe. Det vil bli vanskelig å redusere 
virknjnger av ukontrollert utblåsning ved 
bruk av nåværende oljevernteknologi fordi 
det i Barentshavet er ]ang mørketid, lave tem
peraturer og forekomster av havis. Lave 
temperaturer gjør at olje nedbrytes sakte. Det
te er faktorer som vanskeliggjør vernearbeid. 
Statens Forurensningstilsyn regner med at 
nedsatt sikt vinterstid vil redusere opptaks
mulighetene med ca. 60 % utover de øvrige 
væravhengige reduksjoner. Forekomst av is 
vil kunne umuliggjøre oppsamling. 

Økt virksomhet i nordområdene må føre til 
en vurdering om den eksisterende beredskap 
er god nok. I konsekvensutredningen mangler 
det vurderinger om behov for oppbygging av 
beredskapen. Det er ikke lagt fram noe forslag 
til styrking av beredskapen, og det er heller 
ikke foreslått hvilke beredskapsmessige tiltak 
som skal sikre spesielt sårbare områder. Dette 
er spesielt alvorlig når det er petroleumsvirk
somhet i Barentshavet som diskuteres. De 
nærings- og miljøverdier som finnes der har 
avgjørende betydning for vår framtidige eksi
stens. 

Saken ble forelagt Plan- og ressursstyret 
med følgende forslag til: 
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Vedtak: 

1. I samsvar med tidligere uttalelser ser Fyl
kesutvalget positivt på at petroleumsvirk
somheten vurderes forskjøvet nordover. 

2. Barentshavet er et meget økologisk sårbart 
område med store verdier som er ømtåleli
ge med hensyn til eventuelle oljeutslipp. 
Derfor må letevirksomheten tilrettelegges 
slik at negative konsekvenser for sårbare 
ressurser reduseres til et minimum. 

3. Siden fiskeriene har så stor betydning langs 
kysten bør forekomstene overvåkes slik at 
man kan registrere endringer i miljøet, og 
eventuelt justere de gjeldende retningslin
jer. 

4. Fylkesutvalget krever at det utarbeides en 
egen plan for oppbygging og styrking av 

oljevernberedskap. En slik plan må ta hen
syn til de spesielle klimatiske forhold som 
råder i Barentshavet. 

Plan- og resursstyret behandlet saken i 
møte 7.-8. september 1988. Pkt. 1-4 ble en
stemmig vedtatt, innstillingens pkt. 5 ble 
vedtatt med 8 stemmer. Forslag fra SP og 
SV tikk 3 stemmer. 

Fylkesrådmannen slutter seg i prinsippet 
til Plan- og ressursstyrets tilrådning, men 
finner det riktig at fylkeskommunen i noe 
større grad gir uttrykk for en aktiv hold
ning til at de aktuelle områdene åpnes for 
petroleumsvirksomhet. 

Ut fra dette anbefales fylkesutvalget å 
fatte følgende 

Vedtak: 

1. I samsvar med tidligere uttalelser ser Fyl
kesutvlaget positivt på at petroleumsvirk
somheten vurderes forskjøvet nord-over. 

2. Fylkesutvalget konstaterer at 

- konsekvensutredningen ikke peker på 
områder som bør unntas helt fra letevirk
somhet, og 

- at det innenfor deler av området, av hen
syn til biologiske ressurser, kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning 
for leteviksomheten. 

Situasjonen for det tradisjonelle nærings
liv i de tre nordligste fylkene er vanskelig 
og funn av drivverdige petroleumsfore
komster utenfor kysten vil kunne bli et 
element i å snu den negative utviklingen. 

Dette bildet betyr samlet at det snarest 
mulig bør kunne legges opp til en betyde
lig letevirksomhet i hele undersøkelsesom
rådet. 

3. Fylkesutvalget har merket seg at en i kon
sekvensvurderingen har forutsatt at even
tuelle plattformer ikke skal bygges i 
landsdelen. 

I våre tidligere uttalelser til utbygging av 
felt på Haltenbanken, er det med tilslut
ning fra landsdelsutvalget, etablert krav 

Det vises til fylkesmannens saksframlegg 
av 9. september d.å. 

Einar Bårdsen (DNA) tok opp pkt. 8 i vedta
ket fra landsdelsutvalget: 

«Nytt pkt. 8. Fylkesutvalget ber Olje-og en
ergidepartementet behandle Fleischer-utval-

om at bygging av betongplattformer for 
Haltenbanken og øvrige felt i nord må skje 
i Ofoten. 

Etablering av dette byggestedet vil ytter
ligere bidra til å forsterke de positive 
virkningene av et drivverdig petroleums
funn. 

4. Barentshavet er et meget økologisk sårbart 
område med store verdier som er ømtålelig 
med hensyn til eventuelle oljeutslipp. Der
for må letevirksomheten tilrettelegges slik 
at negative konsekvenser for sårbare res
surser reduseres til et minimum. 

5. Miljøovervåkning ut fra en total miljøvur
dering må til enhver tid være tilfredsstill
ende. Evt. negative konsekvenser må tas 
alvorlig og tiltak etterkommes før skader 
oppstår. 

6. Siden fiskeriene har så stor betydning langs 
kysten bør forekomstene overvåkes slik at 
man kan registrere endringer i miljøet, og 
eventuelt justere de gjeldende retningslin
jer. 

7. Fylkesutvalget krever at det utarbeides en 
egen plan for oppbygging og styrking av 
oljevernberedskap. En slik plan må ta hen
syn til de spesielle klimatiske forhold som 
råder i Barentshavet. 

gets innstilling om fiskernes rettigheter 
snarest.» 

Bjørn Fiva (SV) fremmet følgende forslag: 
«l. Fylkesutvalget har behandlet konsekvens

utredningen om åpning av Barentshavet 
Syd, Troms II, Troms III og den sydlige 
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del av Finnmark vest for petroleumsvirk
somhet. 

2. Fylkesutvalget har merket seg debatten om 
den økologiske krisen i Barentshavet. Fyl
kesutvalget mener det vil være uforsvarlig 
å bidra til ytterligere press i dette havom
rådet. Fylkesutvalget ber sentrale myndig
heter ta opp situasjonen med henhold til 
petroleumsvirksomhet med Sovjet, med 
sikte på å begrense Sovjets petroleums
virksomhet i tilstøtende havområder. 

3. Fylkesutvalget har og registrert at oljevern
beredskapen er altfor dårlig. Effektiv 
miljøovervåking i Barentshavet eksisterer 
ikke. 

4. Forholdet til fiskerinæringa synes ikke å 
være avklart. Fiskernes rettigheter mht. 
petroleumsvirksomhet er ikke avklart, til 
tross for at Fleischer-utvalgets innstilling 
har ligget i OED bortimot 2 år. 

5. På denne bakgrunn finner fylkesutvalget 
at de omtalte havområdene ikke åpnes for 
leiteboring i nåværende situasjon.» 

Håkon M. Pettersen (V) fremmet på vegne 
av SP og V følgende begrunnede utsettelses
forslag: 

«Saken utsettes fordi: 
l. Forskere og Naturvernforbundet har på

pekt feil og mangler i konsekvensutred-

ningen for oljeboring i Barentshavet. I 
dette havområdet foregår oppveksten for 
våre største fiskebestander, og våre største 
fiskerier foregår i området. En stor del av 
norsk fiske langs kysten er også basert på 
den biologiske produksjonen i Barentsha
vet. Et betydelig antall arbeidsplasser på 
sjø og land er således direkte avhengig av 
fisk som fanges eller vokser opp i området. 
Fiskerinæringa vil da også fortsatt være 
basisnæringa for Nord-Nord, og en reduk
sjon i bestandene vil få svært negative kon
sekvenser både for næringa og bosettinga 
langs kysten. Alle feil og mangler i konse
kvensutredningen må derfor avklares før 
saken realitetsbehandles. 

2. Stortinget har ennå ikke behandlet Flei
scherutvalgets innstilling. Det er dermed 
usikkert om erstatningsansvaret overfor 
fiskerne vil bli gitt tilbakevirkende kraft for 
områder som allerede er åpnet for oljebo
ring. Dette spørsmålet må derfor avklares 
før saken behandles.• 

Utsettelsesforslaget ble tatt opp til vote
ring: Forslaget oppnådde 3 stemmer og var 
dermed falt. 

Votering: 
Innstillingen vedtatt mot 3 stemmer avgitt 

for Fivas forslag. Bårdsens tilleggsforslag en
stemmig vedtatt. 

Vedtak 

1. I samsvar med tidligere uttalelser ser Fyl
kesutvalget positivt på at petroleumsvirk
somheten vurderes forskjøvet nordover. 

2. Fylkesutvalget konstaterer at 
- konsekvensutredningen ikke peker på 

områder som bør unntas helt fra letevirk
somhet, og 

- at det innenfor deler av området, av hen
syn til biologiske ressurser, kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning 
for letevirksomheten. 

Situasjonen for det tradisjonelle næringsliv 
i de tre nordligste fylkene er vanskelig og 
funn av drivverdige petroleumsforekoms
ter utenfor kysten vil kunne bli et element 
i å snu den negative utviklingen. 

Dette bildet betyr samlet at det snarest 
mulig bør kunne legges opp til en betyde
lig letevirksomhet i hele undersøkelsesom
rådet. 

3. Fylkesutvalget har merket seg at en i kon
sekvensvurderingen har forutsatt at even
tuelle plattformer ikke skal bygges i 
landsdelen. 

I våre tidligere uttalelser til utbygging av 
felt på Haltenbanken, er det med tilslut
ning fra Landsdelsutvalget, etablert krav 
om at bygging av betongplattformer for 
Haltenbanken og øvrige felt i nord må skje 
i Ofoten. 

Etablering av dette byggestedet vil ytter
ligere bidra til å forsterke de positive 
virkningene av et drivverdig petroleums
funn. 

4. Barentshavet er et meget økologisk sårbart 
område med store verdier som er ømtålelig 
med hensyn til eventuelle oljeutslipp. Der
for må letevirksomheten tilrettelegges slik 
at negative konsekvenser for sårbare res
surser reduseres til et minimum. 

5. Miljøovervåking ut fra en total miljøvurde
ring må til enhver tid være tilfredsstillen -
de. Evt. negative konsekvenser må tas 
alvorlig og tiltak etterkommes før skader 
oppstår. 

6. Siden fiskeriene har så stor betydning langs 
kysten bør forekomstene overvåkes slik at 
man kan registrere endringer i miljøet, og 
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eventuelt justere de gjeldende retningslin
jer. 

7. Fylkesutvalget krever at det utarbeides en 
egen plan for oppbygging og styrking av 
oljevernberedskap. En slik plan må ta hen
syn til de spesielle klimatiske forhold som 
råder i Barentshavet. 

8. Fylkesutvalget ber Olje-og energideparte
mentet behandle Fleischer-utvalgets inn
stilling om fiskernes rettigheter snarest. 

1.3 Troms fylkeskommune 
Fylkesrådmannen 

Troms fylkesting behandlet ovennevnte sak 
under sak 28/88 den 18. oktober 1988, og fattet 
følgende vedtak: 
1. Troms Fylkesting har behandlet konse

kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms II, Troms III og 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

2. Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står ovenfor store utfordringer de kommen
de år. Lav sysselsetting og ressurskrise i 
fiskeriene medfører fraflytting og nedgang 
i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. 
Fiskeressursene i havet har til nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysslesetting og 
bosetting langs kysten. Nye ressurser som 
gass og olje kan ikke løse landsdelens næ
rings- og bosettingsproblem, men kan gi 
positive og viktige ringvirkninger på flere 
områder i næringslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsyn
ligheten for å få en utblåsing under letepe
rioden, ansees som liten. Effekten av oljesøl 
kan likevel bli stor dersom den rammer 
konsentrasjon av sjøfugl, sårbare strandom
råder, akvakulturanlegg, eller faller 
sammen med utbredelsen av sårbare tors
keegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig 
med leteaktivitet på sokkelen, uten at den 
skal virke ødeleggende for fiskerinæringen 
og miljøet langs kysten. Fylkestinget ber i 
den forbindelse om at man vurderer fisker
nes forslag om petroleumsfrie soner som 
omfatter de nærmeste kystområder. 

Fylkestinget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes 
for leteboring, man forutsetter at man ved 
oljevirksomhet i Barentshavet skal ha de 
samme krav til sikkerhet, beredskap og 
miljøvern som på de øvrige deler av norsk 
sokkel. Leteaktiviteten må tilrettelegges 
slik at negative konsekvenser for sårbare 
ressurser og fiskerivirksomheten reduseres 
til et minimum. I kystsonen og egg- og lar-

vesoner må det velges tidspunkter for 
letevirksomheten slik at en unngår den sår
bare periode for fiskeegg og larver. 

3. Det må legges opp til et mest mulig stabilt 
og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

Fylkestinget forutsetter at leteboring 
utenfor Troms drives fra oljebasen på 
Stangnes, Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilrådning 
i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvare t 
for at informasjonsutveksling mellom fis
kerinæringen, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsin
teresser knyttet til sokkelområdene Troms 
II og Troms Ill.» 

Fylkestinget forutsetter at slik informa
sjonsutveksling kan etableres før konkrete 
vedtak vedrørende åpning av nye leteom
råder utenfor Troms blir gjort. 

5. Fylkestinget forutsetter at oljevernbered
skapen videreutvikles og styrkes med 
omsyn til de spesielle klimatiske forhold i 
Barentshavet. 

6. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningspro
gram som knyttes til forskningsinstit usjo
ner i landsdelen. 

7. Fylkestinget ber Regjeringa snarest legge 
fram for Stortinget innstillinga om fisker
nes erstatningsrettigheter i forbindelse 
med oljevirksomhet. 

./. Fylkesrådmannen viser til vedlagte utskrift 
av fylkesutvalgssak nr. 175/88. 

Saken ble behandlet av fylkesutvalget i 
møte den 26.9.88. 

./. De vedlegg som fulgte fylkesutvalgssaken 
følger vedlagt. 

./. I tillegg følger kopi av ekspedisjon av 
22.9.88 fra fiskerisjefen og kopi av ekspedi
sjon datert 5.9.88 fra Troms fiskarfylking. 
Disse refererer vedtakene i henholdsvis fis
keristyret og Troms fiskarfylking i for
bindelse med konsekvensutredningen. 
Disse ble omfordelt til fylkesutvalgets 
medlemmer under behandlingen av saken. 

.I. Videre følger vedlagt et eksemplar av fyl
kesplanrapport 5: Petroleumsvirksomhet. 

Konsekvensutredningen ble sendt fyl
kestingets medlemmer ved ekspedisjon av 
1.8.88, og bes medtatt til fylkestingssamlin
gen. 

I samsvar med fylkesutvalgets flertalls
vedtak innstilles til dette v e d t a k: 
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1. Troms Fylkesting har behandlet konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

2. Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står ovenfor store utfordringer de kommen
de år. Lav sysselsetting og ressurskrise i 
fiskeriene medfører fraflytting og nedgang 
i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. 
Fiskeressursene i havet har t il nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysselsetting og 
bosetting langs kysten. Nye ressurser som 
gass og olje kan ikke løse landsdelens næ
rings- og bosettingsproblem, men kan gi 
positive og viktige ringvirkninger på flere 
områder i nærngslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsyn 
ligheten for å få en utblåsing under letepe
rioden, ansees som liten. Effekten av oljesøl 
kan likevel bli stor dersom den rammer 
konsentrasjon av sjøfugl, sårbare strandom
råder, akvakulturanlegg, eller faller 
sammen med utbredelsen av sårbare tors
keegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig 
med leteaktivitet på sokkelen, uten at den 
skal virke ødeleggende for fiskerinæringen . 

Fylkestinget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes 
for leteboring. Leteaktiviteten må tilrette
legges slik at negative konsekvenser for 
sårbare ressurser og fiskerivirksomheten 
reduseres til et minimum. I kystsonen og 
egg og larvesoner må det velges tidspunk
ter for letevirksomheten slik at en unngår 
den sårbare periode for fiskeegg og larver. 

3. Det må legges opp til et mest mulig stabilt 
og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

Fylkestinget forutsetter at leteboring 
utenfor Troms drives fra oljebasen på 
Stangnes, Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilrådning 
i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvaret 
for at informasjonsutveksling mellom fis
kerinæringen, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsin
teresser knyttet til sokkelområdene Troms 
Il og Troms Ill.» 

Fylkestinget forutsetter at slik informa
sjonsutveksling kan etableres før konkrete 
vedtak vedrørende åpning av nye leteom
råder utenfor Troms blir gjort. 

5. Fylkestinget forutsetter at oljevernbered
skapen videreutvikles og styrkes med 
omsyn til de spesielle klimatiske forhold i 
Barentshevet. 

6. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningspro
gram som knyttes til forskningsinstitusjo
ner i landsdelen. 

7. Fylkestinget ber Olje- og energideparte
mentet behandle Fleischersutvalgets inn
sti.lling om fiskernes rettigheter snarest. 

Saken behandlet av fylkestinget i møte 18. 
oktober 1988. 

Ernst Isaksen satte fram følgende forslag (1) 
til vedtak på vegne av Ap's gruppe: 
1. Troms Fylkesting har behandlet konse

kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

2. Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står overfor store utfordringer de kommen
de år. Lav sysselsetting og ressurskrise i 
fiskeriene medfører fraflytting og nedgang 
i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. 
Fiskeressursene i havet har til nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysselsetting og 
bosetting langs kysten. Nye ressurser som 
gass og olje kan ikke løse landsdelens næ
rings- og bosettingsproblem, men kan gi 
positive og viktige ringvirkninger på flere 
områder i næringslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsyn
ligheten for å få en utblåsing under letepe
rioden, ansees som liten. Effekten av oljesøl 
kan likevel bli stor dersom den rammer 
konsentrasjon av sjøfugl, sårbare strandom
råder, akvakulturanlegg, eller faller 
sammen med utbredelsen av sårbare tors
keegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig 
med leteaktivitet på sokkelen, uten at den 
skal virke ødeleggende for fiskerinæringen 
og miljøet langs kysten. Fylkestinget ber i 
den forbindelse om at man vurderer fisker
nes forslag om petroleumsfrie soner som 
omfatter de nærmeste kystområder. 

Fylkestinget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes 
for leteboring, men forutsetter at man ved 
oljevirksomhet i Barentshavet skal ha de 
samme krav til sikkerhet, beredskap og 
miljøvern som på de øvrige deler av norsk 
sokkel. Leteaktiviteten må tilrettelegges 
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slik at negative konsekvenser for sårbare 
ressurser og fiskerivirksomheten reduseres 
til et minimum. I kystsonen og egg- og lar
vesoner må det velges tidspunkter for 
letevirksomheten slik at en unngår den sår
bare periode for fiskeegg og larver. 

3. Det må legges opp til et mest mulig stabilt 
og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

Fylkestinget forutsetter at leteboring 
utenfor Troms drives fra oljebasen på 
Stangnes, Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilrådning 
i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvaret 
for at informasjonsutveksling mellom (is
kerinæringen, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter begrensninger og samfunnsin
teresser knyttet til sokkelområdene Troms 
Il og Troms Ill.» 

Fylkestinget forutsetter at slik informa
sjonsutveksling kan etableres før konkrete 
vedtak vedrørende åpning av nye leteom
råder utenfor Troms blir gjort. 

5. Fylkestinget forutsetter at oljevernbered
skapen videreutvikles og styrkes med 
omsyn til de spesielle klimatiske forhold i 
Barentshavet. 

6. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningspro
gram som knyttes til forskningsinstitusjo
ner i landsdelen. 

7. Fylkestinget ber Regjeringa snarest legge 
fram for Stortinget innstillinga om fisker
nes erstatningsrettigheter i forbindelse 
med oljevirksomhet. 

Henry Høgmo la på vegne av Venstre, SP, RV, 
Krf. og SV's grupper fram dette forslag (2) til 
vedtak: 
1. Den foreliggende konsekvensutredning be

skriver unike havområder utenfor Nord
Norge. Disse viktige havområdene har til 
alle tider vært grunnlaget for bosettingen 
i landsdelen - en bosetting bygget på fiske 
og fangst. 

2. Norge har et særlig ansvar for å beskytte 
det sårbare miljøet i Nord-Atlanteren og 
Barentshavet. Dette ansvaret er gitt av vårt 
lands beliggenhet ved porten av Arktis og 
som forvalter av Svalbard etter Svalbard
traktaten. 

3. De påtenkte leteområdene omfatter viktige 
fiskefelt og gyte- og oppvekstområder for 

våre viktigste fiskeslag. Her finnes også en 
rik bestand av sjøfugl. I en situasjon med 
økologisk ubalanse og ressurskrise i fiske
riene, er det særlig viktig å verne om disse 
havområdene slik at fiske- og sjøfuglbe
standene kan få bygge seg opp igjen. Det 
er helt uforsvarlig å utsette disse om.rådene 
for den belastning og risiko som petrole
umsvirksomheten medfører. I konsekvens
analysen har en ellers bare vurdert risikoen 
og sikkerheten i letefasen og ikke i en even
tuell utvinningsfase. 

4. Som det er påpekt av Direktoratet for na
turforvaltning og Statens Forurensingstil
syn, er oljevernberedskapen ikke tilstrek
kelig til å møte de utfordringer som 
petroleumsvirksomheten medfører. Dette 
gjelder særlig problemet olje i is, men også 
i forhold til mørketid, tåke og store avstan
der. 

5. Petroleumsvirksomheten i Barentshavet 
vil selv med drivbare funn gi meget små 
næringsmessige stimulanser til Troms og 
Finnmark, mens derimot både det kyst
nære og det pelagiske fisket har meget stor 
næringsmessig betydning for disse fylkene. 

6. På denne bakgrunn går Troms fylkesting 
imot utvidelse av de leteområdene i nord 
som omfattes av konsekvensutredningen. 

Det ble først votert over innstillingen. 
Innstillingen falt mot O stemmer. Forslag 1 
ble satt opp mot forslag 2. 

Forslag 1 ble vedtatt mot 11 stemmer 
som ble avgitt for 2. forslag 

DET ENDELIGE VEDTAK BLIR DA FØLG
ENDE: 
1. Troms Fylkesting har behandlet konse

kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

2. Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står overfor store utfordringer de kommen
de år. Lav sysselsetting og ressurskrise i 
fiskeriene medfører fraflytting og nedgang 
i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. 
Fiskeressursene i havet har til nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysselsetting og 
bosetting langs kysten. Nye ressurser som 
gass og olje kan ikke løse landsdelens næ
rings- og bosettingsproblem, men kan gi 
positive og viktige ringvirkninger på flere 
områder i næringslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsyn
ligheten for å få en utblåsing under letepe
rioden, ansees som .liten. Effekten av oljesøl 
kan likevel bli stor dersom den rammer 
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konsentrasjon av sjøfugl, sårbare strandom
råder, akvakulturanlegg, eller faller 
sammen med utbredelsen av sårbare tors
keegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig 
med leteaktivitet på sokkelen, uten at den 
skal virke ødeleggende for fiskerinæringen 
og miljøet langs kysten. Fylkestinget ber i 
den forbindelse om at man vurderer fisker
nes forslag om petroleumsfrie soner som 
omfatter de nærmeste kystområder. 

Fylkestinget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes 
for leteboring, men forutsetter at man ved 
oljevirksomhet i Barentshavet skal ha de 
samme krav til sikkerhet, beredskap og 
miljøvern som på de øvrige deler av norsk 
sokkel. Leteaktiviteten må tilrettelegges 
slik at negative konsekvenser for sårbare 
ressurser og fiskerivirksomheten reduseres 
til et minimum. I kystsonen og egg og lar
vesonen må det velges tidspunkter for 
letevirksomheten slik at en unngår den sår
bare periode for fiskeegg og larver. 

3. Det må legges opp til et mest mulig stabilt 
og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

Fylkestinget forutsetter at leteboring 
utenfor Troms drives fra oljebasen på 
Stangnes, Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilrådning 
i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvaret 
for at informasjonsutveksling mellom fis 
kerinæringen, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsin
teresser knyttet til sokkelområdene Troms 
Il og Troms Ill.» 

Fylkestinget forutsetter at slik informa
sjonsutveksling kan etableres før konkrete 
vedtak vedrørende åpning av nye leteom
råder utenfor Troms blir gjort. 

5. Fylkestinget forutsetter at oljevernbered
skapen videreutvikJes og styrkes med 
omsyn til de spesielle klimatiske forhold i 
Barentshavet. 

6. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings - og overvåkningspro
gram som kyttes til forskningsinstitusjoner 
i landsdelen. 

7. Fylkestinget ber Regjeringa snarest legge 
fram for Stortinget innstillinga om fisker 
nes erstatningsrettigheter i forbindelse 
med oljevirksomhet. 

Troms fylkeskommune 
Plan- og utbyggingssjefen la i sak 83/88 

fram dette saksforelegg for plan- og utbyg
gingsutvalget: 

«Regjeringen vurderer å åpne ovennevnte 
områder for petroleumsvirksomhet. I den for
bindelse har Olje- og energidepartementet 
lagt fram en konsekvensutredning for disse 
områdene. Utredningen er sendt sentrale og 
lokale myndigheter, næringsorganisasjoner, 
industrien m .v. til uttalelse. Uttalefrist er satt 
til 8. oktober 1988. 

De uttalelser som kommer inn vil sammen 
med utredningens konklusjoner, utgjøre 
grunnlaget for en stortingsmelding om åpning 
av Barentshavet Syd og de øvrige områdene. 
Meldingen vil ventelig bli drøftet av Stortin
get våren 1989. 

Det tas sikte på følgende behandling 
Troms fylkeskommunes politiske organer: 

Plan- og utbyggingsutvalget 23 . august 1988 
Fylkesutvalget 26.-27. september 1988 
Fylkestinget 17.-18. oktober 1988 

Pl,an- og utbyggingsavdeUngens merknader: 
Bakgrunnen for denne utredningen er øns

ket om å påvise nye oljefunn på norsk sokkel. 
Det er først og fremst i Barentshavet at mulig
hetene for å gjøre betydelige funn synes å 
være til stede. I Brosjyren som følger som 
vedlegg til konsekvensutredningen heter det 
bl.a.: 

«Det har lenge vært myndighetenes målset
ting gradvis å forskyve oljevirksomheten 
nordover. Siden starten på letevirksomheten 
nord for Stad i 1980, er det nå boret 38 hull 
på sokkelen utenfor Troms og Finmark, de 
fleste i Troms I-området. Erfaringene viser at 
det tar tid å finne selve nøkkelen - letemodel
len - som fører til påvisning av olje i nye 
områder. 

Interessen for leting i Barentshavet er idag 
fokusert på de sentrale og østlige deler av 
området sør for 70° 30'N br. Det er ikke mulig 
å trekke noen konklusjon om hvilke deler av 
utredningsområdet der mulighetene for å gjø
re oljefunn er størst, og hvor letevirksomheten 
bør konsentreres. I utgangspunktet er alle 
deler av utredningsområdet av interesse, med 
unntak av en smal sone uten sedimentære 
bergarter nær kysten av Troms og Finnmark.» 

Den utredningen som nå foreligger har følg
ende hovedkonklusjon - jfr. siste avsnitt side 
6 i brosjyren som er vedlagt utredningen: 

«Konsekvensutredningen peker ikke på 
områder som bør unntas helt fra letevirksom
het. En vil legge vekt på å opprettholde en 
god oljevernberedskap i området. Det kan 
også være aktuelt med tids- og områdebe-
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grensninger for letevirksomheten innenfor 
deler av områder.» 

Petroleumsvirksomheten utenfor Troms og 
Finnmark har siden 1986 vært svært lav. For 
Troms har dette bl.a. resultert i stor usikker
het og ledig kapasitet i det etablerte petrole
umsmiljøet i Harstad. 

I Fylkesplan for Troms 1988-1991 blir sen
trale myndigheter bedt om snarest å sette 
iverk tiltak som kan skape ny og økt leteakti
vitet. - Så langt plan- og utbyggingsavdelin
gen kan vurdere det har den foreliggende 
konsekvensutredningen som siktemål å åpne 
for slik ny og økt aktivitet. 

Når det gjelder åpning av nye leteområder 
på kontinentalsokkelen heter det bl.a. i fylkes 
planen: 

«Erfaringsmessig vil det i forbindelse med 
åpning av nye leteområder på kontinentalsok
kelen kunne oppstå interessekonflikter, spesi
elt mellom fiskerinæringen og petroleums
virksomhet. 

Det må legges betydelig vekt på saklig in
formasjonsutveksling mellom fiskeri nærin
gen, myndighetene og oljeselskapene på et 
tidlig stadium når nye sokkelområder vurde
res åpnet for leteboring. 

Troms fylkeskommune bør ha ansvaret for 
at informasjonsutveksling mellom fiskerinæ
ringen, oljeselskapene og myndigheter, 
begrensninger og samfunnsinteresser knyttet 
til sokkelområdene Troms Il og Troms nr.,. 

Det vises til vedlagte handlingsprogram fra 
fylkesplanens kapittel om petroleumsvirk
somhet som fylkestinget sluttet seg til i 
oktober 1987 - vedlegg 1. 

Foreliggende konsekvensutredning er den 
første omfattende utredning om åpning av et 
større sokkelområde som legges fram etter at 
Lov om petroleumsvirksomhet trådte i kraft 
l. juni 1985. Konsekvensutredningen sam
menfatter resultatene av et trettitals forsk
ningsprosjekter. - Det ligger dermed et svært 
grundig arbeide bak utredningen. 

Som nevnt foran, peker utredningen ikke 
på noen deler av det aktuelle geografiske 
området som bør unntas helt fra letevirksom
het. Det vil bli lag vekt på å øke oljevern
beredskapen. I deler av området kan det 
videre være aktuelt med tids- og områdebe
grensninger. 

På bakgrunn av foreliggende konsekvens
vurdering samt Fylkesplanens vedtatte 
handlingsprogram for petroleumsvirksomhet, 
vil plan- og utbyggingavdelingen tilrå av 
Troms fylkeskommune går inn for at de aktu
elle områdene snarest blir åpnet for letevirk
somhet. Det er et vilkår at nødvendig 
informasjonsutveksling har skjedd før konkre
te vedtak om åpning av nye leteområder blir 

gjort - jfr. fylkesplanens handlingsprogram. 
Torsken arbeidsparti har i brev til fylkes 

kommunen datert 15. juli 1988 gitt uttalelse 
til konsekvensvurderingen, spesielt vedrøren
de Troms Il og ber om at uttalelsen tas i 
betraktning når fylkeskommunen behandler 
saken. 

Uttalelsen følger som vedlegg 2. 
Til utvalgets orientering legges også ved 

fylkesplanrapport FP 1096:5 - Petroleums
virksomhet - vedlegg 3. 

Innstilling til vedtak: 
Plan- og utbyggingsutvalget har behandlet 

konsekvensutredningen vedrørende åpning 
av Barentshavet Syd, Troms II, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet og vil tilrå at Fylkesutvalget gir 
slik tilråding overfor fylkestinget: 
1. Troms fylkesting har behandlet konse

kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
urnsvir ksomhet. 

2. Fylkestinget er tilfreds med at Regjeringen 
vurderer å åpne nye leteområder på nord
norsk sokkel. Dette er i samsvar med fyl
kestingets tilrådinger i Fylkesplan for 
Troms 1988-1991. 

3. Fylkestinget vil vise til følgende tilråding 
i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvaret 
for at informasjonsutveksling mellom fis
kerinæringen, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsin
teresser knyttet til sokkelområdene Troms 
II og Troms Ill.» 

Fylkestinget forutsetter at slik informa
sjonsutveksling kan etableres før konkrete 
vedtak vedrørende åpning av nye leteom
råder utenfor Troms blir gjort. 

De vedlegg som er nevnt i saksfremlegget 
følger vedlagt. 

Plan- og utbyggingsutvalget behandlet sa
ken i ekstraordinært møte den 19.9.88. Fra 
protokollen hitsettes: 

«Henry Høgmo satte på vegne av SV og SP 
fram følgende forslag: 
«1. Norge har et særlig ansvar for beskyttelse 

for det sårbare marine miljø j Nord
Atlanteren og Barentshavet. Dette ansva
ret springer ut av vår geografiske posisjon 
ved porten til Arktis med nordgående hav
strømmer og som forvalter av Svalbard 
etter Svalbardtraktatens bestemmelser. 
Fisk og sjøpattedyr i dette området utgjør 
noen av verdens rikeste bestander. 
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2. Oljevirksomhet i Barentshavet vil selv med 
drivbare funn gi meget små næringsmessi
ge stimulanser til Troms og Finnmark. 

3. Både det kystnære og det pelagiske fiske 
har meget stor næringsmessig betydning 
for Troms og Finnmark. Verdien av dette 
kan økes ved en bedre ressursforvaltning 
og ved høyere lokal/regional foredlings
grad. 

4. Kostnadene ved den pågående leiteboring 
bæres i hovedsak (80/90%) av staten gjen
nom bortfall av skatteinntekter. Dette er 
en feilaktig anvendelse av statsmidler som 
alternativt anvendt kunne vært av stor 
verdi for Nord-Norge. 

5. På denne bakgrunn går fylkestinget mot 
utvidelse av leiteområdene i nord.» 

Kari Digre satte fram følgende forslag på veg
ne av H's gruppe: 

«Plan- og utbyggingsutvalget har behandlet 
konsekvensutredningen vedrørende åpning 
av Barentshavet Syd, Troms II, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet og vil tilrå at Fylkesutvalget gir 
tilrådning overfor Fylkestinget: 

1. Troms Fylkesting har behandlet konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms II, Troms 111 og 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

2. Fylkestinget vil be Regjeringen åpne nye 
leteområder på nordnorsk sokkel og vil 
spesielt be om at Troms Il og Troms III 
blir åpnet for letevirksomhet. Dette er i 
samsvar med fylkestingets tilrådninger i 
Fylkesplanen for Troms 1988-91. 

3. Fylkestinget forutsetter at leteboring uten
for Troms drives fra oljebasen på Stangnes, 
Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilrådning 
i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvaret 
for at informasjonsutveksling mellom fis
kerinæringen, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsin
teresser knyttet til sokkelområdene Troms 
II og Troms III." 

Avstemmingen ga følgende resultat: 
SV/SP's forslag falt med 5 mot 2 stemmer. 

Knutt Werner Hansen's forslag falt med 6 mot 
1 stemmer. Innstillingens pkt. 1 enstemming 
vedtatt. Innsstillingens pkt. 2 falt enstemmig. 
H's forslag til pkt. 2 falt med 4 mot 3 stem-

Fylkestinget forutsetter at slik informa
sjonsutveksling kan etableres før konkrete 
vedtak vedrørende åpning av nye leteom
råder utenfor Troms blir gjort.» 

Kirsten Myklevoll satte fram følgende alter
native forslag til innstilling pkt. 2: 

«Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står overfor store utfordringer de kommende 
år. Lav sysselsetting og ressurskrise i fiskerie
ne medfører fraflytting og nedgang i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. Fis
keressursene i havet har til nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysselsetting og boset
ting langs kysten. Nye ressurser som gass og 
olje kan ikke løse landsdelens nærings- og 
bosettingsproblem, men kan gi positive og 
viktige ringvirkninger på flere områder i næ
ringslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsynlighe
ten for å få en utblåsing under leteperioden, 
ansees som liten. Effekten av oljesøl kan like
vel bli stor dersom den rammer konsentrasjon 
av sjøfugl, sårbare strandområder, akvakultur
anlegg, eller faller sammen med utbredelsen 
av sårbare torskeegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig med 
leteaktivitet på sokkelen, uten at den skal vir
ke ødeleggende for fiskerinæringen. 

Fylkestinget mener derfor at det bør gis 
genere! åpning for leteboring i konsekvensut
redningsområdet. Leteboring i egg- og larve
sonen og kystsonen må imidlertid bare foregå 
i de tider av året da eventuelt oljesøl ikke kan 
skade reproduksjonen i havet.~ 

Knut Werner Hansen satte fram følgende for
slag: 
1. Som innstillingens pkt. 1. 
2. -4. Som SV/SP's forslag pkt. 1-4. 
5. Fylkestinget vil på denne bakgrunn gå inn 
for at det opprettes en petroleumsfri sone på 
50 km fra grunnlinjen. Det forutsettes videre 
at det ikke settes igang petroleumsvirksomhet 
i fiskevernsonen ved Bjørnøya. 

Ved utlysning av blokker utenom disse 
områdene, må det tas hensyn til de konse
kvenser dette vil få for fiskeriene og miljøet 
forøvrig. 

mer. Kirsten Myklevoll's forslag til pkt. 2 
vedtatt med 4 mot 3 stemmer. H's forslag til 
pkt. 3 vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Insstillin
gens pkt. 3 vedtatt som nytt pkt. 4 med 6 mot 
1 stemme.» 

313



56 
Vedlegg 1 

St.meld. nr. 40 1988-89 
Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 

Fylkesrådmannen har ingen merknader til 
flertallets vedtak, og innstiller i samsvar med 
vedtaket på dette vedtak: 

Fylkesutvalget rår fylkestinget til å fatte 
dette vedtak: 

1. Troms fylkesting har behandlet konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og syd
lige del av Finnmark Vest for petroleumsvirk
somhet. 

2. Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står overfor store utfordringer de kommende 
år. Lav sysselsetting og ressurskrise i fiskerie
ne medfører fraflytting og nedgang i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. Fis
keressursene i havet har til nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysselsetting og boset
ting langs kysten. Nye ressurser som gass og 
olje kan ikke løse landsdelens nærings- og 
bosettingsproblem, men kan gi positive og 
viktige ringvirkninger på flere områder i næ
ringslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsynlighe
ten for å få en utblåsing under leteperioden, 
ansees som liten. Effekten av oljesøl kan like
vel bli stor dersom den rammer konsentrasjon 
av sjøfugl, sårbare strandområder, akvakultur
anlegg, eller faller sammen med utbredelsen 
av sårbare torskeegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig med 
leteaktivitet på sokkelen, uten at den skal vir
ke ødeleggende for fiskerinæringen. 

Fylkestinget mener derfor at det bør gis 
generell åpning for leteboring i konsekvensut
redningsområdet. Leteboring i egg- og larve
sonen og kystsonen må imidlertid bare foregå 
i de tider av året da eventuelt oljesøl ikke kan 
skade reproduksjonen i havet. 

3. Fylkestinget forutsetter at leteboring 
utenfor Troms drives fra oljebasen på Stang
nes, Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilråd
ning i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvaret for 
a~ informasjonsutveksling mellom fiskerinæ
nngen, olJeselskapene og myndighetene 
kommer istand når det gjelder muligheter 
begrensninger og samfunnsinteresser knyttet 
til sokkelområdene Troms II og Troms Ill.» 

Fylkestinget forutsetter at slik informasjon
sutveksling kan etableres før konkrete vedtak 
vedrørende åpning av nye leteområder uten
for Troms blir gjort. 

Saken behandlet av fylkesutvalget i møte 
den 26.9.88. 

Bjørn Kaldhol foreslo slikt endringsforslag (1) 
til innstilling, på vegne av SV, Sp og V: 

«l. Norge har et særlig ansvar for beskyttel
se av det sårbare marine miljø i Nord-Atlante
ren og Barentshavet. Dette ansvaret springer 
ut av vår geografiske posisjon ved porten til 
Arktis med nordgående havstrømmer og som 
forvalter av Svalbard etter Svalbardtraktatens 
bestemmelser. Fisk og sjøpattedyr i dette 
området utgjør noen av verdens rikeste be
stander. 

2. Oljevirksomhet i Barentshavet vil selv 
med drivbare funn gi meget små næringsmes
sige stimulanser til Troms og Finnmark. 

3. Både det kystnære og det pelagiske fiske 
har meget stor næringsmessig betydning for 
Troms og Finnmark. Verdien av dette kan 
økes ved en bedre ressursforvaltning og ved 
høyere lokal/regional foredlingsgrad. 

4. På denne bakgrunn går fylkestinget mot 
utvidelse av leiteområdene i nord.» 

Kari Digre fremsatte slikt forslag (2) til vedtak 
på vegne av Høyres gruppe: 

«Fylkesutvalget rår fylkestinget til å fatte 
dette vedtak: 

1. Fylkestinget har behandlet konsekvens
utredningen om åpning av Barentshavet Syd, 
Troms Il, Troms III og den sydlige del av 
Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. 

2. Fylkestinget har merket seg 
- at konsekvensutredningen ikke peker på 

områder som bør unntas helt fra letevirksom
het, 

- at det vil legges vekt på å opprettholde en 
god oljevernberedskap i området, og 

- at det innenfor deler av området kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning for 
letevirksomheten. 

3. Fylkestinget viser til de store investerin
ger som kommunene, fylkene og næringslivet 
har gjort for å ta imot letevirksomheten - olje
virksomheten i og utenfor Nord-Norge. Dette 
er gjort ut fra klare signaler og vedtak av sen
trale myndigheter. Det er bygget opp stor 
kompetanse og store arealer er stillet til dispo
sisjon for virksomheten. 

Fylkestinget er bekymret for den utvikling 
som nå skjer i Nord-Norge, og kan ikke se at 
det i konsekvensutredningen er pekt på så 
store negative konsekvenser at en må begren
se eller stanse letevirksomheten/oljevirksom
heten i landsdelen. 

Fylkestinget er opptatt av at en snarest 
mulig får klarlagt ressursgrunnlaget for olje
virksomhet i Nord-Norge. Dette kan en kun 
få ved å intensivere leteaktiviteten. For den 
videre planlegging og utbygging er dette av
gjørende. 

4. Fylkestinget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes for 
leteboring. Leteaktiviteten må tilrettelegges 
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slik at negative konsekvenser for sårbare res
surser og fiskerivirksomheten reduseres til et 
minimum. I kystsonen og egg- og larvesoner 
må det velges tidspunkter for letevirksom
heten slik at en unngår den sårbare periode 
for fiskeegg og larver. 

5. Det må legges opptil et mest mulig sta
bilt og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer 
jevn sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

6. Fylkestinget forutsetter at oljevernbered
skapen videreutvikles og styrkes med omsyn 
til de spesielle klimatiske forhold i Barentsha
vet. 

7. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningsprogram 
som knyttes til forskningsinstitusjoner i lands
delen. 

8. Fylkestinget ber Olje- og energideparte
mentet behandle Fleishersutvalgets innstil
ling om fiskernes rettigheter snarest.» 

Ernst Isaksen satte fram dette forslag (3) på 
vegne av Ap's gruppe: 

«Fylkesutvalget rår fylkestinget til å fatte 
dette vedtak: 

1. Troms Fylkesting har behandlet konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III og syd
lige del av Finnmark Vest for petroleumsvirk
somhet. 

2. Fylkestinget understreker at Nord-Norge 
står ovenfor store utfordringer de kommende 
år. Lav sysselsetting og ressurskrise i fiskerie
ne medfører fraflytting og nedgang i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. Fis
keressursene i havet har til nå vært det 
vesentlige grunnlag for sysslesetting og boset
ting langs kysten. Nye ressurser som gass og 
olje kan ikke løse landsdelens nærings- og 
bosettingsproblem, men kan gi positive og 
viktige ringvirkninger på flere områder i næ
ringslivet. 

Konsekvensanalysen viser at sannsynlighe
ten for å få en utblåsing under leteperioden, 
ansees som liten. Effekten av oljesøl kan like
vel bli stor dersom den rammer konsentrasjon 
av sjøfugl, sårbare strandområder, akvakultur
anlegg, eller faller sammen med utbredelsen 
av sårbare torskeegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig med 
leteaktivitet på sokkelen, uten at den skal vir
ke ødeleggende for fiskerinæringen. 

Fylkestinget mener at de områder som kon
sekvensanalysen omfatter kan åpnes for 
leteboring. Leteaktiviteten må tilrettelegges 

slik at negative konsekvenser for sårbare res
surser og fiskerivirksomheten reduseres til et 
minimum. I kystsonen og egg- og larvesoner 
må det velges tidspunkter for letevirksom
heten slik at en unngår den sårbare periode 
for fiskeegg og larver. 

3. Det må legges opp til et mest mulig sta
bilt og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer 
jevn sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

Fylkestinget forutsetter at leteboring uten
for Troms drives fra oljebasen på Stangnes, 
Harstad. 

4. Fylkestinget vil vise til følgende tilråd
ning i gjeldende fylkesplan: 

«Troms fylkeskommune bør ha ansvare_t for 
at informasjonsutveksling mellom fi~kermæ
ringen oljeselskapene og myndighetene 
komm~r istand når det gjelder muligheter, 
begrensninger og samfunnsinteresser knyttet 
til sokkelområdene Troms Il og Troms Ilh 

Fylkestinget forutsetter at slik informasjon
sutveksling kan etableres før konkrete vedtak 
vedrørende åpning av nye leteområder uten
for Troms blir gjort. 

5. Fylkestinget forutsetter at oljevernbered
skapen videreutvikles og styrkes med omsyn 
til de spesielle klimatiske forhold i Barentsha
vet. 

6. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningsprogram 
som knyttes til forskningsinstitusjoner i lands
delen. 

7. Fylkestinget ber Olje- og energideparte
mentet behandle Fleischersutvalgets innstil
ling om fiskernes rettigheter snarest.» 

Fylkesrådmannen trakk sin innstilling. 
Det ble så foretatt avstemming. Forslag (1) 

ble tatt opp til votering. Forslaget falt mot 3 
stem.mer. Forslag (2) falt mot 2 stemmer. For
slag (3) ble vedtatt mot 3 stemmer. 

Fylkestingssak nr. 28/88 

1.4 Finnmark fylkeskommune 
Det vises til saksforelegg for Fylkesutvalget 

sak 169/88 og for Utbyggingsstyret sak 115/88 
I disse utvalgs møter i september 1988 ble 

behandlingen utsatt. Dette saksforelegg byg
ger på saksforelegget av 08.09.88. 

Bakgrunn for utredningen er gitt i forordet 
for utredningen. Her heter det bl.a.: 

«I samsvar med Regjeringens planer og Pet
roleumslovens krav legger Olje- og energide
partementet med dette fram konsekvensut
redningen om åpning av Barentshavet Syd, 
Troms li og Troms Ill og den sydlige del av 
Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. 
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Arbeidet med konsekvensutredningen har i 
stor grad skjedd i regi av den interdeparte
mentale Arbeidsgruppen for konsekvensut
redninger av petroleumsvirksomhet (AKUP). 
AKUP er et rådgivende organ for Olje- og 
energidepartementet i slike saker, og har vært 
ledet av utreder Terje Lind, Olje- og energide
partementet. De øvrige medlemmer kommer 
fra Fiskeridepartementet med underliggende 
institusjoner. Det var AKUP som formulerte 
pro~ammet for utrednin~ene, og som ved 
styringsgrupper ledet prosJektene. AKUP har 
også meavirket ved utarbeidelsen av foreligg
ende rapport. Forøvrig har personer fra de 
relevante fagmiljøer og oljeindustrien enkelt
vis og samlet fungert som faglige rådgivere 
under utredningsprosessen. 

Foreliggende konsekvensutredning vil bli 
sendt på høring til berørte myndigheter, sen
trale næringsorganisasjoner og andre. utred
ningen og børingsuttalelsene vil utgjøre et 
viktig grunnlag for en stortingsmelding om 
generell åpning av Barentshavet Syd m.v. for 
petroleumsvirk:somhet. Denne tar departe
mentet sikte på å legge fram til behandling i 
vårsesjonen 1989.» 

Høringsfrist er satt til 08.10.88. 

Behov for nye oljefunn 
I egen brosjyre om konsekvensutredningen 

heter det bl.a.: 

,;.Norsk oljeproduksjon fra påviste oljefelter 
vil øke sterkt fram til midten av 1990-tallet, 
Deretter vil den avta i de neste tyve årene. 
For å opprettholde en betydelig oljeproduk
sjon i neste århundre er det nødvendig å gjøre 
nye oljefunn i løpet av få år. Det er først og 
fremst i Barentshavet at muligheten for å gjø
re betydelige funn av olje synes å være til 
stede. Når det gjelder gass er de påviste res
sursene tilstrekKelige til 100 års produksjon 
på dagens nivå. 

Det har lenge vært myndighetenes målset
ting gradvis å forskyve oljevirksomheten 
nordover. Siden starten på letevirksomheten 
nord for Stad i 1980 er det til nå boret 38 hull 
på sokkelen utenfor Troms og Finnmark, de 
fleste i Troms I-området. Erfaringene viser at 
det tar tid å finne selve nøkkelen - letemodel
len - som fører til påvisning av olje i nye 
områder. Interessen for leting i Barentshavet 
er idag fokusert på de sentrale og østlige deler 
av området sør for 74° 30'N. Det er ikke mulig 
å trekke noen konklusjon om hvilke deler av 
utredningsområdet der mulighetene for å gjø
re oljefunn er størst, og hvor letevirksomheten 
bør konsentreres. I utgangspunktet er alle 
deler av utredningsområdet av interesse, med 
unntak av en smal sone uten sedimentære 
bergarter nær kysten av Troms og Finnmark.» 

Konklusjoner fra utredningen 
Utredningen konkluderer bl.a. med: 

«Barentshavet er et av verdens største og 
mest ~roduktive grunthavsområder. Til nå har 
den Vlktigste bruk av Barentshavet vært fiske 
og fangst, men området er også interessant i 
petroleumssammenheng-. På Tromsøflaket, 

som ble åpnet for letevirksomhet i 1980 er det 
påvist utvinnbare gassreserver på tilsammen 
207 millioner tonn oljeekvivalenter (dvs. til
svarende ett Friggfelt). 

Sannsynligheten for å få en utblåsning un
der leteperioden som resulterer i oljesøl er 
liten. Statistisk er dette beregnet til to søl pr. 
tusen år dersom en borer tyve brønner i året. 
Effekten av et oljesøl kommer inn mot en 
konsentrasjon av sjøfugl, sårbare strandom
råder, akvakulturanlegg eller faller sammen 
med utbredelsen av sårbare torskeegg og -lar
ver. 

For å illustrere de potensielle skader av et 
oljesøl på torskebestanden er to alternative 
utslippssituasjoner vurdert. Ved et oljesøl på 
Tromsøflaket i juli blir under 1/2 % av en års
klasse norsk-arktisk torsk drept. Et oljesøl 
innenfor Troms Il i første halvdel av april kan 
gi en reduksjon på 10-15 % av den samme års
klassen. 

Gjennomgangen av fiskeriaktiviteten i ut
redningsområdet viser at oljevirksomheten vil 
ha størst konsekvenser i kystområdene fra 
Sørøya i vest til Tanafjorden i øst. Det må 
antas at mer avgrensede områder langs Egga
kanten har tilsvarende betydning. Det er et 
generelt trekk at konsekvensene avtar med 
økende avstand fra land. Eventuell letevirk
somhet i de nordlige deler av utredningsom
rådet vil ha heller begrensede fiskerimessige 
konsekvenser. 

Ved å se på de samlede konsekvenser fra 
hvert fagfelt kan en identifisere soner med 
ulike grader av konflikt. Disse er kalt kystso
ne, egg- og larveson~ arktisk sone og åpent 
hav, og er illustrert i .r"igur Il i vedlagte utred
ning. 

Kystsonen kan beskrives som et 20-50 km 
bredt belte langs kysten av Troms og Finn
mark. Innenfor denne sonen finner en store 
biologiske forekomster av fisk1,.. sjøfugl og sjø
pattedyr. Videre har en kystnske, fiskeopp
drett, bosetting, rekreasjon, turisme og annen 
næringsvirksomhet. Ved eventuell letevirk
somhet i denne sonen må det utvises meget 
stor aktsomhet og tas spesielle forholdsregler. 

Egg- og larvesone defineres som området 
med store konsentrasjoner av sårbare torske
egg. og larver deler av året. Denne sonen 
dekker området sør for 71 ° 30'N og vest for 
en linje fra Bjørnøya til Nordkapp. Tids- og 
områdebegrensninger for letevirksomhet kan 
være aktuelle her. 

Arktisk sone er definert som et belte rundt 
Bjørnøya med store sjøfuglforekomster, samt 
det særlig produktive området knyttet til is
kanten som tiltrekker seg fisk, sjøfugl og 
sjøpattedyr på næringssøk. Oljevernberedska
pen for disse områdene er foreløpig ~kke 
tilfredstillende utviklet, og avbøtende tiltak 
m:\ utredes nærmere. 

Apent hav er definert som de deler av utred
nin~sområdet hvor det i mindre grad enn 
øvnge soner forekommer tette konsentrasjo
ner av sårbare forekomster, eller aktiviteter 
som kan bli særlig skadelidende ved eventu
ell petroleumsvirlcsomhet. 

Oljeleting er i utgangspunktet en kostbar 
aktivitet. Siktemålet med letingen er imid
lertid at det skal gjøres drivverdige funn. Slike 
funn vil på sikt bidra til å opprettholde både 
petroleumsproduksjonen, de statlige inntekte
ne fra petroleumsvirksomhet og leveransene 
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til næringen. Til tross for at utbygging av ett 
enkelt eller noen få petroleumsfelt i Barents
havet ikke er tilstrekkelig til å stanse den 
negative sysselsettingesutviklingen i Troms 
og Finnmark, vil det likevel kunne re_presen
tere nye og verdifulle arbeidsplasser I lands
delen. 

På nåværende tidspunkt vet en ikke om det 
finnes drivverdige petroleumsforekomster in
nenfor de ikke-åpnede deler av utredningsom
rådet. De positive samfunnsmessige 
konsekvenser av eventuelle funn i området 
må vurderes opp mot de potensielle konse
kvenser for sårbare ressurser og andre næ
ringsinteresser. Dette er forhold som 
nødvendigvis vil være gjenstand for en poli
tisk avveiing.» 

Administrasjonens vurderinger 
Petroleumsvirksomheten er behandlet inn

gående i Fylkesplan for Finnmark 1988-91. 
Det har fra enkelte hold kommet innvendin

ger mot at Regjeringen før behandlingen av 
konsekvensutredningen velger å lyse ut nye 
nøkkelblokker i Barentshavet. Om nøkkel
blokker sier fylkesplanen, s 87: 

«Strategiske blokker ligger i områder som 
ikke er åpnet for letevirksomhet generelt. 
Blokkene er val.l?i. ut slik at sjansene for å gjø
re drivverdi~e runn er best mulig. Konse
kvensutredninger vil måtte utføres før 
eventuelle funn kan bli utbygget.» 

Forøvrig ligger de aktuelle nøkkelblokkene 
(«strategiske blokker») som er presentert for 
utlysning i konsesjonsrunde 12 B, alle i det 
området som konsekvensutredningen har de
finert som åpent hav, det vil igjen si øst/ 
nordøst for nøkkelområde I og øst for nøkkel
område III, jfr. fylkesplan fig. 3.5.2. 

I konsekvensutredningen heter det bl.a.: 

<1.At storparten av de sårbare torskeeggene 
og -larvene stort sett befinner seg i området 
vest for en linje trukket fra Nordkapp til 
Bjørnøya. Oljesøl som befinner seg øst for 
denne linje vil et gjennomsnittsår ikke gi ve
sentlige virkninger på rekrutteringen til 
torskebestanden. 

Under ett år gammel torsk ble også testet 
på oljetoleranse, og resultatene viste at fisken 
reagerte spontant på tilsetting av olje i vannet 
og mdikerte at den ville reag:ert på oljefor
urenset vannmasse med unnvikelse/flukt.» 

I avsnitt om konsekvensutredninger uttaler 
bl.a.fylkesplanen: 

«NOU 1986:6 Erstatning til fiskeriene for 
ulemper ved petroleumsvirksomheten, ble 
presentert overfor Finnmark Fiskarlag i juni 
1986. Utvalgets utredning bør følges opp av 
en Stortingsmelding så raskt som mulig. 

Fylkesutvalg-et har i denne sammenheng 
uttalt at oljeVU'ksomheten utenfor Finnmark 
må utvikles i nært samarbeid med fiskeriinte
ressene, spesielt Finnmark Fiskarlag. Dette 
bør skje ut fra den erkjennelse at fiskerinærin-

gen også i framtida vil være fundamental 
basisnæring i fylket. » 

Forøvrig henvises det til fylkesplanens 
handlingsprogram, kap. 3.5, der det bl.a. går 
fram at: 

«Hvis oljefunn ikke gjøres i 1987/88 må det 
årlig tildeles 5-7 nøkkelblokker i Barentshavet 
før nye områder åpnes for tildeling i 1990. 

Omfanget av tildelinger må være så stort 
at det sikrer en helårlig kontinuerlig aktivitet 
ved basene og opprettholder kompetansen 
ved oljemiljøene i Harstad og Hammerfest/ 
Sørøysund. 

De pågående konsekvensutredningene må 
gjennomføres slik at Barentshavet Syd (om
rådene sør for 74° 30'N og vest for 32°0) kan 
åpnes for leteboring i 1990. 

OED må ta initiativ til nye konsekvensut
redninger for åpning av nye områder etter 
1995. 

Oljeselskapenes rasjonalisering og bruk av 
nye teknologiske konsepter må ikK.e svekke 
det generelle sikkerhetsarbeid. Et forsvarlig 
sikkerhetsnivå under lete- og utbyggingsakti
vitetene er oljeselskapenes ansvar. 

Hvis leteaktiviteten trappes opp på sovjetisk 
sokkel må OED/OD ta initiativ til å få vurdert 
etablering av en oljevernbase i Vardø.,. 

I en situasjon hvor sysselsettingen i fylkets 
viktigste næring er truet pga ressursmangel 
er det viktig å vurdere mulighetene også in
nenfor andre næringer. 

Det kan her nevnes at en eventuell iland
føring av gass til Sørøya og utbygging av 
LNG-anlegg på Slettnesområdet totalt vil gi 
ca. 500 arbeidsplasser, hvorav 360 knyttes til 
LNG-terminalen, 60 til administrasjon og 80 
på plattform. En slik etablering vil kunne få 
en meget positiv sysselsettingsmessig effekt i 
et fylke som har stort behov for arbeidsplas
ser. Det vises også her til fylkesplanens 
handlingsprogram der det heter: 

«Hvis rettighetshaverne finner at en utnyi;
ting av gassen fra Tromsøflaket er økonomisk 
lønnsom, må OED priortere denne utbyggin
gen foran andre konkurrerende forekomster 
Tenger sør på norsk sokkel. Dette vil gi en 
gunstig sysselsettingsmessig effekt og positive 
ringvirkninger for næringslivet i fylket.» 

Administrasjonen er gjort kjent med uttalel
ser/vedtak fra følgende institusjoner: 
- Hammerfest kommune 
- Fylkesmannen i Finnmark 
- Landsdelsutvalget 
- Troms fylkeskommune 
- Finnmark Fiskarlag 

Uttalelsene følger som egne vedlegg. 
Administrasjonen har tro på at fiskerinærin

gen som vil være vår basisnæring også i 
framtida kan utvikles og utøves i samarbeid 
og samvirke med fiskerinæringen, oljeselska
pene og offentlige myndigheter. 
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Tilråding 
«l. Fyllcesutvalget er tilfreds med at konse

kvensutredningen er lagt frem og vil følges 
opp gjennom en stortingsmeldin8' 1988/89. 

Delte vil være i samsvar med mtensjonene 
i fylkesplan for Finnmark 1988-91. 

2. Fylkesutvalget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes for 
leteboring. Leteaktiviteten må tilrettelegges 
slik at negative konsekvenser for sårbare res
surser og fiskerivirksomheten reduseres til et 
minimum. I kystsonen og egg- og larvesoner 
må det velges tidspunkt for Jetevtrksomheten 
slik at en unngår den sårbare periode for fiske
egg og -larver. 

Finnmark fylkeskommune 
Fylkesutvalgets vedtak: 

«l. Fylkesutvalget er tilfreds med at konse
kvensutredningen er lagt fram og vil følges 
opp gjennom en stortingsmelding 1988/89. 

Dette vil være i samsvar med intensjonene 
i fylkesplan for Finnmark 1988-91. 

2. FvlkesutvaJget mener at de områder som 
konsekvensanalysen omfatter kan åpnes for 
leteboring. Leteaktivitenen må tilrettelegges 
slik at negative konsekvenser for såbare res
surser og fiskerivirksomheten reduseres til et 
minimum. I kyst og egg- og larvesoner må del 
velges tidspunkt for Ietevrrksomheten slik at 
en unngår den sårbare periode for fiskeegg og 
larver. 

Fylkesutvalget anmoder videre at fiskernes 
organisasjoner blir med på råd når lokalitete
ne for oljeboring blir utvalgt. 

3. Fvlkesutvalget forutsetter at oljevern
beredskapen videreutvikles og styrkes med 
omsyn til de spesielle klimatiske forhold i 
Barentshavet. 

Sovjetiske myndigheter må også trekkes inn 
i dette arbeidet ut fra deres økende leteaktivi
tet i Barentshavet. 

Det må etableres et tilfredsstillende olje
vernberedskap slik at skadevirkningen ved 
eventuell oljesøl kan minimaliseres. Fylkesut
valget tar det for gitt at det best mulige 
materiell og utstyr nyttes til letevirksomheten 
i nordområdene. 

4. For å bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningsprogram 
som knyttes til forskningsinstitusjoner i lands
delen. 

5. Fylkesutvalget ber om at Fleischer-utval
gets innstilling 61ir behandlet snarest. 

6. Fylkesutvalget slutter seg forøvrig til ad
ministrasjonens vurderinger.• 

2. NORDLAND FYLKE 
2.1 Andøy kommune 

Andøy kommunestyre har i møte 31.10.88 
gjort slik behandling: 

Ordføreren refererte Troms fylkestings ved
tak i saken, fattet 17.10.88. 

3. Fylkesutvalget forutsetter at oljevern
beredskapen videreutvikles og styrkes m ed 
omsyn til de spesielle klimafiske forhold i 
Barentshavet. 

4. For å bed.re kunnskap om de økologiske 
prosesser I Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutrednin~en. De t må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningsprogram 
som knyttes til forskningsinstitusjoner i lands
delen. 

5. Fylkesutvalget ber om at Fleischer-utval
gets innstilling 61ir behandlet snarest. 

6. Fylkesutvalget slutter seg forøvrig til ad
ministrasjonens vurderinger.» 

«Tillegg pkt. 3 d i formannskapets innstil
ling: 

Fiskernes organisasjoner må tas med når det 
eventuelt blir snakk om e rstatninger.• 

Asle Amundsen (SV) satte fram forslag i 
samsvar med formannskapets mindretalls
forslag. 

Votering: 
1. Formannskapets innstilling ble bifalt med 

28 mot 9 st. for Amundsens forslag. 
2. Karlsens tiHeggsforslag bLe enstemmig 

bifalt. 

Vedtak: 
1. Formannskapets innstilling bifalles. - Bi

falt med 28 mot 9 st. 
2. Karlsens tilleggsforslag bifalles. - Enstem

mig bifalt. 
Andøy formannskap behandlet konsekvens

utredningen i møte 21.09.88. Formannskapet 
fattet i møtet en uttalelse som går som innstil
ling til kommunestyret i møte 31.10.88. 

Av hensyn til høringsfristen oversendes nå 
formannskapets uttalelse (følger vedlagt). 
Kommunestyrets uttalelse vi bli oversendt når 
denne foreligger. 

I. Innledning 
Olje- og energidepartementet la i juni d.å. 

frem konsekvensutredningen «Åpning av Ba
rentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og sydlig 
del av Finnmark Vest for petroleumsvirksom
het«. Konsekvensutredningen legger hoved
vekt på mulige miljøkonsekvenser og 
virkninger for fiskerinæringen. 

«Åpning av Barentshavet Syd, Troms Il og 
Troms III og sydlig del av Finnmark Vest for 
petroleumsvirksomhet» er den første norske 
utredningen som vurderer spørsmålet om åp
ning av et større sokkelområde for petrole
umsvirksomhet etter at den nye petroleumslo
ven trådte i kraft i juni 1985. 
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11. Bakgrunn 
Olje- og energidepartementet sendte 8. juli 

i år ovennevnte konsekvensutredning ut på 
høring til sentrale og lokale myndigheter, 
næringsorganisasjoner. industrien m.m., der
iblant Andøy kommune. Høringsfristen er satt 
til 8. oktober d.å .. Regjeringen planlegger å 
legge frem en Stortingsmelding om saken ved 
årsskiftet 1988/89, hvoretter Stortinget forut
settes å behandle den våren 1989. Eventuell 
boring i dette området vil da tidligst kunne 
skje i 1990 

Vesterålen Regionråd/0S0-consult Ande
nes A/S la i månedsskiftet augusUseptember 
frem utredningen •Næringsmess1ge konse
kvenser ved petroleumsvirksomhet i områder 
sør for Troms r.. Hensikten med denne utred
ningen er å vurdere konsekvenser for annet 
næringsliv enn fiskeri ved en eventuell åp
ning av Troms II og Troms Ill for letevirksom
het. 

Ill. Olje• og energidepartementets utredning 
Olje• og energidepartementets utredning 

peker ikke på områder som helt bør unntas 
fra letevirksomhet, men at gjennomgang av 
fiskeriaktiviteten i utredningsområdet viser at 
oljevirksomheten vil ha størst konsekvenser i 
kystområdene fra Sørøya i vest til Tanafjorden 
i øst. 

Utredningen viser videre at sannsynlighe
ten for å få en utblåsning under leteperioden 
som resulterer i et oljesøl, er liten. Det fore
slås derfor å minimalisere ulempene som følge 
av begrensninger i egg- og larvesonen. 

Åpning av Barentshavet Syd, Troms Il, 
Troms ill og sydlig del av Finnmark Vest for 
petroleumsvirksomhet. Konsekvensutredning 
tar videre til orde for at det må utvises meget 
stor aktsomhet og tas spesielle forholdsregler 
ved petroleumsvirksomhet på Troms Il og 
Troms Ill, og foreslår på den bakgrunn å opp
rettholde en god oljevernberedskap. 

IV. Vesterålen regionråd.lOSO-Consult Ande
nes AIS utredning 

Vesterålen Regionråd/OSO-Consult Ande
nes A/S utredning •Næringsmessige konse
kvenser ved petroleumsvirksomhet i områder 
sør for Troms I,. viser at det i en eventuell 
letefase vil bli kjøpt varer og tjenester for ca. 
17 millioner kr. pr. rigg pr. år. 

Et eventuelt oljefunn i størrelsesorden 40-70 
mill. Sm3 - som tilsvarer et mindre oljefelt på 
sørnorsk sokkel - vil være svært interessant. 
En mulig utbygging av et slikt funn vil kreve 
investeringer i størrelsesorden 8-9 mrd. kro
ner. 

I driftsfasen vil et eventuelt slikt funn bety 
kjøp av varer og tjenester for 650 millioner 

kroner pr. år. Bemanningen «offshore» i en 
slik fase vil være på 180 personer. I tillegg 
kommer direkte og indirekte virkninger på 
land. 

En spørreundersøkelse blant et stort antall 
bedrifter i Vesterålen, Ofoten og Sør-Troms 
viser at 2/3 av bedriftene ser positive utvik
lingsmuhgheter i forbindelse med petrole
umsvirksomhet. 

Utredningen konkluderer med at åpning av 
områder sør for Troms I for leting etter olje 
og gass vil ha stor betydning for en rekke 
bedrifter i nordre del av Nordland og i søndre 
del av Troms, særlig hvis oljefunn gjøres og 
utbygging/drift kommer i gang. 

V . Tidligere vedtak i saken 
V. I . Nordnorsk oljeråd 

Tidligere Nordnorsk Oljeråd bestod av 2 re
presentanter fra hvert av fylkene i Nord
Norge og 1 representant fra hver av følgende 
organisasjoner: Norges Fiskarlag, LO, Norsk 
Arbeidsgiverforening og Norges Industrifor
bund, - tilsammen 10 medlemmer (Fiskarlaget 
hadde 2 representanter den siste tiden oljerå• 
det fungerte). 

Oljerådet behandlet saken flere ganger, se• 
nest på møte l. oktober 1986, hvor det mot 1 
stemme (Fiskarlagets representant) ble fattet 
følgende vedtak: 

«Sentrale myndigheter må etterkomme bl.a. 
Statoils ønsker om jevn tildeling av blokker 
og åpning av nye områder nærmere land. I 
den forbindelse vil Oljerådet peke på området 
Troms Ill, som snarest må åpnes for letevirk
somhet. Også Troms Il, som Oljerådet tid
ligere har ønsket letevirksomhet på, bør nå 
være moden for boringer under hensyn tatt 
til fiskerinæringens interesser.• 

V.2. Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkesutvalg fattet på møte 24.-25. 

januar 1984 følgende vedtak med 12 mot 3 
stemmer: 

«Fylkesutvalget tinner at en forsiktig åpning 
av Troms Il for letevirksomhet bør kunne skje 
i 10. konsesjonsrunde i nært samråd med fis
keriorganisasjonene.» 

V.3. Troms fylkeskommune 
Troms fylkeskommune har - hovedsaklig 

med bakgrunn i manglende konsekvensutred
ninger for området - hittil stilt seg negativ til 
åpning av Troms Il og Troms Ill for letevirk
somhet etter olje og gass. 

Det har på den korte tiden som har vært til 
rådighet ikke vært mulig å fremskaffe ord
lyden i Troms fylkestings vedtak fra forrige 
gang dette var til behandling. 
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V.4. Andøy kommune 
Andøy kommunestyre vedtok 13. februar 

1984 følgende med 30 mot 7 stemmer: 
«Kommunestyret mener at virksomheten på 

Troms Il vil gi høyst tiltrengte og verdifulle 
ringvirkninger for den nordligste delen av 
Nordland og søndre Troms. Også ressurskart
leggingshensyn tilsier at denne del av konti
nentalsokkelen undersøkes. 

Andøy kommunestyre vil derfor be om at 
formannskapets vedtak av 19. januar 1984 blir 
fulgt opp. I vedtaket heter det at Troms Il bør 
åpnes for letevirksomhet i I 0. konsesjons
runde, som må utlyses i 1985. 

Det har hele tiden vært Andøy kommunes 
forutsetning at dette skulle skje i nært samråd 
med ftskerinæringen. I dette ligger at tiden 
frem til borestart må brukes ti å avklare for
holdet til fiskerinæringen, herunder eventue ll 
erstatning for midlertidige tap av fiskefelt, 
samt opprustning av oljevernberedskapen.• 

VI. Behandling av saken i 1988 
VI.i. Landsdelsutvalget for Nord-Norge og 

Namdalen 
Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nam

dalen skal behandle saken på sitt møte 22. 
september i Alta. Saksfremlegg og forslag til 
vedtak vil trolig foreligge 14. september og 
sendes ut 15. september. 

VI.2. Nordland fylkeskommune 
Nordland fylkesutvalg vil behandle saken 

27.-28. september. 
Nordland plan- og ressursstyre behandlet 

den statlige konsekvensutredningen på møte 
7.-8. september 1988, men tok i den sammen
heng ikke stilling til spørsmålet om åpning 
av bl.a. Troms Il og Troms III for petroleums
virksomhet. Styret nøyde seg med å se positivt 
på at •petroleumsvirksomheten vurderes 
forskjøvet nordover-.o. 

Nordland nærings- og sysselsettingsstyre 
behandlet Vesterålen Regionråd/OSO-Consull 
Andenes A/S analyse på sitt møte 6.-7. sep
tember, men tok ikke stilling verken til denne 
eller spørsmålet om åpning av bestemte om
råder for petroleumsvirksomhet. 

VI.3. Troms fylkeskommune 
Troms fylkesutvalg og fylkesting skal be

handle saken henholdsvis 26.-27. september 
og 17.-18. oktober. 

Troms plan- og utbyggingsutvalg vedtok på 
møte 23. august å utsette behandlingen av 
saken til møte 19. september. 

I plan- og utbyggingssjefens innstilling he
ter det at man •er tilfreds med at Regjeringen 
vurderer å åpne nye leteområder på nord
norsk sokkel». Under henvisning til fylkespla-

nen heter det at «Troms fylkeskommune bør 
ha ansvaret for at informasjonsutvekslingen 
mellom fiskerinæringen, oljeselskapene og 
myndighetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsinte
resser knyttet til sokkelområdene Troms Il og 
Troms IIh. 

Innstillingen tar imidlertid ikke konkret 
stilling til åpning av disse områdene for lete
virksomhet. 

Vl.4. Vesterålen Regionråd 
Vesterålen Regionråds arbeidsutvalg, sam

let til møte 31. august, viser ti l at den statlige 
konsekvensutredningen ikke peker på om
råder som helt bør unntas fra letevirksomhet, 
men at gjennomgang av fiskeriaktiviteten i 
utredningsområdet viser at oljevirksomheten 
vil ha størst konsekvenser i kystområdene fra 
Sørøya i vest til Tanafjorden i øst. 

Regionrådet viser til at sannsynligheten for 
å få en utblåsning under leteperioden som 
resulterer i oljesøl, er liten, og slutter seg li! 
forslaget om å minimalisere ulemper som føl
ge av en eventuell utblåsning, ved å innføre 
tids- og områdebegrensninger i egg- og larve
sonene. 

Regionrådet ti1rår sterkt at områdene sør for 
Troms I, dvs. Troms Il og Troms Ill, åpnes for 
letevirksomhet. Regionrådet viser i denne 
sammenheng også til at det ensidige nærings
livet i deler av nordre Nordland/søndre 
Troms, hovedsaklig basert på fiske og fiskefor
edling, gjør at behovet for de ringvirkninger 
oljeleting og eventuell utbygging og drift 
dette området vil gi, er stort. 

VI.5. Nordland Fylkes Fiskarlag 
Nordland Fylkes Fiskarlag mener at den 

statlige konsekvensutredningen gir en omfatt
ende og klar fremstilling av dagens aktiviteter 
i utredningsområdet både hva gjelder fiskeri, 
fugleliv, strandsoner og miljø forøvrig. 

Fiskarlaget reiser spørsmål om myndighete
ne er villig til å gå inn for et samarbeid med 
fiskerne for derigjennom å foreta boring på 
blokker og til tider som er til minst bry for 
næringen. Fiskarlagets administrasjon t ror at 
et godt samarbeid i så måte er av svært stor 
betydning. 

Administrasjonens inntrykk er at konse
kvensene av ukontrollerte utblåsninger er 
bagatellisert i utredningen. Administrasjonen 
er av den oppfatning at man (fiskernes organi
sasjoner) først og fremst bør forsøke å ivareta 
fiskernes særinteresser i denne saken. 

«Med bakgrunn i ovennevnte vil administra
sjonen anta at fiskerinæringen totalt sett vil 
merke at det skal drives oljevirksomhet i ut
redningsområdet«, heter det i administrasjo-
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nens saksfremlegg, som konkluderer med at 
Nordland Fylkes Fiskarlag i prinsippet bør gå 
imot boring, men samtidig åpne døren på gløtt 
for å kunne inngå kompromisser, bl.a. med 
hensyn til valg av blokk, tidspunkter for bo
ring og seihngsleder for supplyfartøyene. 

Styret har med bakgrunn i dette - alle for
hold tatt i betraktning - frarådd oljeboring 1 

utredningsområdet. For øvrig går Nordland 
Fylkes Fiskarlags styre på det sterkeste imot 
oljeboring før Stortinget har behandlet Flei
scherutvalgets innstilling vedrørende erstat
ning til fiskerne for den ulempe oljevirksom
heten fører med seg. 

Dersom det uansett blir oljeboring i utred
nmgsområdet ber styret om at borelokaliteter 
blir utvalgt 1 samråd med Norges Fiskarlag 
slik at skadevirkningene bhr minst mulige. 
Som en helt klar forutsetning før boretillatel
ser blir gitt må det etableres en tilfredsstillen
de oljevernberedskap og unngås å bore til de 
tider av året hvor egg og larver, spesielt av 
torsk kan bli skadelidende. 

VI.6. Troms Fiskarfylking 
Styret I Troms Fiskarfylking reagerer meget 

sterkt på at fiskerne blir bedt om å behandle 
konsekvensutredningen om åpning av Ba
rentshavet Syd, Troms Il og ill, og den sydlige 
del av Finnmark Vest for petroleumsvirksom
het an den tid OED ikke har villet behandle 
Fleischer-utvalgets innstilling. 

Styret mener at det under ingen omstendig
het må åpnes for petroleumsvirksomhet i egg
og larvesoner og kystsoner. For fiskeriene har 
undersøkelser vist at konsekvensene av olje
virksomhet vil være størst langs kysten av 
Finnmark. Dette gjelder spesielt kystområde
ne fra Sørøya i vest til Tanafjorden i øst, heter 
det i styrets vedtak, som krever at det må 
opprettes en petroleumsfri sone på 5 n. mil fra 
grunnlinja. 

VIL Vurdering 
Den statlige konsekvensutredningen peker 

ikke på områder som helt bør unntas fra lete
virksomhet. Det vil bli lagt vekt på å opprett
holde en god oljevernberedskap. Videre vil 
tids- og områdebegrensninger innenfor deler 
av området kunne bli aktuelt. 

Petroleumsvirksomheten utenfor Finn
mark, Troms og nordre del av Nordland har 
siden 1986 vært svært lav. Dette har bl.a. gitt 
seg utslag i stor usikkerhet og ledig kapasitet 
i petroleumsmiljøet i Harstad. 

I f.eks. Fylkesplan for Troms 1988-1991 blir 
sentrale myndigheter bedt om snarest å sette 
iverk tiltak som kan skape ny og økt aktivi
tet. Foreliggende konsekvensutredninger 
åpner for slik aktivitet. 

Apning av Troms 11 og Troms Ill vil ha stor 
positiv betydning også for nordre del av Nord
land. Vesterålen Regionråd peker f.eks. i sin 
uttalelse på at leteboring på Troms II og 
Troms UI vil få en betydelig sysselsettingsef
fekt • «spesielt i en tid da det synes å kunne 
bli stor ledighet innen fiske og fiskeindustri». 

VIil. Forslag til vedtak 
Med bakgrunn i dette anbefales følgende 

forslag til vedtak: 
1. Andøy kommunestyre har behandlet den 

statlige konsekvensutredningen om åpning 
av Barentshavet Syd, Troms II, Troms 111 
og den sydlige del av Finnmark Vest for 
petroleumsvirksomhet. Kommunestyret 
har også behandlet Vesterålen Regionråd/ 
0S0-Consult Andenes A/S analyse «Næ
ringsmessige konsekvenser ved petrole 
umsvirksomhet i områder sør for Troms I». 

2. Andøy kommunestyre har merket seg at 
den statlige konsekvensutredningen ikke 
peker på områder som helt bør unntas fra 
letevirksomhet. 
for fiskeriene vil konsekvensene av olje
virksomhet være størst langs kysten av 
Finnmark, spesielt kystområdene fra Sør
øya i vest og Tanafjorden i øst. 
det vil legges vekt på å opprettholde en god 
oljevernberedskap i området. 
det innenfor deler av området kan bli aktu
elt med tids- og områdebegrensning for 
letevirksomheten. 
Vesterålen Regionråd/OSO-Consult Ande
nes A/S' analyse viser at åpning av områder 
sør for Troms l for leting etter olje og gass 
vil ha stor og positiv betydning for en rekke 
bedrifter i bl.a. nordre del av Nordland. 

3. Kommunestyret i Andøy vil be sentrale 
myndigheter om å åpne nye leteområder 
på nordnorsk sokkel, herunder Troms Il og 
TromslII. 

4. Letevirksomheten må tilrettelegges slik at 
negative konsekvenser for sårbare ressur
ser reduseres til et minimum. For Troms 
Il og Troms ill må letevirksomheten tilpas
ses den mest sårbare periode for fiskeegg 
og-larver. 

5. Andøy kommunestyre forutsetter at o lje
vernberedskapen videreutvikles og styr
kes, bl.a. med omsyn til de spesielle 
klimatiske forhold i Barentshavet. 

Andøy formannskap har i møte 21.09.88 gjort 
slik behandling/vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
1. Andøy kommunestyre har behandlet den 

statlige konsekvensutredningen om åpning 
av Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III 
og den sydlige del av Finnmark vest for 
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petroleumsvirksomhet. Kommunestyret 
har også behandlet vesterålen Regionråd/ 
0S0-Consult Andenes A/S analyse «Næ
ringsmessige konsekvenser ved Petrole
umsvirksomhet i områder sør for Troms b . 

2. Andøy kommunestyre har merket seg at 
- den statlige konsekvensutredningen ikke 

peker på områder som helt bør unntas fra 
letevirksomhet. 

- for fiskeriene vil konsekvensene av olje
virksomhet være størst langs kysten av 
Finnmark, spesielt kystområdene fra Sør
øya i vest og Tana.fjorden 1 øst. 

- det vtl legges vekt på å opprettholde en god 
oljevernberedskap i området. 

- det innenfor deler av området kan bli aktu
elt med tids- og områdebegrensning for 
letevirksomheten. 

- Vesterålen Regionråd/0S0-Consult Ande
nes A/S' analyse viser at åpning av områder 
sør for Troms I for leting etter olje og gass 
vil ha stor og positiv betydning for e n rekke 
bedrifter i bl.a. nordre del av Nordland. 

3. Kommunestyret i Andøy vil be sentrale 
myndigheter om å åpne nye leteområder 
på nord-norsk sokkel, herunder Troms Il 
og Troms Ill under forutsetning av at: 

a) Letevirksomheten tilrettelegges slik at ne
gative konsekvenser for sårbare ressurser 
reduseres til et minimum. For Troms II og 
Troms ill må letevirksomheten tilpasses 
den mest sårbare perioden for fiskeegg og 
larver. 

b) Oljevernberedskapen videreutvikles og 
styrkes slik at den er tilstrekkelig tilpasset 
de spesielle klimatiske forhold i leteom
rådene. 

c) Borelokaliteter utvelges i samråd med Nor
ges Fiskarlag slik at skadevirkningene for 
fiskerinæringen blir minst mulig. 

d) Det gis kompensasjon til fiskeri.næringen 
som helhet for de negative følger som pet
roleumsvirksomheten nødvendigvis vil ha 
for denne næringen. 

- Bifalt med 8 mot l st. 

2.2 Vestvågøy kommune 
Vestvågøy kommunestyre behandlet saken 

i møte 28. oktober 1988 under sak 199/ 88, og 
fattet slikt vedtak: 

1. Vestvågøy kommunestyre har behandlet 
den statlige konsekvensutredningen om åp
ning av Barentshavet syd, Troms II, Troms ill 
og den sydlige del av Finnmark vest for petro
leumsvirksomhet. 

2. Vestvågøy kommunestyre har merket seg 
at utredningen ikke peker på områder som 
helt bør unntas fra letevirksomheten. 

3. Kommunestyret i Vestvågøy vil ikke mot-

sette seg at nye leteområder blir åpnet under 
forutsetning av at: 

a)- det ikke foregår borevirksomhet i den 
del av undersøkelsesområdet som er sør for 
7 1, N og vest av Nordkapp. Dette for å unngå 
skader på viktige gyteområder for torsk. 

b)- det ikke foregår letevirksomhet i perio
den 20.3 -1.8. i oljeførende lag i den del av 
undersøkelsesområdet som ligger sør for 74, 
vest for en linje Bjørnøya - Nordkapp. Dette 
for å redusere muligheten for skade på sårbare 
stadier av egg og larver av viktige fiskeressur
ser. 

4. Vestvågøy kommunestyre vil i utgangs
punktet påpeke at det skal være mulig å 
opprettholde det samme beredskapsnivå og å 
gi miljøet den samme beskyttelse som for res
ten av sokkelen. 

Det må snarest utarbeides en plan med en 
forsert videreutvikling av oljevernberedska
pen som er nødvendig tilpasset de spesielle 
klimatiske forhold I leteområdene (Barentsha
vet). 

5. Uttaking av nye borelokaliteter må foregå 
i nært samarbeid med Norges fiskarlag, slik 
at skadevirkningen for fiskerinæringen blir 
minst mulig. 

6. Det gis kompensasjon til fiskerinæ ringen 
som helhet for de negative følger som petrole
umsvirksomheten fører med seg. 

7. Vestvågøy kommunestyre henstiller til 
Olje- og energidepartementet at det snarest 
behandler Fleischer-utvalgets innstilling om 
fiskernes rettigheter. 

Dette til underretning. 

2.3 Vågan kommune 
Utredningen og høringsuttalelse ne vil ut

gjøre grunnlag for en Stortingsmelding om 
åpning av Barentshavet Syd og områdene 
nevnt over for petroleumsvirksomhet. 

Stortingsmeldingen er planlagt ferdig ved 
årsskiftet 1988/89, og eventuelle kommentarer 
til konsekvensutredningen må være departe
mentet i hende innen 8. oktober. 

Det vises til rapportens konklusjon, og kon
sekvensene for de berørte kystkommuner. 

Saken legges frem uten innstilling. 
Representanten Olav Elvan (SV) fremmet 

følgende forslag tiJ vedtak: •Næringsutvalget 
i Vågan kommune går mot prøveboring i om
rådet Barentshavet Syd m.v. nå. Dette er et 
viktig område som kystfiskerne bruker. Bo
ring og en senere eventuell produksjon her 
vi være til hinder for kystfiskeflåtens drift. I 
tillegg vil en eventuell ukontrollert utblåsing 
eller oljesøl som en vet kan komme, være til 
skade for selve fiskeressursen og forstyrre det 
naturlige miljø i havet. Oljevernberedskapen 
er ikke god nok. 
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Næringsutvalget mener at det ikke har noen 
hast med oppstart nå fordi ny kunnskap i tek
nologi senere vil kunne øke sikkerheten og 
gi større garantier for sikker drift. 

Det gjelder å verne om livet i havet nå.« 
Representanten Arne Nergaard (AP) frem

met følgende forslag til vedtak: 
«Næringsutvalget kan være enig i at virk

somheten vurderes forskjøvet nordover, med 
de forbehold som ligger i det å bevare ressur
sene i havet. 

Barentshavet er svært sårbart økologisk og 
med større verdier som er ømtålig overfor et 
eventuelt utslipp. Letevirksomheten må der
for tilrettelegges slik at negative konsekven
ser reduseres til et minimum. 

Fiskeriene er det eneste eksistensgrunn
laget for bosetting langs kysten. Næringsut
valget krever derfor at det utarbeides en plan 
for oljevernberedskap som blir sikker. Fisker
nes rettighet~r må vurderes og til sist klargjø
res. Mijøovervåking ut fra en totaJ miljøvurde
ring må til enhver tid være en forutsetning. 
En slik plan må ta hensyn til klimatiske for
hold for områdene i Barentshavet.• 

Olav Elvans forslag ble forkastet med 1 mot 
5 stemmer. 

Arne Nergaards forslag ble vedtatt med 5 
mot 1 stemme. 

2.4 Øksnes kommunestyre 
MYRE 

Formannskapets innstilling i sak nr. 304: 
l. Øksnes kommunestyre har behandlet den 

statlige konsekvensutredningen om åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og den 
sydJige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet. 

2. Øksnes kommunestyre har merket seg at 
- den statlige konsekvensutredningen ikke 

peker på områder som helt bør unntas fra lete
virksomhet 

- for fiskeriene vil konsekvensene av olje
virksomhet være størst langs kysten av 
Finnmark, spesielt kystområdene fra Sørøya i 
vest og Tanafjorden i øst. 

- det vil legges vekt på å opprettholde en 
god oljevernberedskap i området. 

- det innenfor deler av området kan bli aktu
elt med tids- og områdebegrensing for lete
virksomheten. 

3. Kommunestyret i Øksnes vil be sentrale 
myndigheter om å åpne nye leteområder på 
nordnorsk sokkel. herunder Troms Il og 
Troms Ill under forutsetning av at: 

a) Letevirksomheten tilrettelegges slik at 
negative konsekvenser for sårbare ressurser 
reduseres til et minimum. For Troms Il og 
Troms ill må letevirksomheten tilpasses den 
mest sårbare perioden for fiskeegg og larver. 

b) Oljevernberedskapen videreutvikles og 
styrkes slik at den er tilstrekkelig tilpasset de 
spesielle klimatiske forhold i leteområdene. 

c) Borelokalitetene utvelges i samsvar med 
Norges Fiskarlags krav slik at skadevirkninge
ne for fiskerinæringen blir minst mulig. 

d) Det gis erstatninger til fiskerinæringen i 
samsvar med de krav Norges Fiskarlag har 
stilt. 

Mindretallsforslag: 
Øksnes kommune vil ikke ta stilling til kon

sekvensutredninga, åpning av Troms Il og 
Troms Ill for petroleumsvirksomhet, før Olje
og energidepartementet har behandlet Flei
scherutvalgets innstilling om fiskernes rettig
heter. 

Bilag: Saksutredning 

Behandlet i kommunestyrets møte den 17.11 .88 
· K.sak 140 

Forslag fra SV v/Yngvar Gustavsen: 
Øksnes kommune har behandlet konse

kvensutredningen om åpning for petroleums
virksomhet på Troms Il og Troms Ill. 

Øksnes kommune mener at det under ingen 
omstendigheter må åpnes for petroleumsvirk
somhet i egg - og larvesoner og kystsoner. 

Fiskernes rettigheter er heller ikke avklart. 
Øksnes kommune vil ikke ta stilling til konse
kvensutredninga før OED har behandlet 
Fleischerutvalgets innstilling om fiskernes 
rettigheter. 

Det ble stemt alternativt mellom formann
skapets innstilling og SV's forlag - prøveav
stemming: 

SV's forslag vedtas med 15 mot 14 st. 
Realitetsvotering: 
SV's forslag vedtas med 17 mot 12 st. 
ØKSNES KOMMUNE RÅDMANNEN 
ØKSNESFORMANNSKAP 
MYRE 
Saksutredning 1. Brev fra Andøy kommue 

dat. 23.09.88 (trykkes A 5) 

Beme-rkninger 
Andøy formannskap har behandlet oven

nevnte konsekvensutredning i sitt møte den 
21.09. d.å. Formannskapet har fattet en utta
lelse som konkluderer med å be de sentrale 
myndigheter om å åpne områder på nord
norsk sokkel, herunder Troms Il og Ill under 
visse forutsetninger. Begrunnelsen for uttalel
sen framgår av vedlagte saksutredning. Jeg 
finner ingen grunn til å kommentere den 
nærmere da denne er grundig gjennomar
beidet. Uttalelsene som er gitt fra Andøy 
kommune har innebygd en del klare foutset
ninger for at en skal kunne tilrå petroleums
virksomhet i nevnte områder. En forutsetning 
er at borelokalitetene skal utvelges i samråd 
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med Norges Fiskarlag slik at skadevirkninge
ne for fiskerinæringen blir minst mulig. Fra 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag i oktober er 
det gjort vedtak som klart går i mot Regjerin
gens beslutning om at Troms Il og andre 
kystnære leteområder foreløpig blir åpnet for 
oljevirksomhet. Fiskarlaget krever petrole
umsfrie soner og at tapte fiskefelt p.g.a. 
virksomheten blir utstrakt. Olje- og energimi
nister Arne Øien orienterte landsmøtet om 
hovedpunktene i et forslag som det er enighet 
om i Regjeringen. Landsmøtets vedtak tyder 
på at Norges Fiskarlag ikke er fornøyd med 
forslaget. Som det fremgår av ordfører Iversen 
i Andøy kommunes brev, oppfordres Øksnes 
kommune til å behandle konsekvensutred
ningen med tanke på å gi uttalelse på åpning 
av Troms Il og Troms III for petroleumsvirk
somhet. Uttalelsen som Andøy kommune har 
gitt i denne sak mener jeg danner et godt 
grunnlag også for en uttalelse fra Øksnes kom
mune. Jeg vil imidlertid legge større vekt på 
at Norges Fiskarlags «krav/uttalelser• blir lagt 
til grunn for petroleumsvirksomheten i de 
aktuelle områder. Begrunnelse for det er fis
kerienes betydning for næringsv1rksomheten 
i Øksnes kommune. 

Innstilling: 
1. Øksnes kommunestyre har behandlet den 

statlige konsekvensutredningen om åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III og den 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet. 

2. Øksnes kommunestyre har merket seg at 
- den statlige konsekvensutredningen ikke 

peker på områder som helt bør unntas fra lete
virksomhet. 

- for fiskeriene vil konsekvensene av olje
virksomhet være størst langs kysten av 
Finnmark, spesielt kystområdene fra Sørøya i 
vest til Tanafjorden i øst. 

- det vil legges vekt på å opprettholde en 
god oljevernberedskap i området. 

- det innenfor deler av området kan bli aktu
elt med tids- og områdebegrensing for lete
virksomheten. 

3. Kommunestyret i Øksnes vil be sentrale 
myndigheter om å åpne nye leteområder på 
nordnorsk sokkel, herunder Troms li og 
Troms llI under forutsetning av at: 

a) Letevirksomheten tilrettelegges slik at 
negative konsekvenser for sårbare ressurser 
reduseres til et minimum. For Troms Il og 
Troms 111 må letevirksomheten tilpasses den 
mest sårbare perioden for fiskeegg og larver. 

b) Oljevernberedskapen videreutvikles og 
styrkes slik at den er tilstrekkelig tilpasset de 
spesielle klimatiske forhold i leteområdene. 

c) Borelokalitetene utvelges i samsvar med 
Norges Fiskarlags krav slik at skadevirkninge
ne for fiskerinæringen blir minst mulig. 

d) Det gis erstatninger til fiskerinæringen i 
samsvar med de krav Norges Fiskarlag har 
stilt. 

3. TROMS FYLKE 
3.1 Berg kommune 

KONSEKVENSUTREDNING - ÅPNING 
AV TROMS TI OG TROMS Ill FOR PETRO
LEUMSVIRKSOMHET 

Rådmannens innstilling til 

Vedtak: 

1. Berg kommunestyre behandlet den stat
lige konsekvensutviklingen om åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms ill og den 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet. 

2. Berg kommunestyre har merket seg at 
- den statlige konsekvensutredningen ikke 
peker på områder som bør unntas fra lete
virkskomhet. 
- for fiskeriene vil konsekvensene av oljevirk
somhet være størst langs kysten av Finnmark, 
spesielt kystområdene fra Sørøya i vest til 
Tanafjorden i øst. 
- det vil legges vekt på å opprettholde en god 
oljevernberedskap i området. 
- det innenfor deler av området kan bli aktu
elt med tids- og områdebegrensning for 
letevirksomheten. 

3. Kommunestyret i Berg vil be sentrale 
myndigheter om å åpne nye leteområder på 

nordnorsk sokkel, herunder Troms II og 
Troms ill under forutsetning av at: 

A. Letevirksomheten tilrettelegges slik at 
negative konsekvenser for sårbare ressurser 
reduseres til et minimum. 

B. Oljevernberedskapen videreutvikles og 
styrkes slik at den er tilstrekkelig tilpasset de 
spesielle klimatiske forhold i leteområdene. 

C. Borelokaliteter utvelges i samråd med 
Norges Fiskarlag slik at skadevirkningene for 
fiskerinæringen blir minst mulige. 

D. Det gis kompensasjon til fiskerinæringen 
som helhet for de negative følger som petrole
umsvirksomheten nødvendigvis vil ha for 
denne næringen. 

F-sak 163188. Ark. 658. K-sak /88. 
Formannskapet behandlet saken i møte 

08.11.88, og tilrår kommunestyret å gjøre slikt 
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Vedtak: 

l. Berg kommunestyre behandlet den stat
Uge konsekvensutredningen om åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og den 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhel 

2. Berg kommunestyre har merket seg og 
påpeker at 

- den statlige konsekvensutredningen ikke 
peker på områder som bør unntas fra letevirk
somhet. 

- for fiskeriene vil konsekvensene av olje
virksomhet være støt"St langs kysten, spesielt 
kystområdene fra Tanafjorden i øst til Senja i 
vest. 

• det vil legges vekt på å opprettholde en 
god oljevernberedskap i området. 

- det innenfor deler av området kan bli aktu
elt med tJds- og områdebegrensning for 
letevirksomheten. 

3. Kommunestyret i Berg vil be sentrale 
myndigheter om å åpne nye leteområder på 
nordnorsk sokkel, herunder Troms 11 og 
Troms III under forutsetning av at: 

A. Letevirksomheten tilrettelegges slik at 
negative konsekvenser for sårbare ressurser 
reduseres til et minimum. 

B. Oljevernberedskapen videreutvikles og 
styrkes slik at den er tilstrekkelig tilpasset de 
spesielle klimatiske forhold i leteområdene. 

C. Borelokaliteter utvelges i samråd med 
Norges Fiskarlag slik at skadevirkningene for 
fiskerinæringen blir minst mulige. 

0 . Det gis kompensasjon til fiskerinæringen 
som helhet for de negative følger som petrole
umsvirksomheten nødvendigvis vil ha for 
denne næringen. 

Kommunestyret behandlet saka i møte 
15.12.88 med slikt 

Vedtak: 

Berg kommunestyre behandlet den statlige 
konsekvensanalysen om åpning av Barentsha
vet Syd, Troms Il - Troms Ill og den sydlige 

3.2 Bjarkøy kommune 
HØRLNGSUTIALELSE ANGÅENDE OL

JEBORING I BARENTSHAVET 
Vedtak: 

l. Bjarkøy formannskap har ingen spesielle 
merknader til konsekvensutredningen. 

2. Det forutsettes at sikkerheten, både i lete
fasen og ved eventuell utnytting av funn, i 
nødvendig grad blir vektlagt. 

3. Selskapene må pålegges å hente varer, 
tjenester og personell fra Nord-Norge, noe 
som vil gi positive ringvirkninger i landsdelen 
og bidra til best mulig sameksistens mellom 
oljevirksomheten og fiskerisektoren. 

3.3 Kvæfjord kommune 
Formannskapet 
Rådmannens innstilling: 
Kvæfjord kommune med sin lokalisering 1 

syd Troms, har lange kystsoner og har fra tid
ligere vært en betydelig fiskerikommune. I 
dag er dessuten oppdrettsnæringen på full 
fart inn, og en regner med at om få år vil kom
munen bli en betydelig eksportør av aquakul
turprodukter. 

Kommunen har de siste år dessuten hatt 
som målsetting å satse på turisme. De lange 
strandsonene i kommunen utgjør i denne for
bindelse en bet.vdeli~ ressurs. 

del av Finnmark Vest for petroleumsvirksom
het, og kan ikke gå inn for slik åpning. 

Vedtatt med 11 mot 5 stemmer. 

Ved uhell under leting eller utnyttelse av 
oljeforekomster i nordområdene, vil kystso
nen og det konvensjonelle tisket være meget 
utsatt. 

Kvæfjord formannskap er også kjent med 
det faktum at oljeutvinning vil gi økt syssel
setting, økte skatter og avgifter på alle nivåer, 
økt tilflytting til landsdelen og sikrere boset
ting i distriktene, og betydelige ringvirkninger 
i det øvrige næringsliv. 

Når formannskapet i Kvæfjord finner å gå 
inn for at det åpnes for oljevirksomhet i det 
aktuelle området, har det sammenheng med 
at en ser på oljevirksomhet som en mulig be
tydelig framtidig næring i Nord-Norge. Skal 
denne bli t il nytte for landsdelen er det derfor 
en forutsetning at en fra sentralt hold utdeler 
konsesjoner på betingelse av at felt admini
streres fra nord-norske områder, og at selska
pene pålegges å etablere seg i Nord-Norge. 

Representanten Ame-Johan Johansen frem
met følgende forslag: 

l. Norge har et særlig ansvar for beskyttelse 
av det sårbare marine miljø i Nord-Atlanteren 
og Barentshavet. Dette ansvar springer ut av 
vår geografiske posisjon ved porten til Arktis 
med nordgående havstrømmer, og som forval
ter av Svalbard etter Svalbardtraktatens 
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bestemmelser. Fisk og SJøpatledyr i de tte 
området utgjør noen av verdens rikes te be
stander. 

2. OlJevirksomhet 1 Barentshavet vil selv 
med drivbare funn gi meget. små næringsmes
sige stimulanser til Troms og Finnmark. 

3. Både det kystnære og d et pelagiske fisket 
har meget stor næringsm essig betydning for 
Troms og Finnmark. Verdien av dette kan 
økes ved en bedre ressursforvaltning og ved 
høyere lokal/regional foredlingsgrad. 

4. Kostnadene ved den pågående leteboring 
bæ res I hovedsak (80-90 %) av s taten gjennom 
bortfall av skatteinntekter. Dette e r en feilak
tig anvendelse av statsmidler som alternativt 
anvendt kunne vært av stor verdi for Nord
Norge. 

5. Kvæfjord kommunestyre vil på denne 
bakgrunn ikke t ilrå at ytterligere områder i 
Barentshavet åpnes for petroleum svirksom
het. 

Representanten Viggo Grønlund fremmet 
følgende endringsforslag til rådmannens inn
stilling: 

Det må gis garantier fra sta t og oljeselskap 
om at det øvrige næ ringsliv i landsd elen i den 
grad det er mulig blir underleverandører når 
virksomheten kommer i gang. Det må samti
d ig gis garantier om at det beste som finnes 
på markedet av oljevernberedskap bygges opp 
langs kysten. 

Ved votering ble rådmannens innstilling 
med endringsforslag fra Viggo Grønlund ved
tatt med 5 s temmer. 2 stemmer ble avgitt for 
forslag framsatt av Arne-Johan Johansen. 

Kvæfjord kommune uttaler dermed følgen
de: 

Kvæfjord kommune med sin lokalisering i 
sør Troms, har lange kystsoner og har fra tid
ligere vært en betydelig fiskerikommune. 

I dag er dessuten oppdrattsnæringen på full 
fart inn og en regner med at om få år vil kom
munen bli en betydelig eksportør av aquakul
turprodukter. Kommunen har de siste år 
dessuten hatt som målsetting å satse på turis
me. De lange strandsonene i kommunen 
utgjør i denne forbindelse en betydelig res
surs. 

Ved uhell under leting elle r utnyttelse av 
oljeforekomster i nordområdene, vil kystso
nen og det konvensjonelle fisket væ re meget 
utsatt. 

Kvæfjord formannskap er også kjent med 
det faktum at oljeutvinning vil gi økt syssel
setting, økte skatter og avgifter på alle nivåer, 
økt tilflytting til landsdelen og større boset
ting i d istriktene, og betydelige ringvirkninger 
i de t øvrige næringsliv . 

Når formannskapet i Kvæfjord finner å gå 

inn for at det åpnes for oljevirksomhet I det 
aktuelle områd et, har det sammenheng med 
a t en ser på oljevirksomhet som en mulig be
tydelig framtidig næring i Nord-Norge. Skal 
denne bH til nytte for landsdelen er de t derfor 
en forutsetni ng a t en fra sentralt hold utdeler 
kon sesjoner på betingelse av at fe lt admini
streres fra nord-norske områder og at selska
pene pålegges å etablere seg i Nord-Norge. 

De t må gis garantie r fra Staten og oljesel
skapene om at d et øvrige næringsliv i lands
delen, i den grad det e r mulig, blir underleve
rand ør når virksomheter kommer i gang. 

Det må samtidig gis garantier om at det 
beste som finnes på markede t av oljevern
beredskap bygges opp langs kysten . 

3.4 Kvænangen kommune 
Innstilling: 

Konsekvensu tredning om åpning av nye 
blokker i Barentshavet tas til etterre tning. 

Hovedutvalget for miljøvern st iller seg kri
tisk til satsing på petro leumsvirksomhet i 
dette havområdet. De enorme naturressursene 
her e r sårbare overfor an dire kte og indirekte 
påvirkning kan få store følger for d et ressurs
grunnlaget som hele landsdelen idag er 
avhengig av. 

Selv om utblåsningsfaren statistisk sett er 
liten, representerer annen aktivitet i tilknyt
ning til oljeboring også fare for forurensning 
og arealkonflikter. Fiske og sjøfuglforekoms
tene i Kvænangen er betydelige. 

Evt. leteboring i Barentshavet og kystom
rådene må underlegges streng kontroll. 
Miljøhensyn må overordnes effektivitetskrav 
og økonomiske hensyn, på alle plan. 

Vedtak: Innstillingen enstemmig vedtatt. 

3.5 Lenvik kommune 
Regjeringen vurderer å åpne ovennevnte 

områder for petroleumsvirksomhet. 
I den forbindelse har Olje- og energideparte

mentet lagt frem en konsekvensutredning for 
disse områdene. Utredningen er sendt sentra
le og lokale myndigheter, næringsorganisasjo
ner, industrien m.v. til uttalelse. Uttalelses
fristen er satt til 8. oktober 1988. 

De uttalelser som kommer inn vil sammen 
med utredningens konklusjoner, utgjøre 
grunnlaget for en stortingsmelding om åpning 
av Barentshavet Syd og de øvrige områdene. 
Meldingen vil ventelig bli drøftet av Stortin
get våren 1989. 

I forbindelse med leting etter olje og gass 
på feltene Møre I og Troms Il behandlet Len
vik formannskap forannevnte spørsmål i møte 
26. februar 1985 - f.sak 95/85. 

I forbindelse med f.sak 95/85 vedtok for
mannskapet slikt forslag: 
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«Lenvik formannskap slutter seg til uttalel
sen fra Lenvik kommunale oljeutvalg vedrør
ende leting etter olje og gass på feltene Møre 
I og Troms Il. Formannskapet ber om at fyl
keskommunen snarest foranlediger utarbeidet 
en totalkonsekvensanalyse for Troms Il. -
Enstemmig." 

Uttalelsen fra det kommunale oljeutvalg 
bygde også på St.meld. nr. 80 - Om utvidelse 
av leteområdene på kontinentalsokkelen. 

Rådmannen viser til følgende uttalelse, jfr. 
f.sak nr. 95/85: 

«Lenvik kommunale oljeutvalg har i møte 
11. februar 1985 drøftet spørsmålet om petro
leumsvirksomhet på Troms Il og vil uttale: 

«Konsekvensanalysen Olje/fisk - som er ut
arbeidet i forbindelse med en evt. åpning av 
Troms II for leteboring - viser at det kan opp
stå konflikter mellom fiskerinæringen og 
oljevirksomheten. En henviser også til uttalel
se fra fiskeristyret i Troms, som i møte 
26.10.85 går imot åpning av Troms Il for lete
boring. 

Som en av de største fiskerikommunene i 
Troms må også Lenvik kommune være opp
tatt av å ivareta fiskerinæringens interesser. 

Spørsmålet er om de konflikter som kan 
oppstå lar seg løse uten altfor store proble
mer. Utvalget antar at de samme problemer 
vil være tilstede på Møre I . Det vil i denne 
forbindelse være av stor interesse å se hva det 
blir lagt opp til for dette området. 

Lenvik kommunale oljeutvalg er opptatt av 
sysselsettingssituasjonen i vårt område og i 
den forbindelse kan en åpning av Troms Il for 
leteboring være interessant. 

Spørsmålet vedr. leteboring på Troms II bør 
derfor ikke avvises uten at det gjøres forsøk 
på å løse de konflikter som er åpenbare mel
lom fiskeriinteressene og en eventuelt olje
virksomhet. Såvidt en har forstått er den 
konsekvensanalyse som foreligger blitt til un
der tidspress og med begrensede ressurser. 

Det bør derfor satses betydelig tid og penger 
på å få en fullstendig oversikt over de proble
mer som vil oppstå for fiskerinæringen ved 
en evt. leteboring, utbygging og driftsfase på 
Troms Il. 

Ut fra dette vil oljeutvalget tilrå at fylkes
kommunen i samråd med Olje- og energide
partementet får utarbeidet en totalkonse
kvensanalyse i forbidnelse med en evt. 
letevirksomhet, utbyggings- og driftsfase på 
Troms Il." 

Avtrykk av kart m. v. over Troms II legges 
ved som trykt bilag L 

Fiskerne i Troms var i 1985 ikke positiv til 
åpning av Troms Il. 

Troms fylkeskommune/Fiskerisjefen i 
Troms Ja frem en konsekvensanalyse vedrør
ende olje/fisk - Troms Il i januar 1985. 

Bakgrunnen for nåværende utredning er 
ønske om å påvise nye oljefunn på norsk sok
kel. Det er først og fremst Barentshavet det 
er l.ale om. 

Trykt bilag nr. 6 viser en oversikt over det 
totale område. Trykt bilag nr. 7 - områdene 
som omfattes av utredningsprogrammet. 

Fra utredningen hitsettes følgende: 
"Det har lenge vært myndighetenes målset

ting gradvis å forskyve oljevirksomheten 
nordover. Siden starten på letevirksomheten 
nord for Stad i 1980, er det nå boret 38 hull 
på sokkelen utenfor Troms I-området. Erfarin
gene viser at det tar tid å finne selve nøkkelen 
- letemodellen - som fører til påvisning av 
olje i nye områder. Interessen for leting i Ba
rentshavet er i dag fokusert på de sentrale og 
østlige deler sør for 70° 30'N.br.». 

Petroleumsvirksomheten utenfor Troms og 
Finnmark har de 2 siste årene vært liten. Det 
er fra flere hold gitt til kjenne usikkerhet om 
hva som kommer til å skje i tiden som kom
mer. Enkelte har gitt til kjenne at opptrapping 
av leteaktiviteten synes å være nødvendig. 
Fagbevegelsen har bl.a. uttalt seg positivt til 
større oljeaktivitet utenfor kysten av Nord
Norge. 

Som utrykte bilag legges ved saken: 
- Troms fylkestings vedtak i sak 14/84. 
- Troms fylkestings uttalelse om oljevirksom-
heten i Nord-Norge av desember 1985. 
- Troms fylkestings vedtak i sak 13/86 
- Fylkesplanmeld.ing nr. 2/86. 
- Troms fiskarfylkings brev av 4/ 11-86. 
- Uttalelse fra LO's Faglige Samarbeidsorgan 
for Troms 22.11.86. 

I Fylkesplan for Troms 1988-91 blir sentrale 
myndigheter bedt om snarest å sette i verk 
tiltak som kan skape ny og økt leteaktivitet. 

Olje- og energidepartementet's konsekvens
utredning av juni 1988, tar opp flere sentrale 
spørsmål ved oljeaktiviteten nord for 62°N. 
Nordsjøen ble åpnet for petroleumsvirksom
het i 1965, da 278 blokker sør for 62°N ble 
lyst ut. 

Områdene nord for 62°N ble, etter lang
varige politiske diskusjoner, åpnet for olje- og 
gassvirksomhet i 1980. Da ble blokker på Hal
tenbanken og på Troms 1 lyst ut. Det er gjort 
interessante funn av olje og gass på Halten
banken, og flere av feltene står nå foran 
utbygging. 

Utenfor Troms og Finnmark er det til nå 
gjort funn av gass på Troms I. Det er også 
funnet spor av olje. 

Dersom en ønsker å opprettholde valgmu
ligheter mht. utbyggingstakt og produksjons
nivå er det nødvendig å påvise nye oljeressur
ser i løpet av få år. 

Foreliggende konsekvensutredning drøfter 
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virkningen av å åpne nytt område for gene
rell olje- og gassvirksomhet. Konsekvensut
redningen er den første omfattende utredning 
om åpning av e t større sokkelområde som leg
ges frem etter at Lov om petroleumsvirkosm
het trådte i kraft 1. juni 1985. 

Utredningskomiteen anså i utgangspunktet 
det som lite hensiktsmessig å forsøke å konse
kvensutrede alle mulige hendelser ved en 
pPtroleumsvirksomhet i Barentshavet Syd 
m.v., og har derfor lagt arbeidet i å komme 
frem til de problemstillinger som synes å ha 
særlig betydning. Hvorvidt en problemstilling 
var vesentlig ble avgjort ut fra: 
- om de potensielle konsekvensene kan bli 
store, eller at 
- konsekvensene ble oppfattet som vesentlige 
i forbindelse med den videre politiske be
handling av åpningsspørsmålet i Regjering 
eller Storting. 

I utredningsprogrammet for Barentshavet 
Syd m.v. er de problemstillinger en står over
for ved åpning tatt opp. Det skilles mellom 
problemstillinger som er knyttet til normalsi
tuasjonen, og akutte uhell som utgangspunkt. 

Til de førstnevnte problemstillinger hører 
arealbeslag som petroleumsvirksomheten re
presenterer i forhold til fiskeriene, utslipp fra 
borerigger m .v. 

Konsekvensene omfatter såvel økonomiske 
gevinster for rettighetshaverne og staten, samt 
sysselsettingsmessige næringsvirkninger na
sjonalt, regionalt og lokalt. 

En ukontrollert utblåsning av olje regnes for 
å være den akutte uhellssituasjonen som kan 
skape de største miljømessige skadevirknin
ger. 

Gassutblåsing er et sikkerhetsmessig pro
blem, men betyr lite i forurensningssammen
heng. 

I diskusjonen om å åpne et nytt sokkelom
råde for petroleumsvirksomhet har alltid 
forholdet til fiskeriene stått sentralt. Petrole
umsvirksomheten kan i hovedsak påvirke 
fiskeriene på to forskjellige måter: 
- ved at oljesøl blander seg i vannmassene der 
det er konsentrasjon av fisk og gyteprodukter 
(fiskeegg og -larver) eller mat for fiskelarvene 
(dyreplankton ), eller 
- ved at oljeinstallasjonene midlertidig (ved 
leting) eller mer varig (ved drift) legger beslag 
på arealer som brukes til fiske. 

Oljevirksomheten kan videre påvirke fiske
riene bl.a. ved f.eks. konkurranse om arbeids
kraft og verkstedskapasitet, ved forurensning 
av havbunnen med skrap, ved seismiske un
dersøkelser m. v. 

Sjøfugl er en utsatt ressurs ved oljeforurens
ninger, særlig fugl som i stor grad lever av 
havet. 

Betydelige m engder sjøpattedyr har tilhold 
i Barentshavet. Disse bør regnes som en ut
satt gruppe. 

Forurensning av strandsonen, herunder for
holdet til akv akultur. 

Økosystemet rammer forekomster av både 
økonomisk og økologisk/naturvernemessig 
betydning. Sokkelen utenfor Nord-Norge og i 
Barentshavet er reproduksjonsområder for 
våre største fiskebestander. Våre største fiske
rier foregår på disse bestander. 

De samlede ressurser og forekomster i havet 
og langs kysten er grunnlaget for bosetting, 
næringer og andre aktiviteter i området. 

De fysiske forhold er helt bestemmende for 
de organismer som forekommer i området. 
Det fysiske miljø har også betydning for plan
legging og gjennomføring av petroleumsvirk
somhet og for f.eks. drift, spredning og 
nedbryting av oljesøl, og for gjennomføring 
av beredskapstiltak m.v. Vind- og bølgefor
holdene i utredningsområdet avviker ikke fra 
de forhold en er vant til i Nordsjøen og uten
for Midt-Norge, går det frem av utredningen. 

En av de største utfordringer i området har 
en fra fenomenet som kalles polare lavtrykk. 
De polare lavtrykk oppstår hovedsaklig i vin
terhalvåret når kald polarluft strømmer 
utover det relativt varmere hav. Polart lav
trykk kjennetegnes ved sterke og skiftende 
vindforhold med snøvær. Med lavtrykket føl
ger plutselige vinddreininger som fører til et 
kaot isk hav. 

De polare lavtrykk har vært medvirkende 
årsak til en rekke forlis. Over en 10-års perio
de er det rapportert om 70 polare lavtrykk. 

Sannsynligheten for ukontrollerte utblås
ninger finnes i utredningen - kap. 3 - US 
Geological Survey og Lioyd.s List som regis
trerer alle typer uhell i forbindelse med 
petroleumsvirksomheten til havs. Mye av 
grunnlagsmaterialet for å vurdere sannsyn
ligheten for utblåsning har vært hentet fra 
boreaktiviteter i Mexicogulfen. Over en 10-års 
ble det boret 1000 brønner pr. år, og antall 
utblåsninger lå mellom fire og seks pr. år. 

Av 44 registrerte utblåsninger var det bare 
fire som resulterte i utslipp av olje. To skjedde 
under produksjon, og to under overhaling. 
Ingen utblåsninger fra mobile borerigger førte 
til utslipp . 

Utblåsning av olje under leteboring skjer 
statistisk sltjeldnere enn gassutblåsing. Det 
regnes å være normalt at det bare dreier seg 
om små mengder olje som vil kunne strømme 
ut. Denne hendelse er tallfestet til en av hver 
1800. brønn. 

Kap. 4 i konsekven sanalysen tar for seg et 
marinemiljø, og konsekvenser av petroleums
virksomheten. 
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Det slås fast at kysten av Nord-Norge er 
kanskje det viktigste fiskeområdet i det nord
lige Atlanterhav. De store fiskebestandene 
som har sine ernærings- og oppvekstområder 
1 Barentshavet, ved Svalbard og i det nordlige 
Norskehavet, benytter norske kystfarvann 
som reproduksjonsområde og bruker de nors
ke kyststrømmene som transportmedium for 
å spre sin yngel. De norske kyst- og bankom
rådene er derfor nøkkelområder for den 
vesentlige del av den tolale produksjon av 
matnyttig fisk i det nevnte havområdet. 

I ressursmessig sammenheng bør disse om
rådene tillegges en vesentlig større betydmng 
enn det fangststatistikkene alene gir uttrykk 
for. 

Totalbestanden av norsk-arktisk torsk har 
vist en klar tilbakegang i en årrekke. Total
bestanden var 1 1974 ca. 3 mill. tonn, men var 
1 1983 redusert til omlag 800.000 tonn. I 1989-
årene har årlig fangst ligget i intervallet fra 
280.000 til 550.000 tonn 

De største konsentrasjonene av fiskeegg og 
-larver finner en i havet i månedene april t il 
Juli for torsk og hyse, og mai til juh for uer 
og lodde. 

TromsøOaket er et nøkkelområde. Maksi
malkonsentrasjon av torske- og hyseyngel 1 

juli er over de sentrale deler av dette bankom
rådet. Sild og uer har sin maksimale konsent
rasjon vest for Tromsøflaket mens størstede
len av lodda befinner seg øst for dette 
bankområdet. 

Områdene omkring Tromsøflaket vurderes 
i konsekvensanalysen generelt som et av de 
mest sensitive når det gjelder eventuelle ska
devirkninger på marine ressurser. Tromsøfla
ket er et hvirvelområde hvor marine 
organismer holdes tilbake i lengre tid. Oljefor
urensning her synes spesielt farlig fordi det 
er et oppsamlingsområde for marine organis
mer samtidig som eksponeringstiden for disse 
ved eventuelle forurensninger vil foreligge. 

Ved opptrapping av oljeaktiviteten for de 
områder som konsekvensanalysen berører sy
nes spesielt fiskeri- og miljøverninteresser å 
være stor. Konkurransen om fiskefelter og 
rekruttering av fiskere til petroleumsvirksom
heten kan en ikke komme utenom. 

Sysselsettingsmessig og næringsøkonomisk 
har petroleumsvirksomheten hittil ikke gene
relt gitt det helt store «varpet,. for den nordlige 
landsdelen. På en annen side har virksom
heten heller ikke gitt de store negative 
konsekvenser, eksempelvis for fiskerinærin
gen. 

Rådmannen finner det vanskelig å gi inn
stilling i saken da det her synes å være et klart 
politisk spørsmål. 

For å belyse saken ytterligere legges følgen
de trykte bilag ved: 

- Bilag l - Troms Il 
- Bilag 2 - Kartskisse over deler av Troms, 
herunder kystområdene relatert til Troms Il. 
- Bilag 3 - Kartskisse over kystområder i deler 
av Nordland og Troms, herunder Troms II. 
- Bilag 4 - Kartskisse over fiskefelt utenfor 
Troms. 
- Bilag 5 - Leveringsfordeling i % - 1982. 
- Bilag 6 - Oversiktskart. 
- Bilag 7 - Kartskisse over utredningsområdet. 
- Bilag 8 - Kart som viser viktige sjøfuglom-
råder. 

Rådmannen viser til forannevnte. Sa.ka leg
ges med dette frem for formannskapet til 
behandling 

Le,-mik AP vlKirsti Lange satte frem slikt for
slag til uttalelse: 

Lenvik kommune viser til Olje- og energide
partementets konsekvensanalyse om åpning 
av Barentshavet Syd, Troms Il og Troms III 
og sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

Analysen gjelder for en letefase. En vil der
for presisere at denne uttalelse ikke omhand
ler forhold knyttet til en produksjonsfase. 

Det er grunn til å peke på de store utfordrin
ger Nord-Norge stilles overfor idag, som vil 
forme landsdelens bosetting og velferd inn i 
de neste ti-år. 

Et hovedmål bør være at landsdelen skal 
kunne høste mest mulig av egne ressurser til 
beste for befolkningen i Nord-Norge. Konse
kvensanalysen viser at det er lite sannsynlig 
for en utblåsning i en evnt. leteperiode. Effek
ten av oljesøl kan likevel bli stor dersom den 
rammer konsentrasjon av sjøfugl, sårbare 
kystområder, akvakulturanlegg, eller faller 
sammen med utbredelsen av fiskegg og lar
ver. 

Analysen viser likevel at det er mulig med 
en leteaktivitet i de forannevnte områder, 
uten at den vil virke ødeleggende for fiskeri
næringen. 

Lenvik kommune ber derfor om generell 
åpning for leteboring i konsekvensutrednings
området. Leteboring i egg- og larvesonen og 
kystsonen må imidlertid bare foregå i de tider 
av året da evnt. oljesøl ikke kan skade repro
duksjonen i havet. 

Politisk vedtak om åpning må gjøres nå og 
følges opp. Lenvik kommune vil dessuten 
peke på følgende forhold: 
- I et framtidsperspektiv er det nødvendig å 
kartlegge de gass- og oljeressurser som måtte 
finnes i våre områder. 
- Stopper letefasen nå, vil Nord-Norge tape 
det som allerede er bygd opp i landsdelen, 
både innenfor kompetanse, næringsvirksom
het, forskning og service på dette området. 
- Oljeleting vil ikke løse landsdelens nærings-
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og bosettingsproblemer, men vil gi positive 
og viktige ringvirkninger. 

Forøvrig må en beklage at Olje- og energi
departementet ennå ikke har behandlet Flei
scher-utvalgets innstilling om fiskerienes 
juridiske rett til fiskefelt. 

Lenvik HøyTe og SGU satte frem slikt til
leggsforslag til uttalelsen fra Lenvik AP: 

Det er en forutsetning at fiskerienes organi
sasjoner tas med i det videre planleggingsar
beidet. 

Lenvik KRF vlHåvaTd Berglund satte frem 
slikt forslag til uttalelse: 

Ut fra sysselsettingshensyn i vår rei;tion vil 

Lenvik formannskap ikke avvise leteboring 
og evnt. utvinning av petroleumsprodukter 
på Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III og 
sydlige del av Finnmark Vest. Det er dog en 
forutsetning at fiskerienes organisasjoner tas 
med i det videre planleggingsarbeidet, og at 
en kommer fram til enighet med nevnte orga
nisasjoner før leteboring/utvinning igangset
tes. 

Harold Stokkvik satte frem slikt forslag: 
Leting etter olje og gass utsettes på ube

stemt tid. 

Vedtak: 

1. Formannskapet forkaster forslaget fra 
Harold Stokkvik, mot 2 stemmer. 

2. Formannskapet forkaster uttalelsen fra 
Lenvik KRF, mot l stemme. 

3.6 Målselv kommune 
Det vises til Deres eksp. av 8. juli 1988. 
Saken ble behandlet av Målselv formann

skap i møte 7. september d.å., sak 358/88, hvor 
det ble fattet slikt vedtak: 

«1. Målselv formannskap stiller seg positiv 
til at Regjeringen vil vurdere å åpne nye lete
områder for petroleum på Nord-norsk sokkel, 
og at dette samsvarer godt med fylkesplanens 
handlingsprogram for petroleumsvirksomhet. 

2. Regjeringen må sørge for at den nødven
dige informasjonsutveksling mellom fiskeri
næringen, oljeselskapene og lokale 
myndigheter finner sted før vedtak om å åpne 
nye leteområder utenfor Troms blir gjort.» 

Vedtaket ble fattet med 4 mot 4 stemmer. 
Mindretallet voterte for et nytt punkt om 

ikke å prøvebore på Troms II. 

3. 7 Nordreisa kommune 
Hovedutvalget f OT miLjøvern og næringsutvik
ling 

Hovedutvalget for miljøvern og næringsut
vikling har fått utredningen til høring. 

Det er viktig at en prøveboring ikke kom
mer i veien for etablert næring i områdene. 
Fiske vil alltid være et viktigere nærings
grunnlag for befolkningen i Nord-Norge enn 
en eventuell olje/gassaktivitet. 

Med den vanskelige situasjonen som allere
de er for fiskerinæringa i Nord-Norge, bel" 
hensynet til denne veie tyngst. 

Det er mulig at en prøveboring vil føre med 
seg en del annen aktivitet, og som sådan ha 
en positiv påvirkning i landsdelen. 

3. Formannskapet vedtar uttalelsen fra Len
vik AP med tillegg som fremmet av Lenvik 
Høyre og SGU. Vedtatt fikk 8 stemmer. 

I mai 1984 forelå sluttrapport for Konse
kvenser og tiltak for Nord-Troms med petrole
umsvirksomheten på Troms I. Rapporten ble 
behandlet i formannskapet sak, nr. 355/84. Se 
vedlegg. 

Optimismen fra den gangen virker betyde
lig redusert etter som det ser ut som sjansene 
for drivverdige funn minker, og forståelsen av 
at fiske er viktigste næringsgrunnlag øker. 

Innstilling til vedtak: 
Hovedutvalget for miljøvern og næringsut

vikling tar høringsdokumentet til etterretning 
HMN's vedtak: 
Hovedutvalget for miljøvern og næringsut

vikling reagerer på at dette dokumentet 
kommer til høring etter at området er åpnet 
for prøveboring. 

Det er vikig at en prøveboring ikke kommer 
i veien for etablert næring i områdene. Fiske 
vil alltid være et viktigere næringsgrunnlag 
for befolkningen i Nord-Norge enn en eventu
ell olje/gassaktivitet. 

Med den vanskelige situasjonen som allere
de er for fiskerinæringa i Nord-Norge, ber 
hensynet til denne veie tyngst. 

Nordreisa Formannskap 
Sak nT. 355/84 
Nord-Troms og oljevirksomheten 

Styringsgruppa for Profo-rapporten om 
konsekvensanalysen av oljevirksomheten for 
Nord-Troms vil uttale følgende: 

Oljevirksomheten på Tromsø-flaket vil væ
re en positiv mulighet for å skape ny aktivitet 
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i regionen. Kommunene ser her en betydelig 
mulighet til å sikre bosettinger gjennom økt 
sysselsetting og utvikling av næringslivet. 

Styringsgruppa stiller derfor krav til de ak
tuelle beslutningstakere om at: 
- Leteboringen etter olje og gass på Tromsø
flaket intensiveres. 
- Helårsboring bør iverksettes snarest. 
- Gassfunnene på Tromsøflaket utvinnes og 
ilandføres. 
- Ilandføringsterminal (LNG-tern1inal) legges 
til Nord-Troms. 
- Ilandføring andre steder i Nord-Norge vil 
klart forverre situasjonen for Nord-Troms 
kommunene og må derfor kompenseres. 

Nord-Troms kommunene vil i fellesskap 
arbeide aktivt for at regionen skal få andel i 
de nye arbeidsplassene som oljevirksomheten 
medfører. 

For å følge opp Profo-arbeidsrapport vil sty
ringsgruppa anbefale overfor de respektive 
kommunestyrer å oppnevne et arbeidsutvalg 
med hovedoppgave å utarbeide en konkret 
handlingsplan for den videre framdrift. 

Arbeidsgruppens arbeide bør deles 1 4 om
råder som følger: 
I. Forslag til Politisk strategi. 
2. Forslag til Næringsstrategi. 
3. Forslag til Utdanningsstrategi. 
4. Forslag til Samferdselsstrategi. 

En vil tilrå Nordreisa formannskap å gjøre 
slikt vedtak: 

A. Nordreisa kommune slutter seg til sty
ringsgruppas uttalelse med forslag til krav og 
framdrift. 

B. Nordreisa kommune ber de besluttende 
myndigheter om snarest å bestemme iland
føringssted. 

C. For å følge opp Profo-arbeidsrapport opp
nevnes et arbeidsutvalg på 3 representanter 
fra hver kommune med hovedoppgave å utar
beide en konkret handlingsplan for den videre 
framdrift. 

Vedtak: Innstillingen bifalles. 

3.8 Torsken kommune 
HØRING AV KONSEKVENSUTREDNING 

OM ÅPNING AV BARENTSHAVET M.V. 
FOR OLJEBORING. 

Ved eksp. av 08.07.88 har Det Kgl. Olje- og 
energidepartementet oversendt en konse
kvensutredning på 90 sider og en folder med 
tittel «Leting etter olje og gass i Barentsha
vet.» Oversendelsesskrivet lyder slik: 

HØRING AV KOSEKVENSUTREDNING 
OM ÅPNING AV BARENTSHAVET SYD 
M.V. 

I samsvar med Regjeringens planer og Pet
roleumslovens krav legger Olje- og energide
partementet med dette frem konsekvensut-

redning om åpning av Barentshavet Syd, 
Troms Il, Troms III og den sydlige del av 
Finnmark Vest for petroleumsvirksomhet. 
Arbeidet med konsekvensutredningen har 
skjedd i regi av den interdepartementale Ar
beidsgruppen for konsekvensutredninger av 
petroleumsvirksomhet (AKUP). En redak
sjonskomite har utarbeidet foreliggende 
rapport på grunnlag av fagrapporter og annet 
relevant materiale. Det er utarbeidet en bros
jyre som blir sendt ut i eget omslag. Konse
kvensutredningen sendes ut på 3 måneders 
høring til sentrale og loka.le myndigheter, 
næringsorganisasjoner, industrien m.m. Ut
redningen og høringsuttalelsene vil utgjøre 
grunnlag for en Stortingsmelding om åpning 
av Barentshavet Syd og områdene nevnt over 
for petroleumsvirksomhet. Stortingsmeldin
gen er planlagt ferdig ved årsskiftet 1988/89. 

Eventuell kommentarer til konsekvensut
redningen må være departementet ihende 
innen 8. oktober 1988. 

Da vi har fått bare ett ekspl. av utredningen, 
og det vel ikke er hensiktsmessig å kopiere 
alle dens 90 sider, så må vi nøye oss med å ta 
kopi av avsnitt 6 som heter ~samlede konse
kvenser. Forebyggende og avbøtende tiltak». 
Denne kopi ligger ved. 

Vi har heller ikke fått stort nok antall av 
nevnte folder, slik at den kan sendes til repr. 
Derimot legges ved en kartkopi som viser de 
områder som omfattes av utredningen. 

Vår næringskonsulent har sett gjennom 
materiellet og har gitt en vurdering av dep. 
konsekvensutredning m.v. Kopi av denne lig
ger også ved. 

Innstilling. 

Formannskapet tiltrer næringskonsulentens 
vurdering, av 13.9.88, til dep. konsekvensut
redning om åpning av Barentshavet syd m .v. 
for oljeboring. 

Vedtak enstemmig: 
Som rådmannens innstilling med følgende 

tillegg: 
Formannskapet stiller seg likevel positiv til 

prøveboring Troms II, da kommunen anser 
det som viktig å få kartlagt eventuelle ressur
ser. 

HØRINGSUTTALELSE TIL KONSE-
KVENSUTREDNINGEN OM ÅPNING AV 
BARENTSHAVET SYD M.V. 

Torsken kommune har vurdert konsekvens
utrednjngen om åpning av Barentshavet Syd, 
Troms Il og Troms Ill. På grunn av den geo
grafiske nærhet har kommunen først og 
fremst sett på konsekvensene av en eventuell 
åpning av Troms Il. 
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l. Konsekvenser for det marine miljø og 
ressurssituasjonen i Torsken kommune. 

Oljeleting og eventuell senere produksjon 
vil kunne virke inn på det marine miljø der
som det skjer lekkasjer av olje, enten ved 
plutselige utslipp eller ved kontinuerlige små
lekkasjer. Av utredningen går det fram at 
oljesøl vil gi skader på det marine miljø. Av
hengig av på hvilken måte utslipp skjer viJ 
virkningene kunne begrenses til det minima
le, i ugunstige tilfeller vil utslipp kunne gi 
større negative virkninger på den yngste års
klassen av torsk. 

2. Konsekvenser for fiskeriene i kommunen. 
For Torsken kommune er torskebestanden 

av aller største betydning. Fiskebestanden 
generelt og torskebestanden spesielt er den 
mest betydningsfulle naturressurs innenfor 
kommunen i og med at kommunens nærings
liv ensidig er basert på fiskeriene. Enhver 
nedgang i fiskebestanden, enten det skjer ved 
forurensning av det marine miljø eller ved 
overbeskatning, vil kun gi negative virkninger 
for kommunens næringsliv, og følgelig også 
for bosettingen. 

3. Konsekvenser for andre næringer enn fis
kerinæringen. 

Det øvrige næringsliv i kommunen består 
hovedsaklig av servicebedrifter. Den eksister
ende næringsvirksomhet gir ikke grunnlag for 
noen direkte leveringer til oljerelatert virk
somhet. Konsekvensutredningen peker på at 
letevirksomhet i liten grad vil gi bidrag til eta
blering av ny næringsvirksomhet eller lever
anser av varer og tjenester fra eksisterende 
næringsliv. En eventuell feltutbygging og se
nere produksjon kan imidlertid i større grad 
skape grunnlag for ny aktivitet heter det vide
re i utredningen. 

Kommunen ser positivt på de muligheter 
for ny aktivitet som her skisseres. Man antar 
imidlertid at det fordres et allerede eksisteren
de miljø innenfor bransjer, som ved oljepro
duksjon, kan gi tilbud på varer og tjenester 
direkte til produksjonen, eller til virksomhet 
med indirekte tilknytning til utbygging og 
drift av produksjonsfelt. Et slikt miljø finnes 
i dag ikke i kommunen. Kommunen vil kom
me til å ligge nært feltet ved en eventuell 
utbygging av Troms II, men kommunikasjons
messig langt unna servicebaser for oljevirk
somheten. Det synes derfor vanskelig å tenke 
seg hvilke andre lokaliseringskriterier enn ri
melige tomter og god tilretteleggelse fra 
kommunens side som skal kunne trekke olje
relatert virksomhet til Torsken kommune. 

Turistnæringen i kommunen står for tiden 
foran en utvidelse. Overnattingskapasiteten 
vil fra høsten 1988 være på 50 -60 sengeplas
ser. Denne næringen vil til enhver tid være 

avhengig av i første rekke de naturkvaliteter 
som kan tilbys turistene, herunder «opplevel
sestilbud• som turtilbud med båt og havfiske. 
I konsekvensutredningen blir det anslått at fra 
et middels oljeutslipp vil 10 - 30.000 tonn olje 
kunne nå land fra de nærmeste oljefeltene, 
d.v.s. fra Troms Il. Berørt strandlinje vil kun
ne bli opptil 200 km, med skader på strender 
og strand-/fjærevegetasjon. Strandskadene vil 
kunne vare i fra få år og opptil 15 - 20 år. Et 
slikt eventuelt oljesøl vil dermed under ugu
stige forhold kunne gjøre meget stor skade for 
turistnæringen i kommunen i tillegg til ulem
pene for lokalbefolkningen. 

I kommunen er det for tiden i drift 5 anlegg 
for oppdrett av laks og ørret. Anleggene repre
senterer verdier for flere millioner kroner 
hver. I tHlegg er det til behandling 5 søknader 
om oppdrett av andre arter enn laks og ørret. 
Utredningen slår fast at et eventuelt oljesøl 
vil kunne gi skader for meget store beløp i 
oppdrettsnæringen. For denne næringen vil 
derfor oljevirksomhet på Troms II medføre en 
risiko. 

Kommunen ser klart de positive virkninger 
som en eventuell oljeproduksjon vil gi til re
gionen generelt, og indirekte også til Torsken 
kommune. Næringsvirksomheten i kommu
nen er imidlertid i overveiende grad avhengig 
av de naturressurser som ved en oljeproduk
sjon på Troms II vil bli belastet med en risiko 
for forringelse etter et mulig oljesøl. 

4. Konsekvenser for sysselsettingen i kom
munen. 

En eventuell leteboring med senere produk
sjon vil kunne virke inn på sysselsettingen i 
Torsken kommune på følgende måter: 
- Ved nyetablering av oljerelatert virksomhet 
i kommunen. 
- Ved sysselsetting på riggene av personer 
bosatt i kommunen. 
- Ved lavere virksomhet i fiskerioppdretts- og 
turistnæring ved eventuell forringelse av res
sursgrunnlaget for nevnte næringer. 

Det knytter seg stor usikkerhet til alle de 
nevnte punktene m.h.t. hvor store de eventu
elle bivirkningene vil kunne bli, og konse
kvensutredningen gir ingen holdepunkter for 
å tallfeste virkninger på sysselsetting. 

5. Konklusjon. 
Konsekvensutredningen gjør det klart at 

eventuelle negative virkninger av oljevirk
somhet på Troms Il vil kunne berøre virksom
heter som i det store og hele utgjør grunnlaget 
for det nåværende næringslivet i Torsken 
kommune. Torsken kommune ser med be
kymring på at en slik risiko finnes, selv om 
sannsynligheten for oljesøl i form av utblåsing 
er beregnet til å være meget liten. 

Kommunen vurderer eventuelle positive 
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virkninger av oljevirksomhet å målte komme 
av en generell økning i næringsaktiviteten i 
regionen som helhet. Slike virkninger vil bare 
i liten grad berøre de virksomheter og det 
nærmgshv som i dag eksisterer I Torsken 
kommune. 

Konsekvensutredningen gir dermed kom
munen grunnlag for å trekke den konklusJon 
at oljevirksomhet på Troms Il vil medføre risi
ko for kommunens eget næringsliv, men vil 
gi positive ringvirkninger totalt sett for næ
ringslivet I hele Troms-regionen. 

3.9 Tromsø kommune 
Rådmannen 
Kommuneplanse ksjonen 
KONSEKVENSUTREDNING · ÅPNING AV 
BARENTSHAVET SYD, TROMS Il, TROMS 
III OG SYDLIGE DEL AV FINNMARK 
VEST FOR PETROLEUMSVIRKSOMHET · 
HØRlNGSUTTALELSE FRA TROMSØ 
KOMMUNE. 

Viser til Deres brev av 08.07.88 vedrørende 
ovenfornevnte konsekvensutredning. 

Tromsø kommunes høringsuttalelse er nå 
under politisk behandling og vil bli endelig 
behandlet i Tromsø formannskaps møte 
17 .10.88. Saken er også oversendt kommunens 
fiskerinemnd og nemndas uttalelse vil bli 
oversendt så snart som mulig. 

Høringsuttalelsen fra Tromsø kommune var 
imidlertid oppe til behandling i komunalut
valgets møte 03.10.88, og under sak 94/88 ble 
det fattet følgende ensstemmige vedtak; 

1. Kommunalutvalget har behandlet konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms ill og 
den sydlige del av Finnmark Vest for petro
leumsvirksomhet. 

2. Tromsø kommune anser det som positivt 
at Regjeringen vurderer å åpne nye leteom
råder på nord-norsk sokkel. Dette er også 
i tråd med den foreliggende Fylkesplan for 
Troms. 

3. Tromsø kommune har merket seg 
- at konsekvensutredningen ikke peker på 
områder som bør unntas helt fra letevirk
somhet, 
- at det vil legges vekt på å opprettholde 
en god oljevernberedskap i området, og 
- at det innenfor deler av området kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning 
for letevirksomhet. 

4. Leteaktiviteten må tilrettelegges på en best 
mulig måte slik at negative konsekvenser 
for sårbare ressurser og fiskerivirksom
heten reduseres til et minimum. For feltene 
Troms Il og Troms ill vil det være av stor 
betydning å komme fram til tidspunkt, 

omfang og øvrige rammebetingelser for le
tevirksomhet som gjør det mulig for 
berørte parter å akseptere strategiske bo
ringer. Det må legges vekt på å tilpasse 
aktiviteten slik at en i størst mulig grad 
unngår den sårbare periode for fiskeegg og 
larver. 

5. Tromsø kommune forutsetter at oljevern
beredskapen videreutvikles og styrkes og 
dette gjelder spesielt i forhold til de særeg
ne klimatiske forhold i Barentshavet. 

6. Kunnskaper om prosesser knyttet til den 
økologiske balanse i Barentshavet er fort
satt begrenset. For å få bedre kunnskap om 
dette og andre miljømessige forhold, må 
overvåking av miljøet inngå som en forlen
gelse av konsekvensutredningen. Det må 
iverksettes et løpende forskningsprogram 
som knyttes til forskningsinstitusjoner i 
landsdelen. Tromsø vil her kunne framstå 
som et naturlig senter for arktisk forskning 
med mulighet for tilknytning til telekom
munikasjon, satelittovervåking m.v. Ved 
oppfølging og igangsetting av nye konse
kvensutredninger mnenfor petroleums• 
virksomhet bør en tilrettelegge mulighete
ne for å styrke og videreutvikle 
nord-norske forsknings- og utviklingsmil
Jøer. 

7. I den framtidige petroleumsvirksomhet må 
det legges opp til et mest mulig stabilt og 
langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale leveranser. 
Fra sentralt hold bør en positivt medvirke 
til at andelen arbeidskraft, leveranser av 
varer og tjenester fra Nord-Norge økes ut 
over dagens nivå. Tromsø kommune forut
setter at leteboring utenfor Troms drives 
fra oljebasen på Stangnes, Harstad. 

8. Tromsø kommune støtter opp om fylkes
plan i Troms der en viser til at fylkeskom
munen bør ha ansvaret for informasjonsut
vekslingen mellom fiskerinæringen, 
oljeselskaper og myndighetene. På den 
måten kan en best ivareta de begrensninger 
og samfunnsinteresser som er knyttet til 
letevirksomheten i Barentshavet, Troms II 
og Troms ill. 

Saksfremlegget til kommunalutvalget føl
ger vedlagt dette brev. 

Tromsø kommune 
Rådmannen 
Kommunalutvalget 

Innledning 
I samsvar med Regjeringens planer og Pet

roleumslovens krav har Olje- og Energidepar
tementet lagt fram en konsekvensutredning 
om åpning av Barentshavet Syd, Troms II, 
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Troms III og den sydlige del av Finnmark 
Vest for petroleumsvirksomhet. Den foreligg
ende konsekvensutredning er den første 
omfattende konsekvensutredning om åpning 
av et større sokkelområde som legges fram 
etter at Lov om petroleumsvirksomhet trådte 
i kraft 1. juni 1985. Konsekvensutredningen 
sammenfatter resultatene av et trettitalls 
forskningsprosjekter og et enda større antall 
fagrapporter. I tillegg er det utarbeidet en 
egen brosjyre som oppsummerer noen av kon
klusjonene i konsekvensanalysen, se eget 
vedlegg. Konsekvensutredningen følger sa
ken som utrykkt vedlegg. 

Konsekvensutredningen er sendt på høring 
ti sentrale og lokale myndigheter, næringsor
ganisasjoner, industrien, forskningsmiljøer, 
naturvernorganisasjoner m.v. til uttalelse. 
Høringsfrist er satt til 08.10.88. I forbindelse 
med saksforberedelsen har en innhentet utta
lelsene som er gitt fra Landsdelsutvalget for 
Nord-Norge, Troms Fylkeskommunes plan
og utbyggingsutvalg, Fellesuttalelse fra LO's 
distriktskontor og Industriforeningene i de tre 
nordligste fylker samt NAF's distriktskontor i 
Nord-Norge, Fiskerisjefen i Troms og Troms 
Fiskarfylking. Disse uttalelsene følger saken 
som utrykt vedlegg. Dette saksframlegg samt 
de ovenfornevnte uttalelsene vil sammen med 
konsekvensutredningen bli oversendt fiskeri
nemnda, nemndas uttalelse vil bli oversendt 
departementet. 

De uttalelsene som kommer inn vil sammen 
med utredningens konklusjoner, utgjøre 
grunnlaget for en stortingsmelding om åpning 
av Barentshavet Syd og de øvrige områdene 
for petroleumsvirksomhet. Meldingen vil ven
telig bli drøftet av Stortinget våren 1989. 

Generelt om utTedningens innhol,d 
I konsekvensutredningen (s. 90) er det lagt 

vekt på å beskrive det fysiske og biologiske 
miljø i Barentshavet i en normal ressurssitua
sjon. Videre er det lagt vekt på å beskrive 
hvilke konsekvenser eventuelle oljesøl i om
rådet kan ha for de biologiske ressurser. En 
har også vurdert hvilke samfunnsmessige 
virkninger letevirksomheten, og i noen grad 
også eventuell utbygging og produksjon, vil 
få og hvilke konsekvenser slik virksomhet kan 
ha for fiskerinæringen og for de samiske inte
resser. I arbeidet med konsekvensutredningen 
er det lagt vekt på å utvikle metoder for kon
sekvensanalyser innenfor de enkelte berørte 
fagområder. Både når det gjelder petroleums
virksomhetens konsekvenser for fiskeriene og 
for sjøfugl er det utviklet nye metoder for 
vurdering av konsekvensene. 

Selv om nord-norske forsknings- og fag
miljøer har levert endel av de grunnlagsrap-

porter som danner basis for denne konse
kvensutredningen, synes det etter 
gjennomgang av oversikten over grunnlags
rapporter å være grunnlag for å hevde at en 
større andel av disse rapportene kunne vært 
produsert nordpå. I konsekvensutredninger av 
denne og liknede art er det av stor viktighet 
at en bevisst satser på å benytte og styrke 
nord-norske forsknings- og fagmiljøer, særlig 
siden undersøkelser har vist at en svært liten 
andel av de samlede forskningsressurser går 
til Nord-Norge, og bare en handfull bedrifter 
1 landsdelen driver egen FOU-aktivitet. I In
dustridepartementets FOU-plan for Nord
Norge •Vekst og nyskaping i nord» (1987) er 
alle de 5 prioriterte satsingsområder høyst 
aktuell i forbindelse petroleumsvirksomhet, 
og sammenhengen mellom den foreliggende 
konsekvensutredningen og FOU-planen bør 
følges noe bedre opp i arbeidet med Stortings
meldingen. 

Samlet sett representerer konsekvensutred
ningen en systematisk og grundig gjennom
gang av de forskjellige områder som kan eller 
vil bli berørt av en utvidet letevirksomhet på 
Nord-norsk sokkel. I denne sammenheng er 
det positivt å registrere at utredningen legger 
særlig stor vekt på de miljømessige faktorer 
samt forhold knyttet til fiskerinæringen. Det 
ansees også som positivt at konsekvensutred
ningen sendes ut på en relativt bredt anlagt 
høringsrunde. Høringsuttalelsene vil på denne 
måte kunne utgjøre viktige innspiJJ i det vide
re arbeid med stortingsmeldingen. 

Endel av bakgrunnen for konsekvensutred
ningen 

Bakgrunnen for denne utredningen er øns
ket om snarlig å påvise nye oljefunn på norsk 
sokkel, siden oljeproduskjonen fra påviste ol
jefelter vil begynne å avta allerede fra midten 
av 1990-tallet. Det er først og fremst i Barents
havet at mulighetene for å gjøre betydelig 
funn synes å være tilstede. I brosjyre som føl
ger som vedlegg til konsekvensutredningen 
heter det bl.a.: 

«Det har lenge vært myndighetenes målset
ting gradvis å forskyve oljevirksomheten 
nordover. Siden starten på letevirksomheten 
nord for Stad i 1980, er det til nå boret 38 
hull på sokkelen utenfor Troms oit Finnmark, 
de fleste i Troms I-området. Erfarmgene viser 
at det tar tid å finne selve nøkkelen - letemo
dellen - som fører til påvisnin8 av olje i nye 
områder. Interessen for leting 1 Barentshavet 
er idag fokusert på de sentrale og østlige deler 
av området sør for 70° 30'N br. Det er ikke 
mulig å trekke noen konklusjon om hvilke 
deler av utredningsområdet der mulighetene 
for å gjøre oljefunn er størst, og hvor letevirk
somheten bør konsentreres. I utgan~unktet 
er alle deler av utredningsområdet av mteres-
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se, med unntak av en smal sone uten sedimen
tære bergarter nær kysten av Troms og 
Finnmark.» 

Endel av hovedkonklusjonene 
Den utredningen som nå foreligger har bl.a. 

følgende hovedkonklusjoner, - jfr. siste avsnitt 
side 6 i brosjyren som er vedlagt utredningen: 

«Konsekvensutredningen peker ikke på 
områder som bør unntas helt fra letevirksom
het. En vil legge vekt på å opprettholde en 
god oljevernberedskap i området. Det kan 
også være aktuelt med tids- og områdebe
grensninger for letevirksomheten innenfor 
deler av områder.• 

Petroleumsvirksomheten utenfor Troms og 
Finnmark har siden 1986 vært svært lav. Så
langt er det påvist utvinnbare gassreserver på 
tilsammen 207 millioner tonn oljeekvivalenter 
(= ett Friggfelt) på Tromsøflaket, men det 
framstår som noe usikkert hva som vil skje 
med disse ressursene siden dagens pris- og 
avsetningssituasjon for gass er noe vanskelig. 
Totalt sett har dette for Troms resultert i stor 
usikkerhet og ledig kapasitet i det etablerte 
petroleumsmiljøet i Harstad. 

I Fylkesplan for Troms 1988-1991 blir sen
trale myndigheter bedt om snarest å sette 
iverk tiltak som kan skape ny og økt leteakti
vitet. Fylkets plan- og utbyggingsavdeling har 
vurdert den foreliggende konsekvensutred
ning, og har påpekt at utredningens siktemål 
synes å være en klar oppfølging av de inten
sjoner som er nedfelt i fylkesplanen. 

Samfunnsmessige virkninger av oljevirksom
heten 

Nord-Norge står overfor store utfordringer 
de kommende år. Den framtidige næringsut
vikling er usikker, og akkurat nå preges 
situasjonen av økende arbeidsledighet og 
svikt i næringsgrunnlaget for fiskeriene. Dette 
medfører fraflytting og nedgang i folketall. 

Det må være et hovedmål at landsdelen 
skal høste mest mulig av egne ressurser. Fis
keressursene i havet har sålangt vært det 
vesentlige grunnlag for sysselsetting og boset
ting langs kysten. Konsekvensutredningen 
peker på at nye ressurser som olje og gass 
ikke kan løse landsdelens nærings- og boset
tingsproblem, men kan gi positive og viktige 
ringvirkninger på flere områder i næringsli
vet. Selv om letefasen så langt og også i 
framtiden vil gi relativt beskjedne ringvirk
ninger, kan derimot feltutbygging og produk
sjon i noe større grad kunne skape grunnlag 
for ny aktivitet med bl.a. etablering av nye 
arbeidsplasser. Mange av disse oljetilknyttede 
arbeidsplassene vil imidlertid kreve meget 
spesialisert kompetanse, og de fleste arbeids-

plassene vil komme i byene og bynære strøk. 
Petroleumsvirksomheten vil i følge utred
ningen i noen grad bidra til å opprettholde de 
nordlige fylkenes befolkningsandel, men vil 
indirekte forsterke ubalansen mellom distrik
tene og byene og bidra til et mer sentralisert 
bosettingsmønster. 

Ved utbygging av et middels oljefelt vil 
anleggssysselsettingen utgjøre over 3000 års
verk i toppåret, men i utredningen påpekes 
det at dette vil skje utenfor landsdelen. De 
regionale virkningene synes å bli mindre. Et 
middels oljefelt vil i produksjonsfasen gi ca. 
550 arbeidsplasser. For leveranser i en drifts
fase er det gjort anslag som indikerer lands
delens netto andeler av de norske leveransene 
vil komme til å bli; for catering (50%), vare
handel (40%), transport (25%), bank og forret
ningsmessig tjenesteyting (20%) og verksted
industrien (10%). De årlige direkte 
leveransene av varer og tjenester i en drifts
fase er beregnet til å ligge på ca. 200 mill. kr. 
for et oljefelt. Konsekvensutredningen påpe
ker at petroleumsvirksomheten kan være et 
viktig, men ikke tilstrekkelig bidrag til å opp
rettholde sysselsettingen i Troms og Finn
mark. 

Ved en utvidelse av letevirksomheten vil 
det være viktig å bringe det lokale næringsliv 
inn i leveransene til oljeindustrien. I utred
ningen framheves det at en fra departementalt 
hold vil legge vekt på nettopp dette. Generelt 
sett burde det lokale næringsliv ha et betyde
lig konkurransefortrinn p.g.a. nærhet til 
markedet, og det vil derfor ha stor verdi om 
en fra sentralt hold tok initiativ til legge for
holdene tilrette for at de deler av næringslivet 
som ønsket det fikk utviklet kapasitet, ressur
ser og kompetanse til å bygge opp en egnet 
leveransestruktur rettet mot petroleumsvirk
somhet. FOU-virksomhet vil her være viktig, 
og det kan opplagt ligge mange positive utvik
lingsmuligheter gjennom bl.a. industri- og 
teknologisamarbeid. Særlig gjelder dette ut
vikling av produkter knyttet til de arktiske 
områdene. 

Landsdelsutvalget, industriforeningene/ 
LO/NAF, plan- og utbyggingsutvalget går 
med endel tilleggsmerknader positivt inn for 
at nye leteområder åpnes på den nord-norske 
sokkel, og alle disse anfører som en hoved
premiss for dette standpunkt samlet sett de 
positive ringvirkninger en noe utvidet petrole
umsvirksomhet vil kunne få for bosetting og 
næringsliv i nord. 

Konsekvenser for fiskerinæringen 
Troms II ligger som kjent rett utenfor den 

nordlige del av Senja, Kvaløya og Rebbenes
øya, men Troms ill går fra Rebbenesøya/ 
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Nordre Kvaløy og opp til den nordlige del av 
Sørøya, mens det øvrige område dekker resten 
av Finnmarkskysten og Barentshavet for
øvrig. Dette er både gyte-, oppvekst- og 
sentraJe fiskeområder. Det er også store sjø
fugl- og sjøpattedyrområder. Dette er områder 
av vital betydning for fiskerinæringen. 

Interessekonflikten mellom olje- og fiskeri
interessene og delvis miljøinteresser har stått 
sentra1t i den oljepolitiske debatt, og hørings
uttalelsene fra bl.a. Troms Fiskarfylking og 
Fiskeristyret i Troms tyder på at den fortsatt 
vil gjøre det. Dette gjelder særlig Troms Il. 
Styret i Troms Fiskarfylking har foreslått en 
petroleumsfri sone på 50 n. mil fra grunnlinja, 
mens fiskeristyret i Troms har foreslått en 
sone på 30 n. mil. Bakgrunnen for dette for
slag er i hovedsak et ønske om å beskytte 
sentrale gyte-, fiskegg- og fiskelarveområder 
for våre viktigste fiskeslag samt en fri utøvelse 
av fiske på kysten. I tillegg vil en redusere 
skadevirkninger av et eventuelt oljesøl i 
strandsonen, for fiskeoppdrettsanlegg m. v. 

Konsekvensutredningen påpeker at leting 
etter olje i første rekke representerer et mid
lertidig arealtap for fiskeflåten, og dersom det 
gjøres funn som blir utbygget vil de perma
nente arealtap bli drøftet i senere konsekvens
utredninger. De undersøkelser som er gjort 
viser at oljevirksomheten vil ha størst konse
kvenser i kystområdet fra Sørøya i vest til 

Tanafjorden i øst og for fiskeriene på Egga
kanten utenfor Troms. 

Utredningen viser likevel at det er mulig 
med leteaktivitet på sokkelen uten at den skal 
virke ødeleggende for fiskerinæringen. Kon
sekvensutredningen viser at sannsynligheten 
for å få en utblåsing under leteperioden, anse
es som liten. Effekten av oljesøl kan likevel 
bli stor dersom den rammer konsentrasjon av 
sjøfugl, sårbare strandområder, akvakulturan
legg, eller faller sammen med utbredelsen av 
sårbare fiskeegg og larver. En skal her være 
oppmerksom på at det fra departementalt 
hold er påpekt at det innenfor deler av de 
omtalte områder kan bli aktuelt med tids- og 
områdebegrensning for letevirksomheten. 

I denne sammenheng kan det være viktig å 
påpeke at en i gjeldende fylkesplan har gitt 
uttrykk for at Troms Fylkeskommune bør ha 
ansvaret for at informasjonsutveksling mel
lom fiskerinæring, oljeselskapene og myndig
hetene kommer istand når det gjelder 
muligheter, begrensninger og samfunnsinte
resser knyttet til sokkelområdene Troms Il og 
Troms m. Fylkestinget har også forutsatt at 
slik informasjonsutveksling kan etableres før 
konkrete vedtak vedrørende åpning av nye 
leteområder utenfor Troms blir gjort. 

Rådmannens innstilling til 

vedtak: 

1. Kommunalutvalget har behandlet konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III og 
den sydlige del av Finnmark Vest for petro
leumsvirksomhet. 

2. Tromsø kommune vurderer det som posi
tivt at Regjeringen vurderer å åpne nye 
leteområder på nord-norsk sokkel. Dette 
er også i tråd med den foreliggende Fylkes
plan for Troms. 

3. Tromsø kommune har merket seg 
- at konsekvensutredningen ikke peker på 
områder som bør unntas helt fra letevirk
somhet, 
- at det vil legges vekt på å opprettholde 
en god oljevernberedskap i området, og 
- at det innenfor deler av området kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning 
for letevirksomhet. 

4. Leteaktiviteten må tilrettelegges på en best 
mulig måte slik al negative konsekvenser 
for sårbare ressurser og fiskerivirksom
heten reduseres til et minimum. For feltene 
Troms II og Troms III vil det være av stor 
betydning å komme fram til tidspukt, om-

fang og øvrige rammebetingelser for lete
virksomhet som gjør det mulig for berørte 
parter å akseptere strategiske boringer. Det 
må legges vekt på å tilpasse aktiviteten slik 
at en i størst mulig grad unngår den sår
bare periode for fiskeegg og larver. 

5. Tromsø kommune forutsetter at oljevern
beredskapen videreutvikles og styrkes og 
dette gjelder spesielt i forhold til de særeg
ne klimatiske forhold i Barentshavet. 

6. Kunnskaper om prosesser knyttet til den 
økologiske balanse i Barentshavet er fort
satt begrenset. For å få bedre kunnskap om 
dette og andre miljømessige forhold, må 
overvåking av miljøet inngå som en forlen
gelse av konsekvensutredningen. Det må 
iverksettes et løpende forskningsprogram 
som knyttes til forskningsinstitusjoner i 
landsdelen. Tromsø vil her kunne framstå 
som et naturlig senter for arktisk forskning 
med mulighet for tilknytning til telekom
munikasjon, satelittovervåkning m.v. Ved 
oppfølging og igangsetting av nye konse
kvensutredninger innen petroleumsvirk
somhet bør en tilrettelegge mulighetene for 
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å styrke og videreutvikle nord-norske 
forsknings- og utviklingsmiljøer. 

7. I den framtidige petroleumsvirksomhet må 
det legges opp til et mest mulig stabilt og 
langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale leveranser. 
Fra sentralt hold bør en positivt medvirke 
til at andelen av leveranser av varer og tje
nester fra Nord-Norge økes ut over dagens 
nivå. Tromsø kommune forutsetter at lete
boring utenfor Troms drives fra oljebasen 
på St.angnes, Harstad. 

TROMSØ KOMMUNE 
Rådmannen 
KommuneplanseksJonen 

Oversendelse av uttalelse. 
Viser til tidligere oversendt høringsuttalelse 

fra Tromsø kommune vedrørende konse
kvensutredning for åpning av nye boreom 
råder i nord. 

./. Vedlagt oversendes Tromsø fiskerinemds 
uttalelse , jfr. vedlagte sak 230/88. 

Sak 23018: 
Saken gjelder: 

Konsekvensutredning - Åpning av barents 
havet syd, Troms 11, Troms TIi sydlige del av 
Finnmark vest for petroleumsvirksomhet -
Høringsuttalelse. 

Bakgrunnen: 
I samsvar med Regjeringens planer og Pet

roleumslovens krav har Olje- og energidepar
tementet lagt fram en konsekvensutredning 
om åpning av Barentshavet Syd, Troms II, 
Troms ITI og den sydhge del av Finnmark 
vest for petroleumsvirksomhet. Konsekvens
utredningen sammenfatter resultatene av et 
trettilalls forskningsprosjekter og et enda stør
re antall fagrapponer. I tillegg er det utar
beidet en egen brosjyre som oppsummerer 
noen av konklusjonene i konsekvensanalysen. 

Konsekvensutredningen er sendt på høring 
til sentrale og lokale myndigheter, næringsor
ganisasjoner, industrien, forskningsmiljøer, 
naturvernorganisasjoner m.v. til uttalelse. 

Siden konsekvensutredningen i stor grad 
berører vitale fiskeriinteresser i Tromsø kom
mune ber kommunen at fiskerinemnda gir en 
høringsuttalelse. Kommunen opplyser at fis
kerinemdas uttalelse vil bli vedlagt kommu
nens høringsuttalelse når denne blir 
oversendt Olje- og energidepartementet. 

Kommunen har sendt fiskerirettlederkonto
ret kopi av høringsuttalelser fra Landsdelsut
valget for Nord-Norge, Troms Fylkeskommu
nes plan- og utbyggingsutvalg, fellesuttalelse 
fra LO's distriktskontor i Nord-Norge, indu-

striforeningene i de tre nordligste fylker, samt 
NAF's distriktskontor i Nord-Norge, Fiskeri
sjefen i Troms og Troms Fiskarfylking. 

Generelt om utredningens innhold: 
I utredningen er det lagt vekt på å beskrive 

det fysiske og biologiske miljø i Barentshavet 
i en normal situasjon. Videre beskrives hvilke 
konsekvenser eventuelle oljesøl i området kan 
ha for de biologiske ressurser. En har også 
vurdert samfunnsmessige og fLskerimessige 
konsekvenser ved eventuell utbygging og pro
duksjon. 

En har gjort systematisk og grundig arbeid 
på de forskjellige områder som vil bli berørt 
av en utvidet letevirksomhet på nord-norsk 
sokkel. Det er positivt å registrere at det leg
ges vekt på de miljømessige faktorer knyttet 
til fiskerinæringen. 

Konsekvenser for fiskerinæringen: 
Troms Il ligger utenfor den nordlige del av 

Senja Kvaløya og Rebbenesøya og Troms Ill 
går fra Rebbenesøya/Nordre Kvaløy og opp til 
den nordlige del av Sørøya. Det øvrige område 
dekker resten av Finnmarkskysten og Ba
rentshavet. Dette er både gyte-, og oppvekst 
og sentrale fiskeområder. Disse områder har 
stor betydning for fiskerinæringen. 

Troms Fiskarfylkning foreslår en petrole
um.sfri sone på 50 n. mil fra grunnlinje, mens 
fiskeristyret foreslår en sone på 30 n. mil. 
Bakgrunnen på dette er å beskytte gyte-, fis
keegg-, og fiskelarveområder samt en fri 
utøvelse av fiske på kysten. 

Rettleders mening: 
Kysten og de nære havområdene som berø

res er av stor betydning for leveranse av fisk 
til landanleggene i Troms og Finnmark. Dette 
er klart dokumentert i konsekvensanalysen 
som er utarbeidet av Albatross A/S og Møre
forskning. Disse områder er viktig for fiskeflå
ten, fiskeindustri og bosetting i om.rådet. 

Plassering av borerigg i nære kystbanker 
kan få store konsekvenser for mange fartøyer 
under sesongfiskeriene. 

På grunn av krise i fiskeriene, er det lett å 
argumentere for utvikling av annen næring. 
Vi må være varsom fordi en forsøker å bygge 
opp fiskesituasjonen. 

Alle forhold tilsier at det er behov for bred 
oljefri sone langs kysten for å beskytte fiskein
teresser. 

Forslag til vedtak: 
1. Tromsø fiskerinemnd behandlet konse

kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet syd, Troms Il, Troms ill og den 
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sydlige del av F innmark Vest for petroleums
virksomhet. 

2. For å beskytte sentrale gyte-, fiskeegg
og fiskelarveområder og for å unngå andre 
skadevirkninger til de mange kystsamfunn i 
områdel, foreslår Tromsø fiskerinemnd at del 
innføres en oljefri sone på 50 nautiske mil fra 
grunnlinje langs kysten av Troms og Finn
mark. 

Nemdo.s merkand: Som innstillingen 

4. FINNMARK FYLKE 
4.1 Berlevåg kommune 

ÅPNING AV NYE OMRÅDER I BA
RENTSHAVET FOR OLJEVIRKSOMHET -
HØRINGSRUNDE 

Jeg viser til oversendte vedtak i Gamvik 
kommune til saken. 

Berlevåg kommune har vedtatt å giøre dette 
til også Berlevåg kommunes vedtak. 

4.2 Båtsfjord kommune 
Det vises til departementets konse kvens

analyse. 
V ed lagt oversendes rådmannens innstilling 

til formannskap og kommunestyre. Formann
skapet skal behandle saken i møte 13.10.88 og 
kommunestyret den 19.10.88. Vedtak vil bli 
ettersendt. 

Olje- og energidepartementet har ved eks
pedisjon av 08.07 .88 sendt ut nevnte konse
kvensutredning til høring. Departementet har 
videre forutsatt at eventuelle kommentarer til 
utredningen må være departementet i hende 
innen 08.10.88. 

Denne utredning, samt høringsuttalelse, vil 
utgjøre grunnlaget for en Stortingsmelding 
om åpning av Barentshavet syd og områdene 
nevnt i forbindelse med petroleumsvirksom
het. Stortingsmeldingen er planlagt ferilig ved 
årsskiftet 1988/89. 

Som utgangspunkt for den politiske be
handling i formannskap og kommunestyre tas 
her utgangspunkt i de viktigste problemstil
linger. 

Som vedlegg til saken legges fram en del 
skisser og andre grafiske framstillinger. 

Barentshavet 
Barentshavet er et av verdens største og 

mest produktive grunthavsområder. Den store 
produksjonen av plante- og dyreplankton ska
per grunnlag for meget rike forekomster av 
fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Den aktuelle situa
sjonen i Barentshavet er preget av økologisk 
ubalanse, nedfisking av planktonspisende fis
kebestander som sild og lodde har resultert i 
brudd i næringskjeden. De enorme nærings-

mengdene som er bundet i dyreplanktone t, 
bringes bare i liten grad videre. Dermed svik
ter næringsgrunnlaget for fiskeslag som f.eks. 
torsk og for sjøfugl- og sjøpattedyrbestandene. 
Næringssvikten synes også å resultere i over
beiting på enkelte bestander som f.eks. re ker. 
Konsekvensutredningen tar utgangspunkt i 
Barentshavet i en normalsituasjon. Det kan 
synes som en svakhet. En nøkkelbestand som 
lodde hadde i 1988 en gytebestand som var for 
liten til å kunne måles med rimelig sikkerhet. 
Også når det gjelder alkefugler syn es situasjo
nen for enkelte arter å være svært kritisk. 

l denne situasjonen vil det være naturlig å 
utvise den største grad av forsiktighet med å 
påføre naturmiljøet ytterligere belastninger. 

Oljevirksomheten i barentshavet 
Fra tidligere er feltene Bjørnøya sør, Troms 

I, Troms I NV og Finnmark vest/nord åpnet 
for leteboring, jfr. vedlagte kartutsnitt. I for
hold til disse områdene planlegges det nå 
virksomhet både lenger inn mot kysten, len
ger østover langs kysten og lenger nord i 
Barentshavet. 

Konsekvensutredningen tar for seg: 
- virkning på naturmiljøet særlig ved for
urensning/ ukontrollerte utslipp 
- økonomiske virkninger for næringer og di
s trikter 
- sosiale virkninger for distriktene. 

Problemstillingen blir av to typer: 
- normal situasjon 

Denne omfatter arealbeslag under leting, 
utslipp fra borerigger m.v. samt sosio-/økono
miske konsekvenser. 
- akutt uhellssituasjon 

Med dette menes ukontrollert utblåsning av 
olje. 

Ut fra dette kan en så foreta en vurdering av: 
- hvilke positive samfunnsmessige konse
kvenser vi kan finne? 
· hvilke negative konsekvenser kan finnes for 
sårbare ressurser, andre næringer og de ulike 
distriktene? 

Miljømessig vurdering av skadevirkninger 
ved større oljeutslipp 

Ved leteboring er statistisk sett mulighetene 
for en ukontrollert utblåsning små, og med 
absolutt størst sjanse for at utblåsingen skyl
des gass. En gassutblåsing har hittil ikke hatt 
målbar negativ effekt på naturmiljøet. 

Når det gjelder permanent produksjon over 
en 10-års periode vil statistisk sett hver 380. 
produksjonsbrønn ha en utblåsing av et eller 
annet slag. Mulighetene for et større utslipp 
av olje er relativt liten. En kan imidlertid ikke 
se helt bort fra at dette kan skje, og det forelig-
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ger en del undersøkelser omkring effekten av 
oljeutslipp på natmmiljøet. 

Sentralt i undersøkelsen av virkninger på 
fisk står HeLp-programmet. (havforskningsin
stituttets egg- og larveprogram). 

Dette er et 5-årig forskningsprogram som 
har til oppgave å gi et grunnlag for å vurdere 
eventuelle skadevirkninger av oljevirksom
heten på livet i havet. Programmet startet opp 
i 1986 og er altså langt fra fullført. 

Direktoratet for naturforvaltning startet i 
1988 et program for overvåking av sjøfugl
bestanden på norskekysten og ved Svalbard. 

Det er også startet forskningsprogrammer 
på andre områder, slik som virkninger av olje
forurensning i strandsonen. Rent forsknings
messig er altså foreløpig grunnlaget spinkelt 
for å bedømme de biologiske konsekvensene 
av et ukontrollert utslipp i Barentshavet. 

Virkninger på fisk 
Kysten av Nord-Norge er det viktigste av 

fiskeområdene i Det nordlige Atlanterhav. 
Kyst- og bankområdene er derfor nøkkelom
råder for den vesentligste delen av den totale 
produksjonen av matnyttig fisk i Barentsha
vet. Områdene utenfor Finnmark er derfor av 
langt større betydning for fiskeriene enn 
fangststatistikken alene gir uttrykk for. Forsk
ningsresultater viser at det først og fremst er 
fiskeegg og fiskelarver som er utsatt for olje
søl mens større yngel og fisk raskt søker bort 
fra oljeinfisert vann. 

Av de undersøkte fiskeslagene er torsk spe
sielt utsatt mens effekten på sild og lodde 
synes liten. 20 - 40% av den norskarktiske tors
kestammen gyter i området. Det er beregnet 
at et større oljesøl i de viktige gyteområdene 
for torsk i den kritiske perioden fra slutten av 
mars til midten av april vil kunne føre til en 
reduksjon i den aktuelle årsklassen på 10 -
15%. Når rognen klekkes og larvene utvikler 
seg, vil en mindre del av disse befinne seg i 
de deler av vannmassene der oljekonsentra
sjonen er høy nok til å gi skader. Reduksjon 
i årsklassen beregnes da til ca. 0,5%. Det forut
settes en normalsituasjon når det gjelder 
vind/bølgehøyde. Det vil si at skadevirkninge
ne kan bli både større eller mindre enn det 
beregnede. Større bølgehøyde gir høyere olje
konsentrasjoner dypere ned i vannmassene. 

Nøkkelområder når det gjelder gyting og 
egg/larver av norsk arktisk torsk er områdene 
utenfor kysten av Troms og Vest-Finnmark, 
altså feltene Troms Il og ill og Finnmark 
vest/syd. Skadevirkninger på fiskeslag som 
hyse og sei er foreløpig ikke undersøkt. Det 
er grunn til å anta at disse artene som torske
fisker vil vise omtrent samme mønster som 
torsk. 

VirkningeT på sjøfugl 
Utredningsområdet omfatter 42 fuglefjell 

med mere enn 10 000 individer. 9 av disse 
fuglefjellene har mer enn 100 000 hekkende 
individer. Til sammenligning kan nevnes at 
det i resten av landet bare finnes 11 fuglefjell 
med mere enn 10 000 individer. Spesielt alke
fuglene, krykkje og havhest har stor aksjons
radius og benytter havområder inntil 100 km. 
fra hekkeområdet som næringsområde. 

Utredningsområdet har hele 49 bestander 
av sjøfugl som regnes som internasjonalt ver
neverdig. Tettheten av bestanden er størst i 
sommerhalvåret. Sjøfugl er meget utsatt for 
oljesøl. Selv i små mengder ødelegger oljen 
fjærdraktens vannavstøtende og varmeisoler
ende egenskaper. Med de klimatiske forhold 
som rår i Barentshavet er fuglen dermed rela
tivt sjanseløs. Hekkebestander og mytende 
bestander vil være spesielt utsatt, men gene
relt vil et oljesøl til enhver tid på året kunne 
gjøre store skader på sjøfuglbestanden. 

Sosio/økonomiske konsekvenser 
Regionale virkninger 

Ved igangsetting av letevirksomhet nord for 
Stad i 1980 ble behovet for regional vekst i 
de berørte landsdelene fremhevet. Virksom
heten skulle gi regionale virkninger i form av 
etablering, av ny næringsvirksomhet, leveran
ser av varer og tjenester og etablering av nye 
arbeidsplasser. 

Imidlertid krever store deler av oljevirk
somheten så spesialisert kompetanse at lokal 
og regional rekruttering blir beskjeden. Virk
somheten vil i mindre grad avhjelpe regional 
arbeidsledighet. Ved en tenkt utbygging av 
et mindre eventuelt et større oljefelt, er de 
direkte regionale leveranser for driftsfasen 
beregnet til en verdi av 170 - 200 mill. kroner 
for Troms og Finnmark. Til sammenligning 
er den totale produksjon av varer og tjenester 
i Troms og Finnmark idag 30 milliarder kro
ner. Dersom også de sannsynlige indirekte 
virkningene regnes med, kan økningen bli i 
størrelsesorden 550/750 mill. kroner eller 2 -
2,5% av landsdelens samlede produksjon. 

Utbyggingen av et oljefelt i Barentshavet 
vil derfor samlet vurdert ha forholdsvis be
skjedne virkninger for næringslivet. 

Når det gjelder antallet arbeidsplasser i for
bindelse med de tenkte oljefeltene, synes det 
ikke realistisk med en regional andel på mer 
enn 100 - 180 nye arbeidsplasser. Dersom også 
de indirekte virkninger trekkes inn, kan antal
let arbeidsplasser bli i størrelsesorden 550 -
800. Dette er ikke nok til å stanse den negati
ve sysselsettingsutviklingen i landsdelen. 

Ringvirkninger i form av leveranser til olje
virksomheten betyr mest, og det vesentligste 
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av slike ringvirkninger vil komme i byer og 
bynære strøk. For andre regioner enn selve 
lokaliseringsregionen vil oljevirksomheten i 
Troms og Finnmark gi små virkninger. Gene
relt sett er oljevirksomheten lite eget som 
distriktsnæring. Virksomheten vil i noen grad 
bidra til å opprettholde de nordligste fylkenes 
befolkningsandel, men vil indirekte forsterke 
ubalansen mellom distriktene og byene og 
bidra til et mere sentralisert bosettingsmøns
ter i regionen. 

Konsekvenser for fiskerinæringen 
Fisket i utredningsområdet utgjorde i perio

den 1972 - 1985 fra 25% til 40% av førstehånds
verdien i de norske fiskeriene totalt. Innen 
utredningsområdet er det i kystnærområdene 
som Troms Il og III, Finnmark vest/syd og de 
sydligste områdene av Barentshavet syd i 
særklasse de viktigste. Ved letevirksomhet og 
eventuell utbygging vil det skje visse arealtap 
i forbindelse med installasjonene og de sikker
hetssonene som kreves. 

I 15 av kystkommunene i Troms og Finn
mark er den lokale flåte og fiskeindustri 
særlig avhengig av fiske i utredningsområdet. 
Disse kommunene er også karakterisert ved 
at hjemmeflåten er en tradisjonell kystflåte 
som er avhengig av fiskeplasser nær hjemste
det. 50 - 80% av ilandført fangst kommer fra 
utredningsområdet. Innenfor de mest berørte 
kommuner er det beregnet at ilandført fangst 
fra utredningsområdet sysselsetter ca. 2800 
personer i fiskeindustrien. De sysselsettings
messige konsekvenser for fiske-/fiskeindustri 
ved letevirksomhet synes små. Ved funn som 
fører til utbygging viser undersøkelser at are
albeslaget kan utgjøre inntil 100 tapte arbeids
plasser i fiske/fiskeindustrien. Her kan det bli 
store variasjoner i virkningene for ulike lokal
samfunn. 

Vurdering av oljevirksomheten i Barentshavet 
sett fra Båtsfjord kommunes side 

Ut fra foreliggende opplysninger om økt 
sysselsetting synes det at oljevirksomheten i 
Barentshavet ikke vil gi vesentlig økt virk
somhet i Båtsfjord kommune, mens mulighe
tene for katastrofale tap er til stede. Det antas 
at den reelle verdiskapning kommer i hoved
sak andre strøk av landet til gode og den 
regionale gevinsten vil i realiteten bare tilflyte 
et mindre område. Eventuelle skadevirknin
ger og mulige miljø-ødeleggelser vil ramme 
distriktet. Dersom virksomheten i Barentsha
vet skal kunne virke positivt for regionen som 
helhet, kreves det en grundig og målrettet 
politisk planlegging. 

1. Området der oljevirksomheten kan gi 
større skadevirkninger for naturmiljøet og fis-

kerinæringen bør holdes utenfor inntil den 
pågående forskning kan gi sikrere opplysnin
ger om eventuelle konsekvenser. Virksom
heten må også vurderes nøye i forhold til 
evenutelle skadevirkninger til ulike årstider. 

Feltene Troms Il og ill og Finnmark vest/ 
syd og de kystnære områder av Barentshavet 
syd bør foreløpig ikke åpnes for oljevirksom
het. 

2. Det må settes opp en politisk handlings
plan for hvordan distriktsmessige skadevirk
ninger skal kunne dempes og hvordan 
verdiskapningene av en eventuell oljeutvin
ning i større grad kan komme regionen som 
helhet til gode. En aktiv satsing på fiskeriene 
i området og større forskningsinnsats når det 
gjelder ressursene i Barentshavet, kan være 
nøkkelord i denne forbindelse. Videre vil en 
bevisst oppbygging av større regional og lokal 
kompetanse være svært viktig for å oppnå en 
større regional andel i antall arbeidsplasser 
innen oljevirksomheten og tilknyttede nærin
ger. Konsekvensene for eventuell skadevirk
somhet i kjølvannet av oljevirksomhet i 
Barentshavet synes alarmerende for kysten 
av Finnmark. Konsekvensutredningen synes 
veldig optimistisk uten at skadevirkningene 
har fått den oppmerksomhet som er nødven
dig for å kunne se hele konsekvensutred
ningen i sammenheng. Når det gjelder 
verdiskapning kommer denne i første rekke 
andre strøk av landet til gode og den regiona
le gevinsten vil i realiteten bare tilflyte et 
mindre område. Eventuelle skadevirkninger 
og mulige miljø-ødeleggelser vil derimot ram
me kystdistriktet. 

Båtsfjord kommune er en utpreget kyst- og 
fiskerikommune. Slik vi oppfatter konse
kvensutredningen vil Båtsfjord kommune 
ikke få noen positive virkninger når det gjel
der oljevirksomheten. Det samme vil gjelde 
for andre utpregede fiskerikommuner i lands
delen. Utredningen peker på visse faremo
menter og mulige skadevirkninger for det 
generelle marine miljøet, for viktige fiskebe
stander som f.eks. torsk, for sjøfuglbestanden 
og for strandsonen. De sosioøkonomiske kon
sekvenser er enda mer betenkelig. Oljevirk
somheten vil bidra til et mer sentralisert 
bosettingsmønster og forsterke ubalansen 
mellom byene og distriktene når det gjelder 
befolkningsandelen. De positive økonomiske 
ringvirkningene blir stort sett konsentrert til 
selve lokaliseringsregionen. Andelen av nye 
regionale arbeidsplasser blir relativt beskje
den. Støvsugereffekten overfor næringer og 
distrikter når det gjelder arbeidskraftressurser 
vil trekke ut kvalifisert arbeidskraft fra di
striktene til lokaliseringsregionen. Større eller 
mindre tap av arbeidsplasser i fiske/fiskeindu-
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strien vil være en naturlig følge av denne 
utvikling. Selv om utredningen peker på et 
visst tilskudd av arbeidsplasser i Troms/ Finn
mark, utroør regionen Troms/Finnmark et 
areal på 74 500 km3• Det blir derfor en grov 
forenkling å definere fordeler for regionen 
som helhet uten samtidig å vurdere resultate
ne for de forskjellige deler av regionen. 

Det må derfor slås fast at fiskeriene både 
idag og i fremtiden vil være den klart største 
verdiskapende virksomhet i vår kommune. 

Feilslått ressurspolitikk I Barentshavet har 
allerede kostet regionen og samfunnet som 
helhet milliardbeløp. Samtidig tyder alt på at 
de typiske fiskerikommunene uten spesielt 
store sentra også vil komme ut som de store 
tapere i oljevirksomheten. 

Det har vært en erklært målsetting at boset
tingen skal opprettholdes i de enkelte 
kommuner i regionen. Det må derfor kreves 
en bevisst pohlisk strategi og handlingsplan 
for å hindre/dempe skadevirkninger for di 
striklene, og sikre fiskerinæringen. Dersom 
det ikke legges opp til en slik handlingsplan, 
vil oljevirksomheten bare bh et nytt virkemid 
del I flytteprosessen og aktualisere økt flytting 
fra kyst-Finnmark. 

lnnstillmg 
l. Det må ikke åpnes for oljevirksomhet i 

området der denne virksomhet kan gi spesielt 
store skadevirkninger for naturmilJøet og fis
kerinæringen. Dette gjelder områdene Troms 
Il og Ill, Finnmark vest/syd og de kystnære 
områdene av Barentshavet syd. Disse om
rådene vurderes på et senere tidspunkt når 
de pågående forskningsprogrammer kan gi 
sikrere holdepunkter for å bedømme konse
kvensene. 

2. Dersom olje- og gassutvikling likevel set
tes i gang, må en vesentlig del av de statlige 
inntekter brukes i regionen, i første rekke for 
å dempe uheldige distriktspolitiske virknin
ger. I denne forbidnelse kan en tenke seg 
opprettelse av fond med kommunal styring i 
de utsatte kommuner. Slike fond kan være: 

1) Generell styrking av de kommunale næ
ringsfondene. 
2) Opprettelse av kommunalt utdanningsfond. 
3) Kommunale omstillings- og fornyelsesfond 
som er rettet mot omstillinger, moderniserin
ger og fornyelser i del lokale næringslivet. I 
tillegg bør det innføres en del generelle tiltak. 
4) Rimelige utdanningsordninger innen fiske
rier og fiskeindustri som gjør det attraktivt å 
søke slik utdannelse og øke kompetansen in
nen næringen. 
5) Avsetting av midler til omstruktureringstil
tak og moderniseringer innen fiskeindustrien. 

6) Bedre finansieringsordninger for fiskeflåten 
i regionen. 
7) Øke bevilgninger til forskning i Barentsha
vet. 
8) Utdanningstiltak som kan øke den regiona
le andel av arbeidsplasser i oljevirksomheten 
og tilknyttede næringer. 
9) Legge forholdene til rette for oppdrettsnæ
ringer i kystområdene ved tilførsel av risiko
kapital i forbindelse med etablering av slik 
virksomhet. 

3. Barentshavet er idag sterkt preget av 0ko
log1sk ubalanse. Det er derfor svært viktig at 
alle mulige hensyn tas for ikke å forsterke 
denne økologiske krisen. Det er derfor helt 
nødvendig å kreve at oljevernberedskapen 
styrkes betraktelig. 

Båtsfjord kommunestyre 
ÅPNING AV BARENTSHAVET SYD, 
TROMS II, TROMS I1I OG SYDLIG DEL AV 
FINNMARK VEST FOR PETROLEUMS
VIRKSOMHET. KONSEKVENSUTRED
NING. 
Rådma.nne11s innstilling: 

l. Det må ikke åpnes for oljevirksomhet i 
området der denne virksomhet kan gi spesielt 
store skadevirkninger for naturmiljøet- og fis
kerinæringen. Dette gjelder områdene Troms 
li og Ill, Finnmark vest/syd og de kystnære 
områdene av Barentshavet syd. Disse om
rådene vurderes på et senere tidspunkt når 
de pågående forskningsprogrammer kan gi 
sikrere holdepunkter for å bedømme konse
kvensene. 

2. Dersom olje- og gassutvikling likevel set
tes igang, må en vesentlig del av de statlige 
inntekter brukes i regionen, i første rekke for 
å dempe uheldige distriktspolitiske virknin
ger. I denne forbindelse kan en tenke seg 
opprettelse av fond med kommunal styring i 
de utsatte kommuner. Slike fond kan være: 
- generell styrking av de kommunale nærings
fondene. 
- opprettelse av kommunalt utdanningsfond. 
- kommunale omstillings- og fornyelsesfond 
rettet mot omstillinger moderniseringer og 
fornyelser i det lokale næringslivet. I tillegg 
bør det innføres en del generelle tiltak. 
- rimelige utdanningsordninger innen fiskeri
er og fiskeindustri som gjør det attraktivt å 
søke slik utdannelse og øke kompetansen in
nen næringen. 
- avsetting av midler til omstruktureringstil
tak og moderniseringer innen fiskeindustrien. 
- bedre finansieringsordninger for fiskeflåten 
i regionen 
- øke bevilgninger til forskning i Barentshavet 
- utdanningstiltak som kan øke den regionale 
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andel av arbeidsplasser i oljevirksomheten og 
tilknyttede næringer 
- legge forholdene til rette for oppdrettsnæ 
ring i kystområdene ved tilførsel av risikoka
pital I forbindelse med etablering av slik 
virksomhet. 

3. Barentshavet er idag sterkt preget av øko
logisk ubalanse. Det er derfor svært viktig at 
alle mulige hensyn tas for ikke å forsterke 
denne økologiske krisen. Det e r derfor helt 
nødvendig å kreve at olJevernberedskapen 
styrkes betraktelig. 

Formann.skapets innstilling: 
Innstillingen vedtas enstemmig. 

Vedtak: 
Innstillingen vedtas enstemmig. 

4.3 Gamvik kommune 
AD; KONSEKVENSUTREDNINGEN FOR 

BARENTSHAVET: 
ÅPNING AV NYE OMRÅDER I BA

RENTSHAVET FOR OLJEVIRKSOMHET. 
HØRING. INNSTILLING: 

Gamvik Formannskap finner konsekvense
ne som oljevirksomheten i Barentshavet kan 
medføre for kommunen alarmerende. For 
Gamvik kommune fortoner konsekvensutred
ningen seg som en innbydelse til et lotteri der 
gevinsten er 0, mindre tap er garantert og 
mulighetene for katastrofale tap er til stede. 
Den reelle verdiskapingen kommer i første 
rekke andre strøk av landet til gode, og den 
regionale gevinsten vil i realiteten bare tilflyte 
et mindre område. Eventuelle skadevirknin
ger og mulige miljøødeleggelser vil derimot i 
størst utstrekning ramme distriktene. 

Gamvik er en utpreget kyst- og fiskerikom
mune. I vår situasjon inneholder konsekvens
utredningen få, eller ingen, positive signaler 
når det gjelder oljevirksomheten. Det samme 
vil i høy grad også gjelde for andre utpregede 
fiskerikommuner i Troms og Finnmark. Der
imot peker utredningen på visse faremomen
ter og mulige skadevirkninger for det 
generelle marine miljø, for viktige fiskebe
stander som f.eks. torsk, for sjøfuglbestandene 
og for strandsonen. De sosioøkonomiske kon
sekvensene er enda mer betenkelige. Oljevirk
somheten vil bidra til et mer sentralisert 
bosettingsmønster og forsterke ubalansen 
mellom byene og distriktene når det gjelder 
befolkningsandelen. Videre kan nevnes: 
- De positive økonomiske ringvirkningene blir 
stort sett konsentrert til selve lokaliserings
regionen. 
- Andelen av nye regionale arbeidsplasser blir 
relativt beskjeden. 
- «Støvsugereffekt• overfor andre næringer og 

distrikter når det gjelder arbeiskraftsressurser. 
Dette vil spesielt gjelde ressurspersoner og 
kvalifisert arbeidskraft. 
- Større eller mindre tap av arbeidsplasser i 
fiske/fiskeindustri som følge av arealbeslag. 

Utredningen konkluderer blant annet med 
at oljevirksomheten kan gi regionen Troms/ 
Finnmark et visst tilskudd av arbeidsplasser 
og føre til et økonomisk oppsving i selve loka
liseringsregionen. I denne forbindelse vil en 
påpeke at regionen Troms og Finnmark utgjør 
et areal på 74.558 kma. Dette er tilnærmet et 
like stort område som hele Vestlandet (Roga
land - Møre og Romsdal) + Sør-Trøndelag 
(77 .335 km2). Det blir derfor en grov forenk
ling å definere fordeler for regionen som en 
helhet uten samtidig å vurdere resultatene for 
de forskjellige delene av regionen. 

Det er helt klart at fiskeriene både i dag og 
i fremtiden vil være den klart største vedi
skapende virksomheten I regionen. Feilslått 
ressurspolitikk i Barentshavet har allerede 
kostet regionen og samfunnet som helhet mil
liardbeløp. Samtidig tyder alt på at de typiske 
fiskerikommunene uten spesielt store sent ra 
også vil komme ut som de store taperne i olje
virksomheten. 

Det er en erklært målsetting at bosettingen 
skal opprettholdes i de enkelte kommunene i 
regionen. Det må derfor kreves en bevisst 
politisk strategi og handlingsplan for å hind
re/dempe skadevirkninger for distriktene og 
sikre fiskerinæringen. Dersom det ikke legges 
opp en slik handlingsplan, vil oljevirksom
heten bare bli et nytt ledd i den u-landsproble
matikk som allerede i stor grad gjør seg 
gjeldene i Finnmark. 

Ut fra dette viL Gamvik kommune foresld: 
l. Det må foreløpig ikke åpnes for oljevirk

somhet i områder der denne virksomheten 
kan gi spesielt store skad evirkninger for na
turmiljøet og fiskerinæringen. Dette gjelder 
områdene Troms Il og Ill, Finnmark vest/syd 
og de kystnære områdene av Barentshavet 
Syd. Disse områdene vurderes på et senere 
tidspunkt når de pågående forskningspro
grammene kan gi sikre holdepunkter for å 
bedømme konsekvensene. 

2. En viss del av statlige inntekter ved en 
eventuell olje/gassutvinning i Barentshavet 
øremerkes for bruk i regionen, i første rekke 
for å dempe uheldige distriktspolitiske virk
ninger. 

I denne forbindelse kan en tenke seg opp
rettelse av fond med kommunal styring i de 
utsatte kommunene. Slike fond kan være: 
- Generell styrking av de kommunale næ
ringsfondene. 
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- Opprettelse av kommunale utdanningsfond. 
Dette kan være et middel for kommunene til 
å styrke den generelle lokale kompetanse og 
gi en styrt kompetanseheving i det lokale 
næringslivet og i fiskeriene. 
- Kommunale omstillings- og fornyelsesfond 
rettet mot omstillinger, moderniseringer og 
fornyelser i det lokale næringslivet. 

Av mer generelle tiltak innen regionen kan 
nevnes: 
- Rimelige utdanningsordninger innen fiskeri
er og fiskeindustri som gjør det attaraktivt å 
søke slik utdannelse og øke kompetansen in
nen næringen. 
- Avsetting av midler til omstruktureringstil
tak og moderniseringer innen fiskeindustrien. 
- Bedre finansieringsordninger for fiskeflåten 
i regionen. 
- Økte bevilgninger til forskning i Barentsha
vet. Større viten kan gi bedre og sikrere 
ressursutnyttelse, og på lenger sikt gi svært 
store økonomiske gevinster både regionalt og 
nasjonalt. 
- Utdanningstiltak som kan øke den regionale 
andelen av arbeidsplasser i oljevirksomheten 
og tilknyttede næringer. 

3. Barentshavet er sterkt preget av økolog
sik ubalanse. Det er derfor meget vesentlig at 
alle mulige hensyn tas for ikke å forsterke 
denne økologiske krisen. Dette vil blant annet 
kreve en vesentlig styrking av oljevernbered
skapen. Under litt vanskelige værforhold 
holder nåværende utstyr ikke på noen måte 
mål. 

Vedtak: 
Som innstillingen (enst.). 

4.4 Hammerfest kommune 
Det vises til Deres brev av 8. juli d .å. i oven

stående sak, med høringsfrist innen 8. oktober 
d.å. 

Hammerfest formannskap behandlet saken 
i sitt møte 6. oktober d.å. og vi vedlegger den 
vedtatte uttalelsen. 

Hammerfest formannskap har på møte den 
6. oktober d.å. drøftet konsekvensutredning 
om åpning av Barentshavet Syd m.v. 

Konsekvens 
Den framlagte utredningen gjelder kun for 

en letefase. En eventuell utvinningsfase vil 
kreve ytterligere konsekvensutredning av 
langt større omfang. 

Formannskapet vil peke på at de svar vi 
idag gir på de store utfordringer Nord-Norge, 
og spesielt Finnmark står overfor, vil forme 
framtida for befolkningen langt inn i neste 
århundre. Sentralt står da bosettingen og 
hvorvidt vi er i stand til å forme et varig vel-

ferdssamfunn. Det må være et hovedmål at 
fylket ska] høste mest mulig av egne ressurser 
til beste for befolkningen her. 

Finnmark er i den situasjon at vi besitter 
ressurser både i havet og under havbunnen. 
Det er derfor av stor betydning at disse ressur
sene kan beskattes uten at det skapes konflikt 
mel lom fiskerinæringen som er, og som også 
i framtiden vil være vår hovednæring, og olje
virksomheten. 

Konsekvensutredningen viser at sannsyn
ligheten for utblåsning i letefasen, ansees som 
liten. Effekten av oljesøl kan allikevel bli stor 
dersom den rammer konsentrasjoner av sjø
fugl, sårbare strandområder, oppdrettsanlegg, 
eller faller sammen med utbredelsen av sår
bare torskeegg og larver. 

Utredningen konkluderer likevel med at det 
er fullt mulig med en leteaktivitet i utred
ningsområdet, uten at den skal virke ødelegg
ende på fiskerinæringen. Hammerfest 
formannskap anbefaler derfor en generell åp
ning for leteboring i utredningsområdet. 
Letevirksomheten bør imidlertid legges til 
årstider da oljesøl ikke kan skade egg og lar
ver og på den måten skade reproduksjon i 
havet. 

Politiske vedtak for åpning av leteområdene 
må gjøres nå og følges opp. 

Det er nødvendig å kartlegge de gass- og 
oljeressursene som finnes i vårt område. Der
som man stopper letefasen nå, vil Nord-Norge 
tape det som allerede er bygd opp i landsdelen 
både innenfor kompetanse, næringsvirksom
het, forskning og service på dette området. 
Oljeletingen vil ikke løse Finnmarks nærings
og bosettingsproblemer, men vil gi positive 
ringvirkninger. 

Hammerfest formannskap forutsetter at Po
larbase i Rypefjord skal betjene de nye lete
områdene utenfor eller i nær tilknytning til 
Finnmark. 

Hammerfest formannskap ber om at Olje
og energidepartementet behandler Fleischer
utvalgets innstilling om fiskernes rett til fiske
felt snarest. 

4.5 Hasvik kommune 
Hasvik formannskap har i møte den 27.09.88 

i sak 199/88 gitt sin uttalelse til konsekvensut
redningen. 

En sender med dette utskrift av vedtak fra: 
1. Næringsutvalget i Hasvik kommune - sak 

67/88, dat. 22.09.88 
2. Hasvik formannskap - sak 198/88, dat. 

27.09.88 

Utskrift. av møtebok: Næringsutvalget 
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Utredning: 
I forbindelse med planer om å åpne Barents

havet Syd m /v. for petroleumsvirksomhet har 
kommunen fått oversendt en konsekvensana
lyse til uttalelse. 

Konsekvensutredningen syns å ha belyst de 
fleste forhold, både positive og negative kon
sekvenser, på en grundig måte. 

Det som i første rekke vil oppta oss er hvor
dan våre interesser blir ivaretatt. 

Ved en eventuell utblåsning på en ugunstig 
tid kan skadevirkningene på fiskeyngel bli 
katastrofale. 

Det gjelder spesielt i perioden mars til ca. 
1. juni hvor torskeyngelen vil være veldig sår
bar. 

Fuglebestanden vil også kunne bli hardt 
truet ved en utblåsning. Videre vil strandlin
jen og de kystnære fiskerier i vårt område 
være utsatt hele året. 

Men risikoen for en eventuell utblåsning 
må ansees som svært liten da en ifølge utred
ningen statistisk sett kan forvente to søl pr. 
tusen år dersom en borer tyve brønner i året. 

Det vil derfor ikke være korrekt å motsette 
seg en utvidelse av leteområdene. 

Utvidet aktivitet med muligheter for nye 
funn vil øke sjansen for ilandføring og pro
duksjon i vårt distrikt. 

Dette vil medføre nye alternative arbeids
plasser i ganske stort omfang. 

Med det forutsettes som en selvfølge at si
kringen av vårt næringsgrunnlag (fiskeriene) 
og livet i havet blir ivaretatt på en betryggen
de måte. 

Forslag til vedtak: 
Hovedutvalget mener konsekvensutred

ningen på en grundig måte fremstiller både 
de positive og negative konsekvenser som vil 
være til stede ved et utvidet leteområde. 

Det positive vil være at utvidet leteaktivitet 
vil skape økt aktivitet, samt at nye funn vil 
forsterke mulighetene for ilandføring og pro
duksjon i et område som i høy grad vil ha 
behov for alternative arbeidsplasser i fremti
den. 

De negative konsekvenser ligger i skade
virkningene ved et eventuelt oljesøl. Selv om 
mulighetene for uhell er svært liten, skal en 
ikke se bort fra at et uhell kan inntreffe. 

Spesielt vil torskeyngelen om våren være 
svært utsatt, samtidig som også fuglebestan
den kan bli hardt rammet ved et oljesøl. 

Videre vil utvalget påpeke at Søndre del av 
Sørøya vil være spesielt utsatt for oljesøl hele 
året. Det samme vil også være tilfelle for de 
kystnære fiskerier. 

Næringsutvalget forutsetter som en selv
følge at de sikkerhetsmessige hensyn blir 

ivaretatt på en betryggende måte. I den for
bindelse må oljeberedskapen ved basen i 
Hammerfest være utbygd slik at de vil være 
istand til å møte en krisesituasjon 

Tilleggforslag fra Rolf Fjellestad: 
Hovedutvalget merker seg at Søndre del av 

Sørøya er spesielt utsatt med hensyn til even
tuelt oljesøl. Utvalget vil derfor be om at en 
fremskutt oljeberedskapsbase må vurderes lo
kalisert til Hasvik kommune. 

Vedtak: Innstillingen med tilleggsforslag 
enst. vedtatt. 

2. Formannskapet 
Utredning 

Konsekvensutredningen har vært til uttalel
se i kommunens næringsutvalg som har gitt 
utredningen en meget grundig behandling. 
Så langt jeg kan se har utvalget berørt alle de 
for oss viktigste interessene/temaene i utred
ningen. 

- Man har tatt for seg utblåsningsproblema
tikken (2 utblåsninger pr. tusen ved 20 
brønner, altså 1/ 10 000 dels sjanse forutblås
ning) og de farer dette kan medføre. Men i 
likhet med næringsutvalget må jeg si meg 
enig i at det ikke vil være riktig å gå i mot 
en utvidelse av leteområdene da sjansene for 
en utblåsning synes minimale. Men allikevel 
må absolutt høyeste sikring og beredskap hol
des under disse leteaktivitetene. 

Ordførerens forslag til vedtak: 
Hasvik formannskap tiltrer vedtaket og ut

redningen i kommunens næringsutvalg, og 
disse skal være Hasvik kommunes uttalelse i 
saken sammen med utredningen til formann
skapet. 

Vedtak: 
Formannskapet vedtar ordførerens forslag 

til vedtak, enstemmig. 

4.6 Kautokeino kommune 
KONSEKVENSUTREDNING OM ÅPNING 
AV BARENTSHAVET SYD - HØRINGSUT
TALELSE 
Rådmannens innstilling 

Kautokeino kommune går inn for at Ba
rentshavet Syd, Troms li, Troms III og sydlig 
del av Finnmark Vest åpnes for petroleums
virksomhet. 

Kommunen understreker viktigheten av at 
sosiale og økonomiske konsekvenser av petro
leumsvirksomhet for samiske bosettingsom
råder kartlegges før området åpnes for 
utvinning av gass og olje. 

Det er spesielt viktig å opprettholde en høy 
oljevernberedskap i dette området som er så 
sårbart overfor oljeforurensing. 
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Formannskapets vedtak enst: 
Rådmannens innstilling tiltres. 
KAUTOKEINO KOMMUNE/FORMANN

SKAPET 
Det vises til: 

- konsekvensutredning om åpning av Barents
havet Syd, Troms Il, Troms III og sydlig del 
av Finnmark Vest for petroleumsv1rksomhet, 
juni 1988. 
.I. • kart over Barentshavet 

Nordsjøen ble åpnet for petroleumsvirksom
het 1 1965, da 278 blokker sør for 62 grader 
ble lyst ut. I løpet av de vel tyve årene er virk
somheten i Nordsjøen etter hvert blitt en 
meget betydhg faktor i norsk økonomi og 
næringsliv. 

Utenfor Troms og Finnmark er det til nå 
giort funn av gass, men det er også funnet 
spor av olje. Det er først og fremst mulighete
ne for å gjøre betydlige funn av olje som gjør 
Barentshavet interessant. I Nordsjøen og på 
Haltenbanken er det gassreserver til nær 100 
års produksjon på dagens mvå. I motsetning 
til gass er det behov for å finne mer olje i lø
pet av få år. 

Foreliggende konsekvensutredning drøfter 
virkningene av å åpne Barentshavet Syd, 
Troms 11, Troms III og sydlige del av Finn
mark Vest for generell gass og olje virksomhet 
(se vedlagt kart). Etter en høringsrunde vil det 
bli utarbeidet en stortingsmelding. På bak
grunn av denne meldingen vil Stortinget 
drøfte de spørsmål som knytter seg til åpnin
gen av området. 

Det er gjennomført prosjekter for å vurdere 
nasjonale og regionale virkninger av petrole
umsvirksomhet i Barentshavet. Nordisk 
Samisk Institutt er igang med et forsknings
prosjekt om sosiale og økonomiske konse
kvenser av petroleumsvirksomhet for samiske 
bosettingsområder. Dette prosjektet er ikke 
avsluttet, men instituttet la fram en status
rapport i desember 1987. som er innarbeidet 
i konsekvensutredningen kap. 5.5 Samiske 
forhold. 

Ved at petroleumsvirksomheten utvides i 
Nord-Norge vil de samiske bosettingsområde
ne bli berørt i sterkere grad enn hittil. 
Konsekvensene av olje- og gassvirksomhet 
må vurderes ut fra virksomhetens omfang. En 
eventuell oljeutvinning med ilandføring for 
videre transport eller bearbeiding vil ikke be
røre bare den sjøsamiske befolkningen, men 
ha store konsekvenser for hele det samiske 
folk, både sosialt, kulturelt og økonomisk. På 
bakgrunn av dette har de samiske organisasjo
ner påberopt seg folkerettslige prinsipper og 
internasjonale rettsregler, og krevd at samiske 
organisasjoner og institusjoner må tilføres res
surser slik at de kan ivareta de samiske 

interesser i diskusjonene om olje- og gassvirk
somhet. 

Primærnæringene, så som kystfiske, utgjør 
en vesentlig del av sysselsettingen i de sjøsa
miske bosettingsområdene. Befolkningen i 
disse områdene har fått svekket sin tilknytting 
til naturressursene. For at samisk kultur og 
identitet ikke skal forsvinne helt i disse samis
ke områdene, må det tas vare på de naturres
sursene tradisjonelle samiske næringer er 
knyttet til. Det vil også være viktig å styrke 
samisk identitet ved å skjerme og styrke kul
turen. 

Forholdene i Barentshavet beskrives i dag 
som en miljøkatastrofe med svikt i nærings
grunnlaget for viktige fiskebestander og for 
sjøfugl. Likevel er Barentshavet et av verdens 
største og mest produktive grunthavsområder, 
og et av verdens mest sjøfuglrike områder, 
hvor store bestander overvintrer, hekker eller 
stopper under trekk. Dette gjør at området er 
svært viktig for sjøfuglbestanden. Erfaringer 
viser at sjøfugl er meget sårbare overfor kon
takt med olje, og selv et lite oljeflak kan få 
store konsekvenser. 

Det er spesiell viktig å opprettholde en høy 
oljevernberedskap i dette området som er så 
sårbart, og hvor det kan være svært vanskeli
ge arbeidsforhold for oljevernarbeid. Om 
vinteren vil oljevernarbeidet hemmes av mør
ke, men også kulde og vind kan forhindre 
effektivt oljevern. 

Det knytter seg stor usikkerhet til beregnin
ger om hvilke økonomjske konsekvenser 
fremtidig gass- og oljeproduksjon vil få for 
regionen. De sysselsetningsmessige konse
kvenser av letevirksomhet er små for de 
berørte kommuner, og leveranse av varer og 
tjenester vil i hovedsak være knyttet til drifts
fasen og ikke til utbyggingsfasen. Likevel vil 
en eventuell oljeutvinning kunne represente
re nye og verdifulle arbeidsplasser i regionen 
dersom næringslivet i Troms og Finnmark 
settes i stand til å levere varer og tjenester i 
konkurranse med bedrifter fra resten av lan
det. 

4. 7 Lebesby kommune 
INNSTILLING: 

Lebesby formannskap støtter Gamvik kom
munes formannskapsvedtak 176/88 angående 
høringsuttalelse vedrørende konsekvensut
redningen om åpning av nye områder i 
Barentshavet for oljevirksomhet. 

VEDTAK: Administrasjonens innstilling ved
tatt. 

Enstemmig. 
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4.8 Sør-Varanger kommune 
Vedlagt oversendes uttalelse fra Sør-Varan

ger kommune. Vi beklager at høringsfristen 
er overskredet. 

«En åpning av Barentshavet syd samt øvrig 
foreslåtte felt vil kunne få stor næringsmessig 
betydning for Finnmark i tilfelle oljefunn. 
Også for Kirkenes og Sør-Varanger vil aktivi
tet i østlige del av Barentshavet kunne få 
betydning næringsmessig, både mht. industri
relatert og servicerettet virksomhet. Etable
ringen av XIMEK AS er spesielt interessant i 
denne sammenheng. Det er imidlertid av av
gjørende betydning at de miljøvernmessige 
sider er tilstrekkelig belyst. 

Utredningen gir en grei og brukbar oversikt 
over konsekvensene for hele området gene
relt, men Sør-Varanger og sørsiden av Varan
gerfjorden synes å være falt ut i de fleste 
sammenhenger. Både kartmaterialet og teks
ten tyder på at analysene i stor grad stopper 
utenfor Vardø. Forholdene i Barentshavet an
går også V arangernorden og våre kystnære 
områder. I tilfelfe olJesøl er også våre områder 
utsatt. I det hele er beredskapen i tilfelle olje
søl ikke godt nok utredet i rapporten. 

Barentshavet er inne i en økologisk krise for 
tiden, og dette kommer i det hele tatt ikke 
fram i rapporten. All beskrivelse og alle ut
gangspunkt er tatt i havets normalsituasjon, 
men hva som i fremtiden blir normalsituasjo
nen, vites ikke. Den økologiske krisen i 
Barentshavet har skapt forhola som gjør det 
enda viktigere å utrede de biologiske forhold 
svært grundig. Målet må være å få de økolo
giske relasjonene normalisert og i balanse. 
Alle forhold der oljevirksomheten påvirker 
denne prosessen bør utredes.» 

4.9 Sørøysund kommune 
Konklusjonen av konsekvensutredningen 

var tidligere forelagt utvalgets medlemmer, 
men forslag til uttalelse og vedtak ble forelagt 
direkte på møte. 

Konsekvensutredningen er tidligere be
handlet av Sørøysund fiskerinemnd og Polar
base. 

Konsekvensutredningen ble grundig be
handlet i næringsutvalget som enstemmig ber 
formannskapet gi slik 

Uttalelse 
Fiskeriene og alt liv i og omkring Barentsha

vet har bestått- og vil fortsatt bestå i uminneli
ge tider hvis menneskene ikke ødelegger 
dette. 

Havets fornybare ressurser er en rikdom for 
Nord Norge, og vil i overskuelig framtid være 
et hovedelement i kystbosettingen. 

De siste års stagnasjon i næringslivet, med 
fraflytting og nedgang i folketall viser imid
lertid at landsdelen, og spesielt Finnmark, 
også trenger alternative arbeidsplasser skapt 
av ny aktivitet. 

At en etter relativt få års leteaktivitet allere
de har påvist store gassreserver, som nå 

vurderes utnyttet gjennom en LNG-terminal 
på Slettnes, viser at petroleumsvirksomheten 
KAN være et realistisk alternativ for utvikling 
av nye arbeidsplasser. 

Letevirksomheten utenfor Finnmark har 
hittil ikke ført til konkrete problemer hverken 
for miljøet eller fiskeriene. Det falrtum at det 
er gass som er påvist og nå vurderes utbyg
get, innebærer mindre forurensningsfare enn 
utbygging av oljefelt, samtidig som det skaper 
flere arbeidsplasser. Det må i framtida også 
arbeides mer målrettet for å øke bruken av 
nord-norsk arbeidskraft. 

Vi vet at Barentshavet er et av verdens ri
keste fiskeområder. Sannsynligvis gjemmer 
havbunnen meget store petroleumsressurser. 
Finnmark er i en næringsmessig og boset
tingsmessig situasjon hvor begge disse res
sursgrupper må søkes utnyttet på en ansvarlig 
måte. 

Erfaringene hittil - og opplysningene i kon
sekvensutredningen - viser at en gjennom 
valg av leteområder og riktig årssykl us for 
leteaktiviteten kan redusere faren for skader 
vesentlig. Et nært samarbeid med fiskerinæ
ringen er i denne sammenheng selvsagt. 

Oljevernberedskapen må fortsatt videreut
vikles og styrkes, samtidig som forskningsinn
satsen i forhold til fiskeriene og det øvrige 
marine miljø økes, og gjerne drives parallelt 
med forskning på petroleumsvirksomhet i 
arktiske strøk. 

Innstilling til vedtak: 
Sørøysund formannskap slutter seg til fore

liggende uttalelse vedtatt av hovedutvalg for 
næringssaker under sak nr. 18/88. 

Uttalelsen sendes Det Kgl. Olje- og Energi
departement som Sørøysund kommunes 
uttalelse til konsekvensutredningen om åp
ning av Barentshavet syd m.v 

4.10 Vadsø kommune 
Vadsø formannskap behandlet saken i møte 

06.10.88, som sak 190/88, og vedtok følgende: 
«Vadsø formannskap ønsker å uttale følgen

de til konsekvensutredning om åpning av 
Barentshavet Syd, Troms li, Troms III og syd
lige del av Finnmark Vest for petroleumsvirk
somhet: 

1. INNLEDNING: 
Vadsø er fylkeshovedstad i «oljefylket» 

Finnmark, og i den forbindelse er en i Vadsø 
svært observant på hvilke regionale og nasjo
nale konsekvenser en petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet kan forårsake. Finnmark fylke 
har de siste årene opplevd dramatisk utvikling 
i retning av fraflytting og sentralisering, sær
lig fra kystkommunene som er svært avhen-
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gig av råstofftilgang fra fiskeriene. I denne 
vanskelige situasjonen for fylket kan petrole
umsvirksomheten fremstå som en mulighet 
for vekst og stabilisering. 

2. OLJE OG GASS I BARENTSHAVET? 
Det er påkrevet å drive leteboring etter olje 

og gass da de registrerte oljefunnene en idag 
har, ikke er tilstrekkelig for å opprettholde 
oljeproduksjonen i Norge i neste århundre. 
Utfra faglige vurderinger er det først og fremst 
Barentshavet som er interessant i så måte. 
Selvom resultatene hittil kanskje ikke har 
vært i tråd med forventningene, er fortsatt 
Barentshavet et uhyre interessant område for 
å drive prøveboring. 

Dette under hensyntagen til det følsomme 
området det er, såvel økologisk som forsvars
politisk. 

3. HENSYNET ITL FISKERINÆRINGEN. 
Tap av fiskeareal vil bety et tap for den 

enkelte fisker og for næringen i fylket. Imid
lertid vil dette avta jo lenger til havs bånd
legging av areal for petroleumsindustrien er. 
Dersom en finner drivverdige funn i området, 
må en være observant på de skadevirkningene 
forsøpling av havbunnen representerer, som 
igjen kan resultere i tap av bruk. I den grad 
petroleumsindustrien begrenser fiskernes 
muligheter til å utføre sin næringsvirksomhet, 
må dette godtgjøres økonomisk ved en fast 
bevilgning hvert år på statsbudsjettet som 
kompensasjon for det tap som er påført nærin
gen. 

4. DE MILJØMESSIGE HENSYN 
Barentshavet er et svært følsomt økologisk 

område i og med at dette er oppvekstområder 
for plankton, årsklasser av fisk, sjøfugl, sjøpat
tedyr, og isfauna. I tillegg har en endel sårbare 
strandområder langs Finnmarkskysten som 
kan bli skadelidende vid et eventuelt oljeut
slipp. Det er derfor en forutsetning at bered
skap mot oljesøl gis høy prioritet både i 
kommunene, selskapene og i statlig regi. En 
samordning her kan synes nødvendig. 

5. KONKLUSJON 
Vadsø formannskap har med interesse lest 

konsekvensanalysen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms II, Troms III og syd
lige av Finnmark Vest for petroleumsvirksom
het, og viser til de argumenter som er 
fremkommet under pkt. 1-4. Imidlertid ønsker 
en å påpeke viktigheten av kontinuerlig hel
årsboring for å kartlegge olje- og gass ressur
ser i Barentshavet, utvinning av drivverdige 
funn må ikke gå på bekostning av annen res
surs- og miljøproblematikk i området. Et 

tverrfaglig samarbeid vil være en forutsetning 
for et ansvarlig driftnivå. Selvom opptrapping 
i petroleumsvirksomheten isolert ikke er til
strekkelig til å stanse den negative fokuserin
gen på Finnmark som en opplever i disse 
dager, er det ingen tvil om at denne aktivite
ten kan gi ringvirkninger innenfor næringsliv 
og sysselsetting som en idag sårt trenger. På 
denne bakgrunn tilrår Vadsø formannskap at 
Barentshavet Syd, Troms II, Troms III og syd
lige del av Finnmark Vest åpnes for petrole
umsvirksomhet.» 

Gjenpart av dette brev sendes fiskerinemn
da i Vadsø, Vadsø havnestyre, Styret for 
oljevernberedskapen, hovedutvalg for kultur 
og miljø, politiske partier som er representert 
i bystyret, helse- og sosialsjefen, skolesjefen 
og teknisk sjef. 

4.11 Vardø kommune 
Saken har vært til behandling i Vardø for

mannskap, og følgende høringsuttalelse ble i 
sak 320/88 vedtatt mot en stemme. 

Vardø ser i utgangspunktet positivt på at det 
igangsettes petroleumsvirksomhet i det om
rådet som omfattes av konsekvensutrednin
gen. En har imidlertid en del merknader/ 
kommentarer. 
- En bør ikke tildele oljeblokker på eller i nær 
tilknytning til de områder som er av størst 
betydning for fiskeriene. En tenker på egg
og larvesoner, samt de viktigste gyteplassene 
for de ulike fiskeslagene i Barentshavet. 

I punkt 1.2. avsnitt 7 står følgende: 
«Dersom det gjøres funn som rettighetsha

verne vil bygge ut, må det legges frem plan 
for utbygging og drift for Olje- og energide
partementet. I et vedlegg til denne planen 
skal rettighetshaverne gjøre rede for de «for
deler og ulemper gjennomføringen av planen 
antas å få en annen næringsvirksomhet i al
menne interesser». (Petroleumslovens § 23) 
Til støtte for arbeidet med konsekvensutred
ningen i denne forbindelse har Olje- og 
energidepartemetnt utgitt veiledende ret
ningslinjer/ref. 4.» 

For å forsøke å hindre at tildelinger av blok
ker skjer på tvers av fiskeriinteresser bør ulike 
fiskeriorganisasjoner være høringsinstanser 
før Olje- og energidepartementet foretar ende
lig tildeling av blokker. 
- En savnet en reell vurdering av sysselset
tingseffekten for Finnmark ved eventuell lete
og senere oljevirksomhet i Barentshavet. De 
beregninger som er gjort, er i for liten grad 
basert på erfaringer fra andre steder. Hva er 
f.eks. erfaringene fra Troms. 
- Konsekvensutredningens kap. 6.3 hevder at 
bølge- og strømforholdene ikke er vesens for
skjellig fra forholdene på norsk sokkel for-
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øvrig. Denne påstanden stiller vi oss sterkt 
kritisk til. En må stille langt strengere krav 
til oljeberedskap i forbindelse med petrole
umsvirksomhet i Barentshavet, enn det som 
er tilfellet for sokkelen forøvrig. 

5. DEPARTEMENTER 
5.1 Miljøverndepartementet 
1. Innledning 

Miljøverndepartemetets uttalelse baserer 
seg i stor grad på innhentete uttalelser fra 
Statens forurensningstilsyn (SFT), Direktora
tet for naturforvaltning (DN) og Norsk Polar
institutt (NP). Uttalelsene vedlegges. 

Miljøverndepartementet vil knytte noen ge
nerelle kommentarer til prosessen, metoden 
og innholdet i sammenfatningsrapporten ved
rørende konsekvensutredningen om åpning 
av Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III og 
den sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. SFT, DN og NP har gitt 
konkrete kommentarer til de enkelte kapit
lene i sammenfatningsrapporten. Vi viser til 
disse. 

Spørsmålet om eventuell åpning vil bli be
handlet senere i ti.lknytning til Stortingsmel
dingen om åpning av Barentshavet Syd m.v. 
for petroleumsvirksomhet. Vi forutsetter at 
Miljøverndepartementet i nødvendig grad blir 
trukket med i den videre prosessen og at våre 
kommentarer blir innarbeidet i meldingen. 

2. Kommentarer til prosessen og metoden 
Petroleumsloven § 7 slår fast at det skaJ 

utføres konsekvensutredninger, for bl.a. å vur
dere miljømessige virkninger, før et område 
åpnes for petroleumsvirksomhet. Når det gjel
der Barentshavet Syd, ble det utlyst og tildelt 
nøkkelblokker før konsekvensutredningene 
var ferdige og vi hadde det nødvendige beslut
ningsgrunnlaget. Dette er uheldig ut fra 
miljøhensyn. Vi ber om at OED for fremtiden 
legger inn tilstrekkelig tid til å gjennomføre 
og fullføre konsekvensutredninger før ytterli
gere områder på norsk sokkel vurderes åpnet 
for petroleumsvirksomhet. 

Miljøverndepartementet vil understreke 
viktigheten av at Norge holder en høy interna
sjonal profil i arbeidet med konsekvensutred
ninger før petroleumsvirksomhet settes i 
gang. Dette har betydning for Norges interna
sjonale troverdighet i miljøspørsmål. I 
FN/ECE arbeides det for tiden med en inter
nasjonal rammeavtale for konsekvensutred
ninger der det bl.a. foreslås prosedyrer i 
forbindelse med tiltak på et lands territorie 
som kan ha virkninger på et annet lands terri
torie. Denne problemstillingen er ikke 
behandlet i den foreliggende konsekvensut-

redningen om åpning av Barentshavet Syd 
m.v. Det kan derfor ved senere konsekvensut
redninger i forbindelse med petroleumsvirk
somhet i Barentshavet bli aktuelt å følge 
eventuelle prosedyrer som tar hensyn til muli
ge virkninger av virksomheten på bl.a. sovje
tisk side. 

Olje- og energidepartementet bør også ta 
initiativ til et samarbeid med Fiskerideparte
mentet og Miljøverndepartementet om et 
omfattende felles program for miljøundersø
kelser og konsekvensanalyser som forberedel
se til mulig petroleumsaktivitet i Barentshavet 
Nord. Det bør da legges til grunn en metode 
for konsekvensutredninger som gir en bedre 
samlet oversikt over miljøkonsekvensene av 
petroleumsaktivitet enn den metoden som har 
vært benyttet for Barentshavet Syd m.v. OED 
bør ta initiativ til et faglig utviklingsarbeid for 
å finne fram til en metode som gir rom for 
forbedringer. 

Miljøverndepartementet vil imidlertid frem
heve at det under arbeidet med konsekvensut
redningen for Barentshavet Syd m.v. er 
gjennomført en rekke viktige miljøstudier. 
Disse vil være et verdifullt grunnlag i det 
fremtidige arbeid med å hindre/forebygge 
skader på miljøet som følge av eventuell pet
roleumsvirksomhet i området. Miljøvernde
partementet ser svært positivt på det 
omfattende og grundige arbeid som er utført 
i regi av AKUP. 

3. Generelle kommentarer til innholdet i sam
menf atni ngsrapporten. 

SFT, DN og NP har påpekt at materialet fra 
grunnlagsrapportene er ubalansert og til dels 
feilaktig fremstilt i sammenfatningsrapporten. 
For en nærmere konkretisering viser vi til di
erktoratenes uttalelser. Et fellestrekk synes å 
være at de negative konsekvensene av petro
leumsvirksomhet på miljøet i flere tilfeller 
undervurderes og det trekkes bastante kon
klusjoner fra bl.a pilotprosjekter som det ikke 
synes å være tilstrekkelig hold for i praksis. 
På denne bakgrunn mener vi at sammenfat
ningsrapporten ikke kan være fyldestgjørende 
grunnlag for å ta stilling til åpning av Barents
havet Syd m.v. for petroleumsvirksomhet. 
Rapporten må suppleres og til dels erstattes 
med materiale fra fagrapportene. 

Vi forutsetter at de påpekte manglene og 
skjevhetene rettes opp i tilknytning til ar
beidet med Stortingsmeldingen om åpningen 
av Barentshavet Syd m.v. og at miljøvern
myndighetene også sikres nødvendig innfly
telse i denne prosessen. Vi ber om at OED tar 
initiativ til et slikt samarbeid og innkaller til 
et møte om saken. 

SFT, DN og NP har gitt grundige kommen-
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tarer til de ulike kapitlene i rapporten med 
henblikk på konsekvenser for naturvern-, 
fisk-, viltinteresser samt oljevernberedskapen. 
Miljøverndepartementet mener det er behov 
for en oppsummering med sikte på å klarlegge 
kunnskapshull av betydning og vurdere even
tuell oppfølging for å gjøre konsekvensutred
ningen fullstendig. Dette kan hesiktsmessig 
skje ved at de berørte fagmiljøene innenfor 
AKUP kommer sammen og definerer pro
blemstillingene og utarbeider eventuelle 
programforslag. 

Miljøverndepartementet har på dette stadiet 
ikke merknader til vurderingen av de regiona
le virkningene av petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet Syd m.v. Det vil være naturlig 
å komme tilbake til disse i forbindelse med 
eventuelle planer for utbygging og forslag til 
lokalisering av den landbaserte virksomhet. 

4. Oppsummering av faktorer som gjør Ba
rentshavet spesielt sårbart for petroleums
virksomhet 

Petroleumsvirksomhet i Barentshavet Syd 
m.v. vil være mer risikofylt for miljøet sam
menliknet med andre havområder lengre sør 
på grunn av følgende spesielle forhold: 
· Det er ikke utviklet tilfredsstH!ende olje

vernberedskap beregnet på de spesielle 
fysiske forholdene i Barentshavet. Til tross 
for omfattende forskningsvirksomhet, for
ventes det ingen vesentlig effektivitetsend
ringer innen oljevernet de nærmeste årene. 
Oljeoppsamling vanskeliggjøres store deler 
av året av spesielle værforhold med kulde, 
mørketid, tåke, tett nedbør og ising. Opp
samling av olje i is er ikke mulig med 
dagens teknologi. 

- Oljesøl i iskanten kan få omfattende skade
virkninger som vi har liten oversikt over. 
Selv om kunnskapsnivået har økt som følge 
av forskningsvirksomhet (Pro Mare-prosjek
tet), har vi fortsatt maglende kunnskaper 
om biologiske forhold og olje i is. Iskantso
nen er sannsynligvis det viktigeste området 
i Barentshavet med isfauna, isflora, sjøfugl, 
isbjørn og sjøpattedyr som er sårbare for 
oljesøl. 

- Nedbrytning av olje går saktere i Barentsha
vet enn i andre havområder lengre sør som 
følge av forskjellige fysiske faktorer. 

· Dyregrupper (sjøfugl, sjøpattedyr og is
bjørn) som er spesielt sårbare for oljesøl 
finnes i store mengder i Barentshavet der 
de har viktige økologiske funksjoner. Ska
der på det marine økologiske systemet kan 
medføre store skader også på det terrestre 
systemet på Svalbard. Norge har et interna
sjonalt ansvar å ivareta i dette området. 

- Barentshavet har en unik naturvernmessig 

karakter som grenseområde mot et av klo
dens siste gjenværende villmarksområder -
polarområdene i nord. 

- Den unike, sårbare og fra før truete økologis
ke situasjonen i Barentshavet gjør at petro
leumsvirksomhet kan få større negative 
konsekvenser for naturmiljøet enn normalt. 

5. Vurdering av forebyggende og avbøtende 
tiltak ved eventuell petroleumsvirksomhet 
i Barentshavet Syd m.v. 

De spesielle forholdene i Barentshavet Syd 
m.v. forutsetter at det legges klare begrensnin
ger på eventuell petroleumsvirksomhet i dette 
området både geografisk og i tid. Dersom det
te havområdet skal åpnes for petroleumsvirk
somhet, er det nødvendig fullt ut å ta hensyn 
til de avgrensninger for eventuell boreaktivi
tet som er foreslått på bakgrunn av anbefalin
ger fra fagmiljøene. Avstanden fra eventuell 
leteboring til sårbare ressurser på kysten, i 
iskanten og i åpne havområder må være så 
stor at risikoen for skadevirkninger av et even
tuelt oljesøl blir redusert til et minimum. De 
sårbare ressursene har ulik sårbarhet gjennom 
året som det også må tas hensyn til. De nevn
te forhold må legges til grunn og drøftes 
nærmere når det eventuelt skal utlyses og til
deles leteboringsblokker i området. 

Utgangspunktet for Miljøverndepartemen
tets vurderinger er at Barentshavet skal ha 
den samme beskyttelsen mot oljeforurensning 
som resten av norsk sokkel. Beredskapsnivået 
skal være det samme. De generelle kravene 
til beredskapen vil bli nærmere omtalt i Stor
tingsmeldingen om åpning av Barentshavet 
Syd m.v. 

Ut fra oljevernberedskapens begrensninger 
i dag vil Miljøverndepartementet tilrå følgen
de: 
* For å unngå skader på viktige gyteområder 

for torsk bør det ikke drives borevirksomhet 
i den del av undersøkelsesområdet som er 
sør for 71 gi-ader N og vest for Nordkapp. 

* For å redusere muligheten for skade på sår
bare stadier av egg og larver av viktige 
fiskeressurser, bør det ikke foregå boring i 
oljeførende lag i perioden 20.3 - 1.8 i den 
del av undersøkelsesområdet som ligger sør 
for 74 grader og vest for en linje Bjørnøya 
- Nordkapp. 

* For å beskytte det spesielt produktive og 
økologisk viktige området i vannmassene 
nær iskanten (20-50 km fra fast iskant), bør 
det ikke foregå boring i områder nær slike 
vannmasser før det er utviklet tilfredsstill
ende oljevernberedskap for isdekket far
vann. 

* Operatørene i Barentshavet bør pålegges 
spesielle oljeverntiltak for å beskytte viktige 
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fugleforekomster langs kysten og til havs. 
* Det må utarbeides og gjennomføres et om

fattende miljøovervåkingsprogram i tilknyt
ning til eventuell oppstart av virksomhet i 
området. 

Det må snarest mulig tas stilling til om 
det er påkrevet å gjennomføre ytterligere 
forskning og utredning for å gjøre konse
kvensutredningene i medhold av petrole
umsloven § 7 fullstendige. 

Miljøverndepartementet gjør oppmerk
som på at SFT kan kreve gjennomføring av 
konsekvensanalyse etter forurensningslo
ven § 13 før bore- og produksjonsstart som 
grunnlag for å fastsette krav til rensing av 
kontinuerlige utslipp og beredskapskrav. 

5.1.1 Statens forurensningstil,syn 
Vedlagt følger SFTs kommentarer til konse

kvensutredningen. 
Kommentarene inneholder forslag til av

bøtende tiltak. SITs utgangspunkt ved 
formulering av disse tiltakene har vært at det 
i undersøkelsesområdet skal være mulig å 
opprettholde det samme beredskapsnivået, og 
å gi miljøet den samme beskyttelse som for 
resten av norsk sokkel. SFT anser således at 
vi uten de formulerte tiltakene ikke vil være 
istand til å gi miljøet tilfredsstillende beskyt
telse. 

KONSEKVENSUTREDNING VEDR. ÅP
NING AV BARENTSHAVET M.V. 

SFT's kommentarer til rapporten i den hen
sikt å korrigere den informasjon som tas inn 
i Stortingsmeldingen. 

Barentshavet er et ressursmessig meget vik
tig område og det er svært miljøfølsomt. SFT 
er derfor positiv til at de miljøstudier som er 
utført for Barentshavet er omfattende og grun
dige. Den framlagte rapporten gir imidlertid 
et lite representativt bilde av den potensielle 
miljøfare ved petroleumsvirksomhet i Ba
rentshavet bl.a. ved at den i stor grad benytter 
uhellseksempler som gir mindre miljøkonse
kvenser enn man «normalt» kan forvente. 

Ved oljevirksomhet i Barentshavet vil ope
ratørene møte miljøforhold i form av mørke
tid, kulde og ising/isforhold som er ukjent fra 
andre deler av norsk sokkel. 

SFTs utgangspunkt ved vurdering av even
tuell åpning av Barentshavet for oljevirksom
het er at det skal være mulig å opprettholde 
det samme beredskapsnivået og å gi miljøet 
den samme beskyttelse som for resten av 
norsk sokkel. 

På dette grunnlag og på bakgrunn av de 
framlagte konsekvensvurderingene anser SFT 
at følgende begrensninger bør legges på virk
somheten for å redusere mulighetene for 
alvorlige negative konsekvenser: 

- Det bør, for å unngå skader på viktige gyte
områder for torsk, ikke drives borevirksomhet 
i den del av undersøkelsesområdet som er sør 
for 71 ° N og vest for Nordkapp. 

- Det bør, for å redusere mulighetene for 
skade på sårbare stadier av egg og larver av 
viktige fiskeriressurser, ikke foregå boring i 
oljeførende lag i perioden 20.3-1.8 i den del 
av undersøkelsesområdet som ligger sør for 
74 grader og vest for en linje Bjørnøya - Nord
kapp. 

- Det bør, for å beskytte det spesielt produk
tive og økologisk meget viktige området i 
vannmassene nær iskanten (20-50 km fra fast 
iskant), ikke foregå boring i rimelig avstand 
fra slike vannmasser før det er utviklet til
fredsstillende oljevernberedskap for isdekket 
farvann. 

- Operatørene i Barentshavet bør pålegges 
spesielle oljeverntiltak for å beskytte viktige 
fugleforekomster langs kysten og til havs. 

Innledning 
Det vises til Olje- og Energidepartementets 

rapport «Åpning av Barentshavet Syd, Troms 
Il, Troms III og sydlig del av Finnmark Vest 
for petroleumsvirksomhet. Konsekvensutred
ning» datert juni 1988 samt til brev fra Olje
og Energidepartementet av 8. 7 .88 der det bes 
om kommentarer til rapporten. 

SFT har tidligere gitt kommentarer til et 
rapportutkast og til enet utkast til «sammen
drag og konklusjoner» uten at vi kan se at 
disse i særlig grad er tatt inn i den endelige 
rapporten (sendt OED på telefaks) . 

Vi ser det derfor som vesentlig at SFTs 
kommentarer blir tatt hensyn til ved utar
beiding av Stortingsmelding om åpning av 
Barentshavet Syd m.v. Vi ser det også som 
viktig at vi får utkast til Stortingsmelding til 
kommentar med tidsfrister som gjør det mulig 
for SFT å kommentere meldingens konklusjo
ner og å legge fram våre synspunkter i saken. 

SFTs kommentarer til konsekvensutred
ningen er bygget opp med et hoveddokument 
som trekker fram hovedlinjene i våre kom
men tarer til rapporten, mens detaljerte 
kommentarer er gitt i separate vedlegg. Vi har 
i disse kommentarene regnet med at Direkto
ratet for Naturforvaltning kommenterer 
kapitlene som vurderer virkninger på fugl. 

Generelt om Konsekvensutredningsrapporten 
Under arbeidet med konsekvensutrednin

gen er det utført en rekke viktige studier av 
miljøet i Barentshavet. De innsamlede kunn
skaper er imidlertid noe ubalansert framstilt 
i rapporten. BL a. trekkes det på grunnlag av 
laboratorieundersøkelser uten forbehold vidt
gående konklusjoner for Barentshavet. 

Et hovedtrekk ved rapporten er at den dem-
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per inntrykket av at petroleumsvirksomheten 
kan medføre fare for miljøet. Den utelater f. 
eks. å beskrive de negative konsekvenser ol
jens forvitring kan ha for oljens miljøfare, 
mens alle de positive effekter trekkes fram. 

Oljevernberedskapens muligheter og be
grensninger i området og beredskapens 
organisering/ansvarsfordeling ved oljesøl på 
sokkelen er lite dekkende beskrevet. Konse
kvenser av kontinuerlige utslipp fra petrole
umsvirksomheten er ikke vurdert i rapporten. 

Hensikten med en konsekvensutredning i 
forbindelse med åpning av nye områder på 
norsk sokkel må, etter SFTs mening, i tillegg 
til å gi en generell presentasjon av naturessur
sene i området og mulige generelle konse
kvenser, være å presentere konsekvensene av 
ulike aktivitetsalternativer. På denne bak
grunn vil det kunne være mulig å velge de 
løsninger som ut fra en totalvurdering gir 
minst uheldige konsekvenser. F.eks. bør mil
jøkonsekvensene av alternative deler av 
området, aktivitet i ulike perioder av året o. 
s.v. vurderes. 

Den foreliggende konsekvensvurdering leg
ger bare i liten grad opp til denne type valg 
mellom alternativer, og SFT anser dette som 
en betydelig svakhet ved analysen. 

SFT anser videre at rapporten gjennom
gående undervurderer den potensielle miljø
fare som er knyttet til petroleumsvirksomhet 
på norsk kontinentalsokkel. Rapporten benyt
ter f.eks. etter SITs mening i stor grad 
uhellsscenarier som gir mindre miljøkonse
kvenser enn man «normalt» kan forvente. (For 
det meste utslipp langt fra land med kort va
righet.) 

Et annet eksempel er at den i liten grad 
påpeker de negative konsekvenser forvitring 
av olje kan ha for oljens forurensningspoten
siale, bare de positive. Forvitringseffekter som 
nedblanding i vannmassene og nedbryting 
(mikrobiologisk og photo-syntetisk) framstil
les bare som effekter som fjerner olje fra h.h.v. 
havoverflate og vannmasser mens de f.eks. i 
tillegg også h.h.v. gjør oljen mer tilgjengelig 
for marint liv og kan danne giftige meilompro
dukter. 

Utgangspunktet for mye av rapporten synes 
således å være vinklet mot å framstille petro
leumsaktiviteten som «ufarlig. for miljøet. 
SIT ser det som viktig at også de potensielle 
negative konsekvensene av petroleumsvirk
somheten kommer klart fram. I denne 
sammenheng er det etter vår mening en klar 
svakhet at alle konsekvenser av oljesøl på det 
marine miljø er vurdert med utgangspunkt i 
at oljen søles på havoverflaten. Vi savner vur
deringer av de potensielt mer skadelige ut
slipp ved undervannsutblåsninger. Videre 
trekkes det vidtgående konklusjoner av oljens 

virkning på egg/larver i Barentshavet på 
grunnlag av laboratorieundersøkelser, mens 
vurderinger av forvitringseffekter og oljens 
bevegelse i sjøen i stor grad baserer seg på 
kunnskaper om Ekofisk råolje under Nordsjø
forhold. 

Rapporten vurderer først og fremst konse
kvenser ved leteboring. Selv om miljøvirknin
ger ved produksjonsaktivitet er parallelle til 
virkninger ved leteaktivitet, anser SFT prinsi
pielt at begge deler bør vurderes før åpning. 
Produksjonen er en naturlig og uunngålig føl
ge av åpning dersom det gjøres drivverdige 
funn. 

På samme måte er det en betydelig svakhet 
ved rapporten at den ikke vurderer effekter 
av kontinuerlige utslipp fra petroleumsvirk
somheten, men henviser slike vurderinger til 
framtidige konsekvensutredninger etter F
loven. Kontinuerlige utslipp av oljeholdig bo
rekaks og kjemikalier har i Nordsjøen gitt 
virkninger på bunndyrsamfunn i opptil 5000 
m avstand fra produksjonsplattformer og det 
er registrert akkumulering av olje i fisk fanget 
i inntil 45 km avstand. Slike utslipp vil såle
des kunne være en betydelig miljøbelastning 
i Barentshavet. Det er ikke mulig å få en total 
oversikt over miljøkonsekvensene ved petro
leumsvirksomhet i Barentshavet dersom man 
ikke inkluderer alle viktige forurensningskil
der. 

Sist, men ikke minst vil vi trekke fram at 
oljevernberedskapen (organisering, ansvars
forhold, mulige tiltak for å beskytte spesielt 
utsatte ressurser som f.eks. viktige fuglefore
komster o.l.) er meget mangelfullt beskrevet 
i rapporten. 

SFTs totalvurdering blir derfor at det i ar
beidet med utarbeidelse av konsekvensvurde
ringen er utført mye viktig forsknings- og 
utredningsarbeide som vil komme til nytte 
ved framtidig aktivitet i Barentshavet. Sam
menstillingen i Olje- og energidepartementets 
rapport bærer imidlertid, desverre i stor grad 
preg av å være et forsvarsdokument for åp
ning av området for petroleumsvirksomhet. 

For ytterligere kommentarer vises det til 
vedlegg 1-6. 

Vi har ikke kommentert kapittel 5 om sosi
o-økonomiske forhold. 

VEDLEGG 1 

SITs KOMMENTARER TIL KONSEKVENS
UTREDNINGER FOR BARENTSHAVET 
KONKLUSJONER 

Rapportens anbefaling om begrensninger i 
leteakiviteten bør også trekkes fram i konklu
sjonskapitlet. 
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SFTs utganspunkt ved vurdering av eventu
ell åpning av Barentshavet for oljevirksomhet 
er at det skal være mulig å opprettholde det 
samme beredskapsnivået og å gi den samme 
beskyttelse som for resten av norsk sokkel. 

På dette grunnlag og på bakgrunn av de 
framlagte konsekvensvurderingene går SFT 
ikke imot at området åpnes for leteboring. 

For å redusere mulighetene for alvorlige 
negative konsekvenser, anser vi imidlertid at 
følgende begrensninger bør legges på virk
somheten: 

- Det bør, for å unngå skader på viktige gyte
områder for torsk, ikke drives borevirksom
het i den del av undersøkelsesområdet som 
er sør for 71 grader N og vest for Nordkapp. 

- Det bør, for å redusere muHghetene for ska
de på sårbare stadier av egg og larver av 
viktige fiskeriressurser, ikke foregå boring i 
oljeførende lag i perioden 20.3-1.8 i den del 
av undersøkelsesområdet som ligger sør for 
74 grader og vest for en linje Bjørnøya -
Nordkapp. 

- Det bør, for å beskytte det spesielt produkti
ve og økologisk meget viktige området i 
vannmassene nær iskanten (20-50 km fra 
fast iskant), ikke foregå boring i rimelig av
stand fra slike vannmasser før det er utviklet 
tilfredsstillende oljevernberedskap for far
vann med isflak eller fast isdekke. 

- Operatørene i Barentshavet bør pålegges 
spesielle oljeverntiltak for å beskytte viktige 
fugleforekomster langs kysten og til havs. 

Generell kommentar til kapittelet 
Det er en generell svakhet ved kapittelet at 

det ikke trekkes konklusjoner av flere av de 
resultater som presenteres. Bl.a. omtaler den 
svikt i næringstilførselen som i den senere tid 
har ført til problemer for bl.a. fugl og sel uten 
at det gjøres vurderinger av hvilke konse
kvenser petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
vil kunne få for denne situasjonen. Videre 
fremholdes det at det ved eventuell letevirk
somhet i Kystsonen må tas spesielle forholds
regler uten å komme inn på hvilke tiltak som 
kan være aktuelle. 

Konklusjonskapittelet bør også gi anbefa
ling om begrensninger i letevirksomheten i 
undersøkelsesområdet. SFT regner med at 
Fiskeridepartementet og Direktoratet for Na
turforvaltning på ressursfaglig grunnlag 
kommenterer konsekvensutredningens kon
klusjoner om den innvirkning oppstart av 
petroleumsvirksomhet i utredningsområdet 
vil kunne få for fiskeri- og fugleressursene. 

SFTs utgangspunkt ved vurdering av even
tuell åpning av Barentshavet for oljevirksom
het er at det skal være mulig å opprettholde 

det samme beredskapsnivået og å gi miljøet 
den samme beskyttelse som for resten av 
norsk sokkel. På det grunnlaget vil vi fram
holde følgende: 

- Med utgangspunkt i rapportens beskrivel
se av tidsrom for forekomst av egg- og larver 
av viktige fiskeressurser (særlig torsk, ref. fig. 
4.10) samt rapportens vurdering av sårbarhet 
av egg/larver for oljeforurensning, mener SFT 
at oljeforurensing i området opp til 74 grader 
N og vest for en linje Nordkapp - Bjørnøya 
må unngås i perioden ca 20. mars til ut juli 
(ikke til midt i mai og til 71 grader N som 
konkludert i rapporten). Etter SFTs mening 
bør det derfor i denne perioden innenfor det 
nevnte område ikke bores i oljeførende lag. 

- Rapporten beskriver også meget viktige 
gyteområder i den del av undersøkelsesom
rådet som er sør for 71 grader N og vest for 
Nordkapp (særlig torsk og hyse, men også uer 
og lodde). SFT ser det som meget viktig at 
dette området ikke forstyrres av petroleums
virksomhet. 

- Havområdet ved iskanten (20-50 km fra 
fast iskant) er et meget viktig produksjonsom
råde og har stor økologisk betydning. Samti
dig har dagens oljevernberedskap liten evne 
til å bekjempe oljesøl i farvann med isflak el
ler som er isdekket. SFT ser det således som 
uforsvarlig å starte opp leteboring i slike om
råder før det er utviklet tilfredsstillende 
oljevernberedskap. 

- Undersøkelsesområdet er et meget viktig 
område for sjøfugl og mulighetene for omfatt
ende skade på sjøfuglbestander i tilfelle 
oljesøl er stor. For å beskytte viktige fuglefore
komster langs kysten og til havs anser derfor 
SFT at framtidige operatører i Barentshavet 
bør pålegges spesielle oljeverntiltak. Disse 
spesielle oljevernkravene vil bli konkretisert 
for hver enkelt framtidig operatør med ut
gangspunkt i lokalisering av leteområdet i 
forhold til de viktigste fugleforekomstene. 

- I avsnittet om sannsynlighet for oljesøl 
hevdes det videre at sannsynligheten for olje
søl er beregnet til to pr. tusen år. Dette er ikke 
i overensstemmelse med de tall som presente
res i tabell 3.1. Med den angitte aktivitet vil 
sannsynlig frekvens for oljeutblåsing være 1 
hvert 100 år. Utblåsing med søl større enn 10 
000 tonn forventes imidlertid å inntreffe to 
ganger pr. tusen år. 

I figur I savner vi også perioden for våropp
blomstring av alger. 

Oljevernaksjoner vil hemmes av mørke i 
mer enn de tre måneder solen ikke kommer 
opp. Det vil være mørkt store deler av vinter
halvåret og redusert sikt pga. tåke og tett 
nedbør under en ikke ubetydelig del av som
merhalvåret. 
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Vi regner med at Direktoratet for Naturfor
valtning kommenterer avsnittene om fugl mer 
detaljert. 

VEDLEGG 2 

SFTs KOMMENTARER TIL KONSEKVENS
UTREDNINGER FOR BARENTSHAVET 
KAPITI'EL 1 INNLEDNING 

Før åpning av Barentshavet Sør for petrole
umsvirksomhet burde det etter SFTs mening 
vært gjennomført en vurdering av de totale 
konsekvenser av slik virksomhet i området 
inkl. virkninger av produksjon og av kontinu
erlige utslipp. Bare på et slikt grunnlag kan 
en avveiing av de ulike involverte interesser 
(ref. Petroleumsloven) bli reell. SFT kan et.ter 
Forurensningsloven kreve egne konsekvens
utredninger før bore- og produksjonsstart som 
grunnlag for å fastsette rense- og beredskaps
krav. 

Generell kommentar til kapittelet 
Det framgår av kapittelet at konsekvenser 

av eventuell produksjon og av kontinuerlige 
utslipp ikke er vurdert fullt ut i rapporten. 
SFT ser det som vesentlig at vi før åpning av 
et nytt, uberørt og miljøsårbart område som 
Barentshavet har framskaffet en total oversikt 
over de miljøkonsekvenser petroleumsvirk
somhet i området kan forventes å få . 

Den foreliggende rapport gir ikke det ønske
de grunnlag for denne type helhetsvurdering. 

Det fremgår heller ikke av kapitelet at også 
Forurensningsloven gir grunnlag til å kreve 
at framtidige operatører i nye områder skal 
gjennomføre konsekvensvurderinger (etter at 
operatør er utpekt, men før boring starter 
opp). Disse konsekvensvurderingene vil dan
ne grunnlag for de krav SFT skal stille til 
rensing av utslipp og til oljevernberedskap. 

Også før eventuell produksjon kan starte 
opp kan SFT kreve konsekvensutredninger 
etter Forurensningsloven. 

SFT ser det som ønskelig at alle disse konse
kvensvurderinger i størst mulig grad utføres 
under ett slik at arbeidet med konsekvens
analyser ~tføres · mest mulig rasjonelt og slik 
at det tidligst mulig kan foreligge et godt 
grunnlag for en totalvurdering av petroleums
aktiviteten i området. 

VEDLEGG 3 

SFTs KOMMENTARER TIL KONSEKVENS
UTREDNINGER FOR BARENTSHAVET 
KAPITI'EL 2: BARENTSHAVET 

Det fysiske miljø i Barentshavet er etter 
SFTs mening mer ugunstig for oljevernaksjo-

ner enn beskrevet i rapporten. Som eksempel 
kan nevnes de spesielt ustabile værforhold, 
de begrensende lysforhold/sikt i store deler 
av vinterhalvåret og stor fare for tåke og tett 
nedbør/ising (også på oljevernutstyr) i vinter
halvåret. 

Generell kommentar til kapittelet 
SFTs hoved.kommentar til dette kapittelet 

er at vi anser det fysiske miljø i undersøkelses
området som mer ugunstig for oljevernbered
skapen enn det rapporten gir inntrykk av. 
Dette gjelder f.eks . vurderingen av sikt/lysfor
hold i området som i rapporten framstilles 
som gunstig bl.a. pga. midnattsol i sommer
halvåret. Stor sannsynlighet for tåke og tett 
nedbør i sommerhalvåret stilles imidlertid ik
ke opp mot dette. Likeledes er bølge- og 
vindforholdene i området ugunstige for olje
vern pga. den reduserte stabilitet i været i 
forhold til Nordsjøen. Mulighetene for nedi
sing av oljevernutsyr anses som betydelig, 
men er ikke vurdert. 

Kommentarer til hvert underkapittel 
Kapittel 2.1. Det biologiske miljø 

Ingen vesentlige kommentarer 

Kapittel 2.2. Havklima og fysisk miljø 
Strømforhold: Tidevannsklimaet i området 

er ikke beskrevet. I deler av Barentshavet er 
tidevannsstrømmene betydelige. 

Lysforhold: Rapporten trekker fram de pe
rioder det er mørkt hele døgnet. Det er mørkt 
store deler av døgnet i en betydelig lengre 
periode enn dette. Selv i perioden med lys 
hele døgnet er siktforholdene begrenset pga. 
stor sannsynlighet for tåke og tett nedbør 
(mulighet for snø nesten hele året). 

Vindforhold og Bølgehøyde: Så vidt vi vet 
er vind og bølgeklimaet preget av raskere end
ringer og mindre stabilt vær enn i Norsjøen. 
Dette vil være en negativ faktor for mulighe
tene til å samle opp eventuelle oljesøl. Vellyk
kede oppsamlingsaksjoner er avhengig av at 
værforhold holder seg rolige over tilstrekkelig 
lange perioder. 

Ising: Mulighetene for nedising av oljevern
utstyr blir ikke vurdert. Dette ansees som en 
mulig stor begrensing for vellykkede aksjoner 
(utstyret utsettes for mye sjøsprøyt). 

Figur 2.6 Det er store variasjoner innenfor 
utredningsområdet for en rekke av de fram
stilte parametre. Tabellen er derfor vanskelig 
å benytte/tolke. 

Kapittel 2.3 Petroleumsvirksomheten i om
rådet 

Ingen vesentlige kommentarer. 
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VEDLEGG 4 

SFTs KOMMENTARER TIL KONSEKVENS
UTREDNINGEN FOR BARENTSHAVET 
KAPITIEL 3: OLJEUTSLIPP 

Kapittelet undervurderer gjennomført den 
potensielle miljøfare ved petroleumsvirksom
het i Barentshavet bl.a. ved at olje framstilles 
som «ufarlig». 

Det gis dessuten et skjevt bilde av hvilke 
krav som kan forventes for kontinuerlige ut
slipp i området. 

Genereiz kommentar til kapittel.et: 
SFT anser at kapittelet gjennomgående un

dervurderer den potensielle miljøfare som er 
knyttet til petroleumsvirksomhet på norsk 
kontinentalsokkel. Dette skjer bl.a. ved at 
man ukritisk har overført resultater fra labora
torieforsøk til forholdene i sjøen og ved at man 
uten tilstrekkelig datagrunnlag overfører erfa
ringer fra Nordsjøen og Ekofisk råolje til de 
forhold man vil finne i Barentshavet. Videre 
framheves alle de «positive» sider ved forvit
ringsprosessene olje utsettes for i det marine 
miljø, mens de negative sider ikke vurderes. 
Forvitringseffekter som nedblanding i vann
massene og nedbryting (mikrobiologisk og 
photo-syntetisk) framstilles bare som effekter 
som fjerner olje fra hhv havoverflate og vann
masser, mens de f.eks. i tillegg også gjør olje 
mer tilgjengelig for marint liv og kan danne 
meget giftige mellomprodukter. 

En god del av den problem-beskrivelse som 
gis i kapittelet 'synes således å være vinklet 
mot å framstille petroleumsaktiviteten i om
rådet som «ufarlig» for miljøet. 

SFT ser det som viktig at også de potensiel
le negative konsekvenser av petroleumsvirk
somheten kommer fram. Det bør f.eks. ikke 
være tvil om at det fra et forurensningssyns
punkt er viktig å begrense evhver tilførsel av 
olje (petroleumshydrokarboner) til havet. Ol
jeutslipp har konkrete negative akutte virk
ninger på sjøfugl og sårbare organismer i 
vannmassene (f.eks. fiskeegg og -larver) og er 
dessuten en generell stressfaktor for det øko
logiske samspillet i det marine miljø. 

Kapittelet om andre typer utslipp fra platt
former beskriver de krav SFT idag normalt 
stiller ved petroleumsaktivitet i Nordsjøen. 
Kravene til aktiviteten i Barentshavet vil tro
lig bli betydelig strengere. 

Kommentarer til hvert underkapittel: 
Kapittel 3.1 Olje tilført havet 
1. avsnitt: 

De naturlige lekkasjer av petroleumshydro
karboner til havet utgjør på verdensbasis 
ifølge avslutningsrapporten fra Forsknings-

program om Havforurensninger (FoH) og «Oil 
Pollution of the Sea» av Royal Commission 
on Environmental Pollution (UK) i størrelses
orden 0,5 mill. tonn pr år (ikke mellom 2 og 
8 millioner) . 

2. avsnitt: 
Det foreligger en rekke anslag over hvor 

mye olje som tilføres verdenshavene. De re
feranser SIT til nå har benyttet estimerer de 
totale tilførseler til verdenshavene fra men
neskelig aktivitet som noe høyere enn det 
anslag som oppgis av OED. (4-5 mill. tonn 
olje pr. år ifølge ovennente britiske rapport 
og Veritas 1979: Oversikt over oljesøl i Nor
ge). En slik økning i totalutslippet vil også 
føre til en heving av mengden for hver enkelt
kilde. 

3. avsnitt: 
SFT anser i motsetning til OED ikke at olje

søl på «noen tusen tonn med mindre enn 100 
km kystlinje tilgriset» er små uhell. Vi minner 
dessuten om at potensialet for utslipp av olje 
fra en utblåsing kan være vel så stort som 
potensiell utblåsning kan være vel så stort 
som potensiell utslippsmengde fra et skips
uhell (ref. Ixtocutblåsningen). Hyppigheten 
av større utslipp fra skip er imidlertid større 
enn fra utblåsninger offshore. 

SIT foreslår at kapittel 3.1 i stedet formes slik: 
Råolje er en kompleks blanding av et stort 

antall kjemiske komponenter hvorav de fleste 
er såkalte hydrokarboner. Råolje og gass dan
nes ved at planter og dyrerester avsettes på 
bunnen av havet eller innsjøer. Under lang
varig påvirkning av høyt trykk og varme blir 
disse avsetningene omdannet til det man idag 
finner som råolje, gass eller kull i lukkede 
geologiske strukturer. 

Petroleumshydrokarboner er i utgangs
punktet en forurensende komponent i det 
marine miljø. Oljeforurensning i havet vil 
kunne skade plante- og dyreliv og tilgrise 
strender og eiendom. Forurensingseffekten 
varierer imidlertid med en rekke faktorer som 
oljemengde, oljetype, tid på året, livsstadium 
for organismer som kommer i kontakt med 
olje, eksponeringstid o.l. Havet har dessuten 
en betydelig selvrensende evne bl.a. ved at 
spesielle bakterier som finnes naturlig i havet 
over tid kan bryte ned olje til ufarlige kompo
nenter. Forholdene i havet vil avgjøre hvor 
fort slik nedbryting vil finne sted. 

Olje tilføres havet først og fremst gjennom 
menneskelig aktivitet, men også gjennom na
turlige lekkasjer i de geologiske strukturer. 

De naturlige lekkasjer av petroleumshydro
karboner utgjør på verdensbasis i størrelsesor-
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den 0,5 mill tonn pr. år.(jfr. FoHs avslutnings
rapport og «Oil pollution of the Sea» av Royal 
Commission on Environmental Pollution 
(UK)). 

Fra menneskelig aktivitet tilføres havene 
4-5 mill. tonn olje på år (jfr. ovennevnte britis
ke rapport og Veritas 1979: Oversikt over 
oljesøl i Norge). Tilførslene skjer dels som føl
ge av normal drift, dels som følge av ulovlige 
utslipp og dels som følge av uhell. Utslippene 
fordeler seg med anslagsvis 35 % på skips
farten, ca 50 % på landbasert virksomhet 
(utslipp fra elver, industri og byer/tettsteder) 
10-12 % nedfall fra atmosfæren og 4 % (ca 200 
000 tonn pr/år) fra petroleumsindustrien off
shore. Av dette skyldes 50 000 tonn ukontrol
lerte utblåsninger. /ref. ll/. 

Mindre, ikke planlagte utslipp (uhell) fore
kommer relativt hyppig fra de fleste installa
sjoner. Man har til nå ikke påvist konkrete 
forurensningseffekter av betydning for det 
marine miljø som følge av slike utslipp. 

I tillegg slippes det ut betydelige mengder 
ulike typer kjemikalier som brukes i bore-, 
produksjons- og vedlikeholdsprosessene. Be
hovet for å slippe ut oljeholdig avfall og 
kjemikalier vil trolig ikke være anderledes i 
Barentshavet enn i andre norske farvann. 

Program for oljevernberedskap /ref.12/ har 
gjennomgått 70 forskjellige oljesøl på ver
densbasis. De fleste sølene skyldes uhell 
under størrelsesorden noen tusen tonn og 
medfører at opptil 100 km strand forurenses. 
Av større uhell kan nevnes forliset av tanke
ren Amoco Cadiz der 230 000 tonn olje ble 
sluppet ut, forliset av tankeren Torey Canyon 
der 117 000 tonn olje slapp ut og Ixtoc
utblåsningen der ca 500 000 tonn olje kom ut. 
De to første spillene resulterte i en tilgriset 
kystlinje på mellom 300 og 400 km, mens 
omfanget av tilgriset kystlinje for det siste er 
ukjent (det ble observert et betydelig omfang 
av tilgriset kyst i USA). 

Kapittel 3.2 Sannsynlighet for ukontrollerte 
utblåsninger. 

Første avsnitt: - Referansene /13/,/14/, og til
dels /15/ er i denne sammenheng meget 
gamle. De to første rapportene er f.eks. utar
beidet før Ixtoc-utblåsningen i 1979. 

Annet avsnitt: 
- Andre vurderinger av miljøkonsekvenser 

ved utblåsninger er lagt til Kapittel 4. Det gir 
derfor et noe skjevt bilde når konsekvensene 
av en bestemt gassutblåsning trekkes fram i 
kapittel 3. 

Tredje avsnitt: - Så vidt vi vet varierer sann
synligheten for selvtetting av utblåsninger 
meget fra sted til sted avhengig av de geolo-

giske formasjoner. Forholdene i Barentshavet 
er ikke beskrevet i rapporten, og er således 
ukjent for oss. 

Tabell 3.1: - SFT vil igjen påpeke at utslipp 
av 1000 tonn olje ikke er en ubetydelig meng
de ut fra et forurensningsmessig synspunkt. 
Dette gjelder særlig klart i sårbare områder 
som Barentshavet. 

Kapittel 3.3: Hva skjer med et oljesøl på havet 
Generelt for hele kapittelet: 
Dette kapittelet bør trekke sterkere fram at 

forvitring av olje på sjøen i stor grad varierer 
fra oljetype til oljetype og at de kalde forhold 
i Barentshavet vil bevirke at en rekke av for
vitrings- og nedbrytningsprosessene går 
saktere enn i Nordsjøen. Eksempler med Eko
fisk råolje, som går igjen i kapittelet er derfor 
ikke nødvendigvis egnet som illustrasjon. I 
alle fal I bør mulige variasjoner som følge av 
at oljetypen kan være forskjellig fra Ekofisk 
råolje og som følge av andre fysiske miljøfor
hold trekkes fra i sterkere grad. 

Forvitringsprosessene bør heller ikke bare 
trekkes fram som prosesser som fjerner olje 
fra det marine miljø, men at de også endrer 
konsistensen, øker volumet på «olje» som må 
samles opp, kan skape giftige mellomproduk
ter o.l. 

Spesielle kommentarer: 
Emulsjonsdannelse; - Dette avsnittet er i 

rapporten egentlig en beskrivelse av hvordan 
oljen oppfører seg/beveger seg på havoverfla
ten. Det framgår ikke hvor store vannopptak 
som er vanlige (eller hvor raskt), at emulsjons
dannelse medfører at «oljemengdem som må 
samles opp øker betydelig eller at emulert 
olje har betydelig høyere viskositet enn fersk 
olje og at den således f.eks. under kalde for
hold kan bli vanskeligere å samle opp. 

- Avsnittet som begynner med «Med en 
vindhastighet på ... » er meget lite presist for
mulert. Estimatene er avhengig av at bak
grunnsstrømmen er minimal, det framgår 
ikke klart om lengden på flaket har sammen
heng med start lengden på flaket eller varig
heten av utslippet (kontinuerlig eller 
punktutslipp) o.s.v. Tidevannsstrøm, som kan 
være relativt sterk i området, vil også være 
med å forme oljeflaket. Figur 3.2 er tilsvaren
de vanskelig tilgjengelig. 

Nedblanding: - Nedblanding av olje er ikke 
bare en prosess som bidrar til å redusere olje
mengdene til havs. Det er først og fremst en 
prosess som bidrar til å gjøre oljen mer tilgjen
gelig for marine organismer i vannmassene, 
f.eks. egg og yngel av fisk. Mengden som blan
des ned i vannmassene er også avhengig av 
oljetype og emulgeringsgrad/ evt. klump-

355



98 
Vedlegg 1 

St.meld. nr. 40 1988-89 
Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 

dannelse for oljen. Når det gjelder tabell 3.3. 
er det uvisst om de oppgitte mengder ned
blandet olje er mengder emulsjon (60-70 % 
vann) eller ren olje. 

Mikrobiell nedbryting: - Det bør presiseres 
at oppløsningsprosessen er betydelig mindre 
omfattende (i mengde) enn fordamping. 

Det bør også presiseres at mikrobiell ned
bryting vil kunne hemmes av lave teperaturer 
(oljen kan bli fysisk utilgjenglig). Det er vel 
dessuten ikke tvil om at konsentrasjonene av 
bakterier og tilgjengelighet av næringssalter 
er større rundt petroleumsinstallasjonene i 
Nordsjøen enn hva man generelt finner i Ba
rentshavet i dag. 

Kapittel 3.4. OljedriftsbeTegninger 
Generelle kommentarer: 

En aktuell problemstilling som synes ute
glemt er sannsynligheter for drift av olje mot 
viktige ressurser til havs (f.eks. gyteområder). 

Spesielle kommentarer: 
Figur 3.7: Oljeflaket som er tegnet inn på 

figuren bør legges langs den mest sannsynlige 
driftsretningen som er østover fra utslippspo
sisjonen (ikke i motsatt retning som på figu
ren). 

Figur 3.8: Det virker noe spesielt at rappor
ten for å forklare denne figuren tar utgangs
punkt i en posisjon som ligger omtrent så 
langt i drivtid fra land som det er mulig innen
for det aktuelle sokkelområdet. 

Figur 3.9: Figuren viser ikke at det ikke kan 
nå olje inn til kysten eller til iskanten. Figuren 
gir mildere drivtider og den slutning som kan 
trekkes ut av figuren vil, med rapportens ar
gumentasjonsmåte være at olje normalt ikke 
vil komme inn mot kyst/iskant. Figur 3.6 viser 
dessuten at det etter 20 dager i 50 % av tilfelle
ne vil det være ca 5 % olje igjen. 

Kapittel 3.5 Andre typer utslipp fra platt
formene 

Kapittelet beskriver noen av de reglene som 
normalt gjelder for kontinuerlige utslipp i 
Nordsjøen. Kapittelet kan tolkes slik at de 
samme krav vil bli stilt i utredningsområdet. 
Dette medfører ikke riktighet. For det første 
planlegger SFT generelt å skjerpe kravene 
ved utslipp av oljeholdig borekaks. I tillegg 
vil SFT med utgangspunkt i Barentshavets 
spesielt sårbare miljø, stå fritt til å vurdere om 
det skal stilles spesielle krav for dette om
rådet. 

SFT foreslår at kapittel 3.5 i stedet utformes 
slik: 

Effekter på miljøet av utslipp fra daglig drift 
er ikke studert spesielt i dette utredningsar
beidet. Vi vil allikevel nevne de vanligste 
utslippene og indikere de undersøkelsene som 

må utføres for å kunne ta stilling til de mulige 
virkninger av utslippene. 

De vanligste planlagte utslippene fra bore
og produksjonsplattformer er: 
- utslipp av vannbasert borevæske og kaks 

boret med vannbasert borevæske 
- utslipp av kaks boret med oljebasert bore

væske 
- oljeholdig vann fra produksjon av olje og 

gass 
- kjemikalier som brukes under boring, klar

gjøring av brønnene og produksjon 
I tillegg kommer utslipp av kjemikalier i 

forbindelse med klargjøring av eventuelle rør
ledninger. 

Utslippene av kaks fra boring har en ned
slammingseffekt uansett om kakset er boret 
med vannbasert eller oljebasert slam. Bunn
området rundt borestedet vil derfor måtte 
kartlegges grundig før forurensningsmyndig
hetene vil kunne vurdere hvorvidt slik ned
slamming vil kunne tillates. 

Vannbasert boreslam tillates i dag sluppet 
ut på andre deler av norsk sokkel uten poten
sielle rensekrav. Dette kan ikke automatisk 
overføres til kjemikalier i det vannbaserte 
slammet, vil SFT før utslipp eventuelt tillates 
i utredningsområdet kreve en omfattende vur
dering av slammets forurensningspotensiale. 

Ferske miljøundersøkelser i områder der 
det nå bores med oljebasert slam har vist bety
delig mer omfattende miljøeffekter ved ut
slipp av oljeforurenset borekaks enn tidligere 
antatt. SFT planlegger derfor generelt å påleg
ge strengere krav for denne type utslipp. På 
denne bakgrunnen ser vi det som overveiende 
sannsynlig at det ikke vil bli tillatt å slippe 
ut oljeforurenset kaks fra boring (leteboring 
eller produksjonsboring) i utredningsområdet. 

Før en vurdering av hvorvidt utslipp av olje
holdig vann og kjemikalier fra produksjonen 
vil bli tillatt, må konsekvensene av slike ut
slipp under de aktuelle forhold vurderes. 

Det vil bli pålagt regelmessig overvåking av 
det marine miljøet rundt plattformene som 
borer etter eller produserer olje. Overvåkin
gen vil omfatte kjemiske og biologiske 
undersøkelser, samt analyse av fisk fanget i 
området. 

VEDLEGG 5 

SFTs KOMMENTARER TIL KONSEKVENS
UTREDNINGER FOR BARENTSHAVET 
KAPITIEL 4: DET MARINE MILJØ OG 
KONSEKVENSER AV PETROLEUMS
VIRKSOMHETEN 

Kapittelet undervurderer effektene av olje
forurensning på ressursene i havet, bl.a. ved 
ukritisk å overføre resultater fra laboratorie-
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forsøk til også å gjelde i Barentshavet. 
Rapporten vurderer dessuten bare konsekven
ser av overflatesøl, ikke av potensielt mer 
skadelige under undervannsutblåsninger. 

Generell kommentarer til kapittelet 
SFT anser at OED i dette kapittelet gjenn

omgående undervurderer effektene av oljefor
urensning på ressursene i havet. Det kan i 
denne sammenheng f.eks. nevnes at rappor
ten undervurderer effekter på fiskeegg og 
-larver ved eksportering for lave konsentrasjo
ner av olje samt at laboratorieresultater tilsy
nelatende uten reservasjoner overføres til 
naturen. SFT anser f.eks. at olje er skadelig 
for marine organismer i lavere konsentrasjo
ner enn det rapporten bruker i sine beregnin
ger (ref. er gitt på neste side). 

SFT mener dessuten at de scenarier som er 
benyttet for å illustrere mulige miljøkonse
kvenser av utblåsninger er lite representative, 
de synes vilkårlig valgt og de er ufullstendig 
definert. F. eks er varigheten som benyttes for 
utblåsninger 10 og 15 døgn (h.h.v. for å illu
strere skader på torsk og skader på strandso
nen (alle 10 scenarioer for strandsonen varer 
15 døgn)). Vi ser dette som gunstigst tenkelig 
og ikke nødvendigvis mest sannynlige tilfeller 
for en eventuell utblåsing. Det vil derfor også 
være påkrevet med en vurdering av effektene 
av utblåsninger med varighet for eksempel 30 
og 90 døgn. Det er ikke forklart hvorfor scena
riene er valgt som de er. 

SFT mener det er en alvorlig mangel med 
konsekvensanalysen at alle konsekvenser av 
oljesøl på det marine miljøet er vurdert med 
utgangspunkt i at oljen søles på havoverflaten. 
SFT savner vurderinger av konsekvensene 
dersom et eventuelt utslipp skjer fra hav
bunnen. Oljen vil da spre seg (løses eller 
finfordeles) i vannmassene, og dermed kunne 
komme i nær kontakt med plankton, egg og 
larver. Skadene på det marine miljøet vil i 
slike tilfelle trolig kunne bli vesentlig større. 

Vi anser også at rapportens uttalelser om 
effekter av oljesøl på dyre- og planteplankton 
er dårlig dokumentert. Forsknings- og utred
ningsbehovet på dette fagfeltet er betydelig. 

Kommentarer til hvert underkapittel: 
Kapittel 4.1 Fiskeriressurser og deres nærings
grunnlag 
Avsnittet om lodde: 

- Sonen omkring iskanten (20-50 km fra fast 
iskant) er langt viktigere for lodda enn det 
som framkommer i avsnittet. Området er et 
viktig beiteområde for lodda og oljesøl må her 
unngås. 

Avsnittet om fiskeressursenes sårbarhet 
overfor olje forurensning: 

- Det antas her at torskeegg og -larver vil 
skades ved lavere konsentrasjoner enn 50 ppb 
ved lengre tids olje-eksponering. Dette er alle
rede vist i Shell-prosjektet «Fish Larva] 
Physiology and Anatomy» (Fyhn (ed. 1986). 
På andre marine organismer er det dessuten 
påvist skadelige effekter ved konsentrasjoner 
helt ned til 20 ppb. Dette gjelder både ved 
kort- og langtidseksponering. Effektene har 
vært nedsatt produksjon hos både alger og dyr 
(BP-prosjekt, Long term effects of oil on mari
ne benthic communities in enclosures, NIVA 
1986) og endret adferd hos enkelte fisk (FOH
studier). 

Dette vil si at å bruke 50 ppb som laveste 
verdi for oljekonsentrasjon som gir skade på 
fiskeegg og -larver ved beregning av konse
kvenser for fiskeressursene ved oljesøl (neste 
avsnitt) ikke gir et riktig bilde. Dette vil igjen 
si at anslagene for skadeomfanget på norsk
arktisk torsk ved et evt. oljesøl er for lave når 
en tar i betraktning at det er snakk om lang
tidsdisponering. Antagelig kan skadeomfan
get dobles i forhold til det som står i 
rapporten. 

- Rapporten sier også at egg og larver av 
sild og lodde ikke påvirkes av olje. Vi har ikke 
sett rapporten det henvises til, men konklusjo
nene er avvikende i forhold til tidligere 
publiserte resultater (ICES 1977). 

Avsnittet om konsekvenser for fiskeressur
sene ved oljesøl: 

- Figur 4.12 viser et oljeflak som går rett 
nordover og ut av biologisk viktig område 
(Tromsøflaket). Vi stiller oss tvilende til om 
dette gir et sannsynlig bilde av hvordan olje
flak vil drive tatt i betraktning at man på 
Tromsøflaket normalt finner en stasjonær 
strømvirvel som vil holde oljen i området i 
lengre tid. 

Avsnittet om fiskens næringsgrunnlag og 
konsekvenser av oljeuhell: 

- En reduksjon av planteplankton-opp
blomstringen p.g.a. et oljesøl i iskanten vil 
kunne gi reduserte dyreplanktonbestander. 
Denne reduksjonen vil kunne forplante seg i 
næringskjeden fra dyreplankton/isfauna til 
tisk, fu,gl, sel og isbjørn. 

Konsekvensene av en reduksjon i dyre
plankton ved f.eks. et søl i gyteperioden er et 
annet viktig spørsmål som er dårlig utredet. 
Det nevnes at det ikke er datagrunnlag for å 
anslå mulige langsiktige konsekvenser av det
te. SFT ser dette som nok et argument til å 
utsette boring i iskantsonen, inntil konsekven
sene av boringen er utredet. 

Kapittel 4.4. Strandsonen 
Effekter av oljesøl i strandsonen: 

Det nevnes at ved et realistisk tilfelle av en 
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utblåsning (ikke verste tilfelle) kan en risikere 
at 1 000 - 30 000 tonn olje går på land. Strand
renskningskostnadene oppgis til: «opp til over 
100 mill. kr.» Tidligere er opprenskningskost
nader utfra erfaringstall som et gjennomsnitt 
anslått til ca. kr 50 000 pr tonn olje (Sl). Med 
dette utgangspunkt blir kostnadene kr 50 mil
lioner til 1,5 milliarder. 

SFT anslår ut fra erfaringsdata kostnadene 
for strandrensing ved store søl å være mellom 
kr 35 000 og 65 000 pr tonn (for svært store 
søl ned mot kr 35 000). Dette medfører at 
strandrenskningskostnadene i det omtalte til
fellet vil være mellom kr 35 millioner og kr 1 
milliard. 

VEDLEGG 6 

SFTS KOMMENTARER TIL KONSE
KVENSUTREDNINGER FOR BARENTS
HAVET 
KAPITTEL 6 SAMLEDE KONSEKVENSER. 
FOREBYGGENDE OG AVBØTENDE TIL
TAK 

SFTs utgangspunkt ved vurdering av even
tuell åpning av Barentshavet for oljevirksom
het er at det skal være mulig å opprettholde 
det samme beredskapsnivået og å gi miljøet 
den samme beskyttelse som for resten av 
norsk sokkel. 

På dette grunnlag og på bakgrunn av de 
framlagte konsekvensvurderingene anser SFT 
at de avbøtende tiltak som er foreslått i rap
porten er for lite omfattende. SFT har derfor 
anbefalt at det legges klare restriksjoner på 
aktiviteten i tre definerte deler av undersøkel
sesområdet og at virksomheten i de mest 
utsatte farvann gis spesielle beredskapskrav 
for å beskytte sjøfuglforekomster. 

Beskrivelsen av norsk oljevernberedskap er 
mangelfull og inneholder en rekke gale opp
lysninger bl.a. i beskrivelsen av de bered
skapskrav operatørene vil bli pålagt i området. 

Generell kommentar til kapittelet: 
I de oppsummeringer som gjøres i dette 

kapittelet støter man igjen på en rekke av de 
svakheter som er påpekt i de tidligere kapitler. 

Spesielt vil vi påpeke at vurderingene i ka
pittelet blir ufullstendig og at utsagnskraften 
i konklusjonene reduseres ved at utredningen 
i konklusjonene reduseres ved at utredningen 
ikke vurderer miljøvirkninger av kontinuerli
ge utslipp fra leteboring, produksjonsboring 
eller produksjon. 

SFT vil også påpeke at kapittelet om olje
vernberedskapen gir en altfor lite uttømmen
de beskrivelse, samtidig som store deler av 
den eksisterende teksten er direkte feilaktig. 

Dette gjelder særlig beskrivelsen av de bered
skapskrav som vil bli pålagt operatørene i 
Barentshavet og av kommunenes beredskaps
forpliktelser. 

Det vil også være problemer knyttet til å få 
oljevernberedskapen til å fungere ved aksjo
ner i områder som ligger så langt fra land som 
den nordlige del av undersøkelsesområdet. En 
rekke operasjoner som er enkle å få til med 
de avstander som er aktuelle på sør-norsk sok
kel, f.eks reparasjon av utstyr som går i 
stykker, tilførsel av reservedeler, tømming av 
fulle oljetanker, utskifting av mannskaper o.l., 
vil i mange situasjoner være mye mer kompli
serte ved aksjoner i områder så langt nord som 
Bjørnøya. 

Kommentarer til hvert underkapittel: 
Kapittel 6.1 Konsekvenser av petroleumsvirk
somheten 

Siden dette kapittelet er et sammendrag av 
innholdet i de øvrige kapitler, er store deler 
av kapittelet kommentert. 

Vi vil imidlertid igjen framholde at anslage
ne av skadeomfang ved de utslippssituasjone
ne som beskrives etter SITs mening er for 
lave (ref. kommentarene til kap. 4.1). 

Kapittel 6.2 Areal- og tidmessige begrensnin
ger 

Ved oljevirksomhet i Barentshavet vil ope
ratørene møte miljøforhold i form av mørke
tid, kulde og ising/isforhold som er ukjent fra 
andre deler av norsk sokkel. 

Samtidig er potensialet for skader bl.a. på 
viktige fiskebestander og på sjøfugl i området 
betydelig. 

SFTs utgangspunkt ved vurdering av even
tuell åpning av Barentshavet for oljevirksom
het er at det med utgangspunkt i nivået for 
oljevernberedskapen i resten av landet skal 
være mulig å gi ressursene tilfredsstillende 
beskyttelse. 

På dette grunnlag og på bakgrunn av de 
framlagte konsekvensvurderingene anser SFT 
at følgende begrensninger bør legges på virk
somheteten for å redusere mulighetene for 
alvorlige negative konsekvenser: 

- Det bør, for å unngå skader på viktige gyte
områder for torsk, ikke drives borevirksomhet 
i den del av undersøkelsesområdet som er sør 
for 71° N og vest for Nordkapp. 

Dette er i følge rapporten blant de aller vik
tigste gyteområdene for den norske stamme 
av arktisk torsk og for hyse. Det er også et 
viktig gyteområde for uer og lodde. Rapporten 
beskriver muligheten for betydelig skade på 
viktige fiskeriressurser som stor dersom det 
skulle inntreffe store oljeutslipp i dette om-
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rådet. Også kontinuerlige utslipp (særlig 
borekaks) kan her gjøre stor skade. 

- Det bør, for å redusere mulighetene for 
skade på sårbare stadier av egg og larver av 
viktige fiskeriressurser, ikke foregå boring i 
oljeførende lag i perioden 20.3 - 1.8 i den del 
av undersøkelsesområdet som ligger sør for 
74 grader og vest for en linje Bjørnøya-Nord
kapp. 

Med utgangspunkt i rapportens beskrivelse 
av tidsrom for forekomst av egg- og larver av 
viktige fiskeressurser (særlig torsk, ref. fig. 
4.10) samt rapportens vurdering av sårbarhet 
av egg/larver for oljeforurensning i området 
opp til 74 grader N og vest for en linje i Nord
kapp-Bjørnøya må unngås i perioden ca 20. 
mars til ut juli (ikke til midt i mai og til 71 
grader ·N som konkludert i rapporten). Etter 
slutten av juli er larvene såpass store at de kan 
klare å vike unna oljesøl og de vil ha større 
tåleevne overfor oljeforurensning. 

· Det bør, for å beskytte det spesielt produk
tive og økologisk meget viktige området i 
vannmassene nær iskanten (20-50 km fra fast 
iskant), ikke foregå boring i rimelig avstand 
fra slike vannmasser før det er utviklet til
fredsstillende oljevernberedskap for isdekket 
farvann . 

Havområdet ved iskanten er et meget viktig 
produksjonsområde og har stor økologisk be
tydning. Samtidig har dagens oljevernbered
skap liten evne til å bekjempe oljesøl i farvann 
med isflak eller som er isdekket. SIT ser det 
således som uforsvarlig å starte opp leteboring 
i slike områder før oljevernberedskapen også 
her er egnet til å begrense konsekvensene av 
oljesøl. 

- Operatørene i Barentshavet bør pålegges 
spesielle oljeverntiltak for å beskytte viktige 
fugleforekomster langs kysten og til havs. 

Barentshavet er et av verdens mest sjøfugl
rike områder og de fleste sjøfuglbestandene 
har stor nasjonal og internasjonal betydning. 
Samtidig er sjøfugl meget sårbare overfor kon
takt med olje. En rekke viktige sjøfuglom
råder langs kysten av Troms og Finnmark og 
på Bjørnøya og en del havområder der myten
de fugl og ungfugl svømmer, er særlig sårbare. 
Disse områdene bør gis spesiell beskyttelse. 

Kapittel 6.3 Oljevernberedskapen 
Generell kommentar til kapittelet: 

Dette kapittelet om oljevernberedskapen er 
for lite uttømmende. I tillegg er store deler 
av det som står direkte galt. 

Særlig er det bilde man får av kravene til 
operatørenes oljevernberedskap i Barentsha
vet forvrengt. Hovedbildet av det som skisse
res er tatt direkte fra operatørenes ønsker i 
den diskusjon som pågår mellom SIT og ope-

ratørene er ikke i overensstemmelse med de 
krav SIT kommer til å gi. 

Videre er det en betydelig svakhet med ka
pittelet at beskrivelsen av norsk oljevern på 
de fleste punkter er for knapp til å gi et rime
lig godt bilde av bakgrunn, oppbygning og 
effektivitet. 

Det vises forøvrig til våre kommentarer til 
tidligere utsendte utkast til «sammendrag og 
konklusjoner.» 

Spesielle kommentarer: 
3. avsnitt: Strategien for norsk oljevern tilsi

er at oljen skal bekjempes ved kilden med 
mekanisk oljevernutstyr. Godkjente disperge
ringsmidler kan anvendes i de tilfeller disse 
vil ha skadereduserende effekt utover det som 
oppnås med mekanisk utstyr. 

Operatørens beredskap: - En mer korrekt 
beskrivelse av beredskapskravene til operatø
rene er: Operatørene har, etter krav fra SIT, 
etablert en havgående oljevernberedskap som 
skal være i innsats ved kilden i løpet av 24 
timer og som skal kunne samle opp inntil 8000 
tonn olje pr. døgn i inntil 3 m signifikant bøl
gehøyde og 1,5 knops strøm. 

• Operatørene har etter de opplysninger vi 
sitter inne med fram t.o.m. 1988 brukt ca kr 
400 mill. på oljevern. 

• De responstider som oppgis i annet avsnitt 
er urealistiske. Det framgår ikke hva disse 
responstidene inkluderer, men dersom de er 
ment å inkludere den totale tid fra varsel 
mottas til fartøyet er i virksomhet med opp
samling, er tallene (10 • 12 timer) urealistisk 
lave ved uhell i store deler av det aktuelle 
området. Hvis det bare er ment å omfatte sam
menkalling av mannskap og lasting av utstyr 
er tiden for lang. Som nevnt over har operatø
rene krav om å være i innsats ved kilden i 
løpet av 24 timer. 

- De 20 nautiske mil ut fra grunnlinjen som 
rapporten trekker fram som en grense for å 
vurdere spesielle krav til beredskap, har bare 
vært framme som et ønske fra operatørene. 
En slik grense vil ikke inngå i de endelige 
krav. SIT regner med å foreta individuelle 
vurderinger ved fastsettelse av beredskaps
krav utfra lokaliseringen av virksomheten. 

Hele avsnitt 3. avsnitt om operatørenes be
redskap er derfor fullstendig misvisende. 

- Figur 6.1 er likeledes misvisende. De gren
ser for aksjonsradius og beredskapsområde 
som framgår av figuren eksisterer ikke. Der
som det blir satt denne type grenser vil de 
ikke være som beskrevet på figuren. 

Statens beredskap: - Totalkostnadene for 
oljevern i statlig regi har fram til idag vært 
anslagsvis kr 480 mill. 

- Oversikten over den statlige beredskap er 
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meget knapp og gir lite informasjon om bered
skapen i nord. 

Kommunenes beredskap: - Rapporten hev
der at kommunene skal lede de fleste offent
lige oljevernaksjoner. 

Dette medfører ikke riktighet. Kommunene 
skal i følge Forurensningsloven sørge for be
redskap mot mindre tilfeller av oljesøl innen
for kommunen og som ikke er dekket av 
privat beredskap. 

Større offentlige aksjoner, f.eks. ved skips
havari i skipsdelen, vil bli ledet av staten ved 
SFT. 

- Kysten er inndelt i 50 i interkommunale 
beredskapsområder (ikke 51). 

5.1.2 Norsk poiarinstitutt 
Det vises til Miljøverndepartementets brev 

av 11. august d.å. med forespørsel om Norsk 
Polarinstitutts kommentarer til utredningen 
om åpning av Barentshavet Syd for petrole
umsvirksomhet. 

Ettersom vi er tillagt et faglig ansvar for de 
arktiske områdene vil vi i all hovedsak be
grense våre kommentarer til den nordlige del 
av utredningsområdet. 

Generelle kommentarer 
I den innledende fase av utredingsarbeidet 

ble det lagt vekt på å skaffe oversikt over sta
tus for arbeidet med miljøkonsekvensanalyser 
i andre land. Hensikten var å prøve og utforme 
en konsekvnesanalyse som holdt internasjo
nal standard. Begrepet «Konsekvensanalyse» 
er i ferd med å utvikles til et eget fagfelt med 
et anerkjent metodisk og analystisk grunnlag. 
I sammenfatningsrapporten er det ikke tatt 
hensyn til dette, og den holder derfor etter vår 
oppfatning ikke et akseptabelt internasjonalt 
nivå. Det er f.eks. ikke foretatt en tilfredsstill
ende samlet vurdering av konsekvensene med 
en felles metode og felles analytisk grunnlag. 
Følgelig er rapporten oppstykket og usam
menhengende, og det er vanskelig å få en total 
oversikt over både økologiske forhold og kon
sekvensene av petroleumsvirkosmhet i 
Barentshavet. Dette er en klar svakhet ved 
hele utredningsarbeidet. 

Det meste av det arbeidet som er gjennom
ført med grunnlagsrapportene er verdifullt og 
vil forhåpentligvis få betydning i det videre 
arbeidet for å hindre skader på naturmiljøet i 
Barentshavet. Det er først og fremst sammen
fatningsrapporten som etter vårt skjønn ikke 
holder mål som et egnet grunnlag for den fag
lige debatt og de politiske vurderinger og valg 
som må gjøres i forbindelse med en eventuell 
åpning av Barentshavet Syd. Årsaken er trolig 
det voldsomme tidspresset som rapporten ble 
laget under, og måten dette arbeidet ble orga
nisert på fra OED's side. 

Dette har også gitt seg utslag i en rekke 
skrivefeil og flere dårlige og ukorrekte figurer 
som skjemmer rapporten. Spesielt vil vi nevne 
flere av figurene og tabellene i kap. 2 og 3 som 
er direkte uleselige (f.eks. fig. 3.2, 3.3, 2.6). 

En annen vesentlig svakhet ved utrednin
gen er mangelen på vurderinger av kunn
skapsgrunnlaget og usikkerheten i mange av 
de påstandene og det tallmaterialet osm leg
ges fram. Dermed skjules det at kunnskapene 
i mange tilfeller er svært dårlige. Et eksempel 
her er fig. 3.6 som viser hvor lang tid det tar 
før oljen forsvinner fra overflaten. Selve be
regningsmetoden er utvilsomt beheftet med 
stor usikkerhet som ikke angis. Dermed får 
man inntrykk av at olje på havoverflaten all
tid vil oppføre seg slik figuren viser. Andre 
typiske eksempler finnes i avsnittene om driv
banesimuleringer, strandsonen, nedbrytning 
av olje og avsnittet om fiskeressursene. Uten 
at forutsetningene er med framstår mange av 
påstandene og forutsigelsene som udiskuter
bare sannheter. Dette er ikke riktig. Avsnittet 
om sjøfugl har langt på vei tatt opp disse pro
blemene, f.eks. ved å si: «Mangel på en del 
viktige biologiske data gjør det i praksis umu
lig å foreta realistiske beregninger av hvor 
mange fugler som skades eller omkommer 
som følge av oljesøl..» (side 46). Slike utsagn 
mangler stort sett i resten av rapporten. 

Kap. 2 og 3: Fysiske forhold og oljedrift 
Det framgår av beskrivelsen av de fysiske 

forholdene at det ikke er noen vesentlige for
skjeller mellom Barentshavet og Nordsjøen 
når det gjelder petroleumsvirksomheten. Det
te er ikke riktig. Temperaturene i vannet og i 
lufta er lavere i Barentshavet enn i Nordsjøen. 
Dette vil utvilsomt ha betydning både for ned
brytningen av olje og mulighetene for å samle 
opp et oljesøl. Videre er det lang total mørke
tid, hvilket også vil påvirke nedbrytningen av 
oljen (fordampning, bakteriell og fotokjemisk 
nedbrytning) og i stor grad mulighetene for å 
samle opp et oljesøl. 

Vi finner det forunderlig at empirisk viten 
om nedbrytning og drift av olje fra sørlige 
områder overføres direkte til Barentshavet 
uten kommentarer. Utredningen ser helt bort 
fra at oljen kan brytes ned annerledes enn i 
havområder lengre sør. Det påstås f.eks. at det 
er like høy konsentrasjon av oljenedbrytende 
bakterier i Barentshavet som i Nordsjøen. Det 
vurderes imidlertid ikke om den bakterielle 
nedbrytningshastighet i Barentshavet er lave
re enn i Nordsjøen som følge av lavere 
temperaturer. 

Avsnittet om oljedriftsberegninger mangler 
anslag over usikkerhet. Datagrunnlaget for 
disse beregningene består av data om vind, 
strøm og nedbrytning av oljen. Det er åpen-
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bart at beregningene må være beheftet med 
ganske stor grad av usikkerhet. Allikevel 
framsettes det påstander om hvordan oljen vil 
oppføre seg og hvor den vil drive, uten at det 
tas forbehold. Man sitter igjen med inntrykk 
av at man har full kontroll over hvor oljen vil 
drive og hvor mye som vil være igjen på over
flaten til enhver tid og under alle forhold. 
Framstillingen gir m.a.o. et uriktig bilde av 
de faktiske forhold. 

På side 28 står det: <Figuren (3.9) viser at 
fra posisjon 72° 45'N, 21 °0 vil olje ikke kunne 
nå inn til kysten eller iskanten». Fig. 3.9 viser 
imidlertid at oljen kan drive til iskanten og 
kysten på under 20 dager. Dessuten er det her 
snakk om midlere drivtid. Dvs. at oljen kan 
drive raskere under gitte forhold. Slike utsagn 
er det flere av, og de virker samlet sett baga
telliserende på farene ved petroleumsvirk
somhet i Barentshavet. 

Oljedriftsberegningene stanser ved iskanten 
fordi vi mangler kunnskaper om hva som vil 
skje med oljen i isen. Dette faktum er delvis 
skjult i utredningen fordi det overhodet ikke 
er omtalt. 

Innledningsvis i utredningen beskrives den 
aktuelle økologiske situasjon i Barentshavet 
med kraftig reduksjon i flere viktige fiskebe
stander. Det pekes på at disse forholdene må 
vurderes i konsekvensanalysesammenheng. 
Dette gjøres imidlertid bare i svært liten grad. 
Vi finner det merkelig at ikke den nåværende 
økologiske situasjon i Barentshvet er tillagt 
større vekt i utredningen. Denne situasjonen 
gjør utvilsomt faren ved boring større enn om 
situasjonen hadde vært normal. 

Vurderinger i forhold til naturvern mangler 
fullstendig i rapporten. Hvilken naturvern
messig betydning vil det f.eks. ha om en stor 
del av isbjørnbestanden skades av et oljesøl? 
Hva med de vernede områdene på Svalbard 
(Sør-Spitsbergen nasjonalpark og Søraust
Svalbard naturreservat) som ligger åpne for 
et oljesøl som kommer drivende fra syd? Hvil
ken betydning har det i naturvernsammen
heng om disse områdene skulle skades av et 
oljesøl? Slike spørsmål berøres overhodet ikke 
i utredningen. 

Kap. 4 Det marine miljø og konsekvenser av 
petroleumsvirksomhet 

Plante- og dyreplankton er kun behandlet 
som fiskens næringsgrunnlag i utredningen. 
Bunnlevende arter er stort sett ikke nevnt i 
det hele tatt. Dette betyr at store og viktige 
deler av det økologiske systemet i Barentsha
vet ikke er behandlet. Det kan være at dette 
er en riktig prioritering, men vi savner en sys
tematisk gjennomgang og argumentasjon som 
viser at det ikke har vært nødvendig å be
handle disse gruppene. 

Vi har ingen spesielle kommentarer til om
talen av fiskeressursene bortsett fra at man 
nok en gang har utelatt vurderinger av kunn
skapsgrunnlaget, og så godt som ikke lagt 
vekt på den økologiske situasjonen i Barents
havet i vurderingene av konsekvensene. 

Når det gjelder sjøfugl vil vi henvise til no
tat fra de faglige ansvarlige for sjøfuglraporte
ne av 12/9 d.å. Det framkommer også av 
avsnittet om sjøfugl at kunnskapsgrunnlaget 
er dårlig og at det er nødvendig med mer 
forskning for å framskaffe en tilfredsstillende 
konsekvensvurdering. 

Sjøpattedyr er ikke tilfredsstillende behand
let i utredningen. Det burde ha stått at AKUP 
har nedprioritert sjøpattedyr av økonomiske 
årsaker, og dermed ikke sett seg istand til 
behandle denne dyregruppen på en forsvarlig 
måte. Det som nå står er svært lite verd, og 
er ikke på langt nær tilstrekkelig som grunn
lag for høring og en politisk behandling. Vi 
kan ikke se noen grunn til at sjøpattedyr skal 
behandles dårligere enn andre dyregrupper i 
Barentshavet. 

Det påstås at det er sannsynlig at bare en 
liten del av isbjørnbestanden vil bli berørt av 
et mulig oljesøl. Dette er ikke riktig. Et oljesøl 
i isen kan komme til å påvirke en stor del av 
isbjørnbestanden, fordi isbjørn konsentreres i 
iskantsonen. Olje i is kan ha skadepotensiale 
i lang tid, og man kan ikke se bort fra at store 
deler av bestanden er innom iskantsonen i 
løpet av året. 

Når det gjelder strandsonen vil vi bemerke 
at de arktiske strendene så godt som ikke er 
omtalt. Ifølge drivbaneberegningene kan olje 
drive opp til kystene av Spitsbergen og Edge
øya, og Bjørnøya ligger helt klart i faresonen. 
Det ble igangsatt et mindre prosjekt på arktisk 
strand av AKUP. I tillegg har SINTEF ar
beidet med disse problemene i en årrekke 
med midler fra oljeselskapene. Det burde der
for ha vært mulig å skrive noe fornuftig om 
olje på strendene på Svalbard. Vi frykter at 
et oljesøl på strendene i disse områdene kan 
få ubotelig skade, og det er derfor uansvarlig 
at utredningen ikke drøfter disse problemene 
nærmere. 

Omtalen av havis er tilfredsstillende ut fra 
det datagrunnlaget som foreligger. Det bør 
imidlertid framheves sterkere at kunnskaps
mangelen er stor. Spesielt gjelder dette biolo
giske forekomster om vinteren og våren når 
det er størst sjanse for at et oljesøl skal drive 
inn isen. Dessuten vet vi lite om hvordan olje 
oppfører seg i isen og hvor den vil drive hen. 
Det nevnes på side 73 at oljen « ... kan nå iskan
ten om vinteren, en periode med liten biolo
gisk produksjon». Dette er ikke riktig. Det er 
tildels store forekomster av sjøfugl, sjøpatte
dyr, og isbjørn i iskantsonen fra februar/mars 
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når det er størst sjanse for at et oljesøl kan 
nå isen. 

Oppsummering 
Etter vår oppfatning kommer ikke de spesi

elle forholdene i Barentshavet, som gjør 
petroleumsvirksomhet her mer risikofylt enn 
lenger sør, klart fram i utredningen. Vi vil 
derfor oppsummeringsvis trekke fram følgen
de: 
l. Nedbrytning av olje går sannsynligvis sak

tere i Barentshavet enn i havområder 
lengre sør som følge av forskjeller i fysiske 
faktorer. 

2. Pga. forskjeller i fysiske forhold er det ge
nerelt vanskeligere å få samlet opp et 
oljesøl i Barentshavet enn lenger sør. Opp
samling av olje i is er i dag ikke mulig. Det 
er dessuten lite sannsynlig at det kan gjen
nomføres en effektiv oljevernberedskap i 
strandsonen i de arktiske områdene. Videre 
vil det være så godt som umulig å gjennom
føre oljevernaksjoner i mørketid kombinert 
med kulde. 

3. Dyregrupper (sjøfugl, sjøpattedyr og is
bjørn) som er spesielt sårbare for oljesøl 
finnes i enorme mengder i Barentshavet 
der de har viktige økologiske funksjoner. 
Jf. f.eks. den viktige funksjon millioner av 
hekkende sjøfugl har for vegetasjonen på 
Svalbard. Skader på det marine økologiske 
systemet i Barentshavet kan medføre store 
skader også på det terrestre systemet på 
Svalbard. 

4. Iskantsonen er et spesielt utsatt område 
som vi har få kunnskaper om. Det er sann
synligvis det viktigste produksjonsområdet 
i Barentshavet med isfauna, isflora, sjøfugl, 
isbjørn og sjøpattedyr som er sårbare for 
oljesøl. Vi vet svært lite om hvordan oljen 
vil oppføre seg i isen og hvor den vil drive. 
Et oljesøl i iskantsonen kan få katastrofale 
følger. 

5. Den økologiske situasjonen i Barentshavet 
gjør at petroleumsvirksomhet kan få større 
konsekvenser for naturmiljøet enn nor
malt. 

På bakgrunn av de svakheter og mangler 
vi har påpekt i utredningen, og de 5 punk
tene som oppsummeringsvis er nevnt 
ovenfor vil vi fraråde at det åpnes for petro
leumsvirksomhet nå. Vi vil spesielt trekke 
fram følgende: 

- Oljesøl i iskantsonen kan få omfattende 
skadevirkninger som vi har liten oversikt 
over grunnet manglende kunnskaper om 
biologiske forhold og olje i is. 

- Oljevernberedskapen er ikke god nok. Vi 
må minst kunne stille de samme krav som 
ellers langs sokkelen til oljevernberedska
pens effektivitet. 

Det er ikke foretatt en akseptabel konse
kvensvurdering av sjøpattedyr grunnet 
manglende kunnskaper. Dette er uansvar
lig fordi sjøpattedyr opptrer i store 
mengder i Barentshavet. Bestandene i Ba
rentshavet er dessuten utvilsomt viktige i 
en internasjonal naturvernsammenheng. 
Norge kan utsettes for internasjonal kri
tikk dersom ikke sjøpattedyrbestandene 
får en forsvarlig behandling. 
Sjøfuglene er svært sårbare for oljesøl. De 
opptrer i store mengder i Barentshavet. 
Skadevirkninger på bestandene kan med
føre omfattende skadevirkninger på de 
arktiske landområdene. 

Alle disse forholdene bør utredes nærmere. 
Vi mener det ikke er tilrådelig med petrole
umsvirksomhet i Barentshavet på 5 år med 
nåværende aktivitet på datainnsamlingen. 

Dersom petroleumsvirksomhet allikevel 
blir igangsatt er det viktig at den legges opp 
slik at de sårbare områdene og periodene be
røres minst mulig, jf. fig. Il, side 8 og kap. 6. 
De faglige rapportene som foreligger må be
nyttes aktivt til å legge opp virksomheten slik 
at skadepotensialet kan reduseres så langt råd 
er. 

Der er også meget viktig at man ikke slutter 
med innsamling av data. Forslagene om over
våking støttes på det sterkeste. Det vil være 
direkte uansvarlig å ikke følge opp utred
ningen og videre oljevirksomhet i Barentsha
vet med overvåking. Her burde staten og 
oljeselskapene kunne komme sammen for å 
utarbeide et større overvåkingsprogram som 
samfinansieres. 

Mange av de manglende som her er påpekt 
ble tatt opp i forbindelse med utarbeidelsen 
av sammenfatningsrapporten både skriftlig og 
muntlig. Svært lite av det vi bemerket er tatt 
hensyn til i rapporten. Dette er senere tatt opp 
med den ansvarlige redaktør av rapporten, 
men kritikken ble avfeid med at han var nødt 
til å få rapporten i en leselig form . Senere er 
vi blitt oppmerksomme på at tilsvarende også 
gjelder innspill fra SFT, DN, og daværende 
Viltforskning ved ON. Det er uhørt at faglige 
innspill fra alle disse etatene ikke blir tatt 
særlig hensyn til av redaktøren av sammenfat
ningsrapporten. 

5.1.3 Direktoratet for naturforvaltning 
Framlagte sammenfatningsrapport «Åpning 

av Barentshavet Syd, Troms li, Troms Ill og 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet. Konsekvensutredning» er utar
beidet på bakgrunn av en rekke fagutred
ninger/prosjekter igangsatt av Oed. Det 
interdepartementale utvalget AKUP (Ar
beidsgruppen for konsekvensutredninger av 
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petroleumsvirksomhet), hvor DN har deltatt 
som underliggende organ til Md, har vært råd
givende for arbeidet. 

Arbeidet med konsekvensutredningen for 
Barentshavet Syd m.v. har vært en omfatten
de prosess. Det ble tidlig satt igang planleg
ging av hvordan innspill fra utredningsmiljøe
ne skulle redigeres inn i en sammenfatnings
rapport/sluttrapport. Siste fase i dette arbeidet 
ble tidsmessig veldig knapp slik at de innspill 
fagmiljøene skulle komme med ikke kom i 
tide for de flestes vedkommende. Dette resul
terte i at mye av fagstoffet i sammenfatnings
rapporten ble forfattet av redaksjonskomiteen 
for rapporten. Vi har også inntrykk av at tiden 
ble knapp for redaksjonskomiteen når det 
gjaldt å konferere med fagmiljøene om teks
ten i sammenfatningsrapporten. 

Et foreløpig utkast til sammenfatningsrap
port ble lagt fram for AKUP på et møte i Oed 
den 25. mai d.å. Her ble det gitt en rekke inn
spill til redigering og innhold i rapporten. 
Desverre er det ikke gitt referat fra dette mø
te. Da vi finner flere av disse innspillene av 
viktighet for det endelige utfallet, har vår re
presentant på dette møte, Reidar Hindrum, 
utarbeidet et kort notat over noterte punkter 
under dette møte. Dette notatet er vedlagt 
uttalelsen. 

Vi vil i det følgende 1) komme med endel 
kommentarer til sammenfatningsrapporten, 
2) gi endel synspunkter vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd m.v. 

1) Kommentarer tit sammenfatningsrappor
ten. 

Sammenfatningsrapporten referer til en 
rekke underlagsrapporter. Vi sitter inne med 
kun 3 av disse. Det er: 
- Konsekvensanalyse olje/sjøfugl ved petrole

umsvirksomhet i Barentshavet sør for 74° 
30°N. (Anker-Nilssen, Bakken, Strann). 

- AKUP-Sluttrapport. Sjøfuglundersøkelser 
nord for 74°/Bjørnøya (Bakken, Strann). 

- Konsekvensutredning Barentshavet Syd. 
07-02 artssammensetning i Fjæra i Finn
mark/Del I: Hardbunnsfjæra (Lein, Kufner, 
Hansen) - foreløpig rapport. 

Alle disse er tilsendt DN direkte fra forfat
terne. De andre underlagsrapportene kjennes 
ikke. 

Redaksjonskommiteen sendte den 31. mai 
ut etter avtale på AKUP-møte den 25. mai, et 
utkast til «sammenfatning og konklusjoner» 
for sammenfatningsrapporten på kort høring 
til AKUP-medlemmene. Disse ble kommen
tert av oss med forslag til mindre rettelser og 
endringer i brev av 6. juni d.å. Dette kapitlet 
er ikke tatt med i rapporten og er tydhgvis 

erstattet av et nytt kapittel under tittelen 
«konklusjoner». 

Dette har skjedd uten å ta nærmere kontakt 
med AKUP-medlemmene eller fagmiljøene. 
«Konklusjoner» er vesentlig kortere og mer 
overflatisk enn «Sammenfatning og konklu
sjoner». 

Konklusjoner. 
Dagens meget spesielle situasjon i Barents

havets økosystemer er kort kommentert i 
dette kapitlet. Denne situasjonens betydning 
for konsekvensvurderingene tilsier etter vår 
mening en vesentlig større vektlegging. Dette 
ble også påpekt under arbeidet med sammen
fatningsrapporten, men er etter vår mening 
ikke tatt tilstrekkelig hensyn til verken i dette 
kapittel eller ellers i rapporten. 

Det heter i konklusjonen om Arktisk sone 
at oljevernberedskapen i iskanten/isfylte far
vann ikke er tilfredsstillende utviklet, og at 
avbøtende tiltak må utredes nærmere. Vi 
mener dette blir en uriktig nedtoning av vir
keligheten. Etter det vi forstår er situasjonen 
den at oljevernberedskapen ikke er utviklet 
for å operere i is, og at avbøtende tiltak enda 
ikke er utredet i det hele tatt. 

Konklusjonen om Åpent hav er mangelfull 
og delvis feilaktig da det her uttrykkes at det 
i mindre grad enn i de øvrige soner forekom
mer tette konsentrasjoner av sårbare fore
komster. Dette gir feilaktig informasjon så 
lenge det samtidig ikke opplyses at de viktigs
te forekomstene av pelagiske alkefugler 
utenom hekketiden finnes nettopp innenfor 
sonen «åpent hav». Denne sjøfuglgruppen er 
å betrakte som den mest sårbare for oljesøl. 
De største konsentrasjonene av pelagiske al
kefugler finnes sentralt og nordøst i Barents
havet Syd (jfr. «Sjøfugl-rapporten»). 

I konklusjonen framheves det at oljevern
beredskapen vil kunne fungere bedre i 
Barentshavet enn i Nordsjøen sommerstid 
pga. dagslys 24 timer i døgnet i 5 1/2 måned. 
Tåke-problemet i Barentshavet er da tydligvis 
ikke tatt hensyn til. I sommerhalvåret har 
Barentshavet tåke i omkring 25% av tiden (jfr. 
bl.a. s.18 i sammenfatningsrapporten). Vi fin
ner det uheldig at slike konklusjoner framset
tes så ukritisk i en konsekvensutrednings
rapport. 

1. Innledning. 
Forslag til innledning ble ikke framstilt for 

medlemmene i AKUP for kommentarer før 
trykking av sammenfatningsrapporten. Dette 
er uheldig da det her sies endel om bakgrun
nen for undersøkelsene og problemstillinger 
ved utredningsprogrammets start. 

Under utvelgelse av aktuelle problemstillin-
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ger for utredningsprogrammet, ble det for 
sjøpattedyrenes vedkommende av økonomis
ke årsaker kun valgt å gjennomføre en 
sammenstilling eksisterende kunnskap/litte
ratur. Dette kommer verken fram i innled
ningen eller andre steder i sammenfatnings
rapporten. Dette til tross for at Norsk 
Polarinstitutt sa i fra både i sine kommentarer 
til rapportutkastet og på AKUP-møte at dette 
måtte komme fram i rapporten. 

I det for korte avsnittet om sjøfugl (sjøfugl 
utgjorde tross alt en stor og sentral del av ut
redningsarbeidet) gir innledningssetningen en 
noe feil informasjon og tjener til å dempe inn
trykket av konflikt. Alle sjøfugler oppholder 
seg (pr. definisjon) i stor grad på havet. Nyan
sen ligger i at noen sjøfugler er knyttet til 
havflata og søker næring i vannmassene det 
meste av tiden, men andre er mer mobile 
mellom sjø og land/kyst. 

2. Barentshavet. 
Under avsnittet 2.1 Det biologiske miljø/ 

Den aktuelle situasjon i Barentshavet er det 
som også nevnt innledningsvis, viet for liten 
oppmerksomhet til dagens kritiske situasjon i 
Barentshavet. I tillegg er det feilaktig uttalt 
at de sårbare områdene kan bli mer begrenset 
når bestandene blir lave. De utsatte bestande
nes aksjonsradius vil være minst like stor som 
før når bestandene reduseres, bl.a. fordi næ
ring må søkes over like store eller større 
områder. De sårbare områdene er derfor like 
store som før, men bestandene er mer sårbare 
pga. lavere individtall i bestandene enn nor
malt. 

Det er i 2.2 Havklima og fysisk miljø/isfor
holdene uttalt at «utredningsområdet er fritt 
for fast isdekke unntatt et lite område sør for 
Bjørnøya i år med stor isutbredelse». I flg. 
«Sea ice distribution 1971-1980» utgitt av 
Norsk Polarinstitutt (NP) er dette ikke riktig. 
Normal isutbredelse midtvinters (januar) er 
her vist sør for Bjørnøya (jfr. også kommenta
rer fra NP i brev av 7. juni d.å. til forslag til 
«sammenfatning og konklusjoner•). 

3. Oljeutslipp. 
I 3.4 Oljedriftsberegninger refereres det til 

oljedrift til land fra eventuelle utslipp i Ba
rentshavet. Dette er riktig ut fra framskaffet 
oljedriftsstatistikk. Vi finner det imidlertid 
riktig av hensyn til balansen, og har da også 
tidligere påpekt i AKUP-møter, at det her 
burde kommenteres at utslippene vil innebæ
re en helt annen og større risiko for de sårbare 
ressurser som er påvist i Åpent hav. Her vil 
drivtiden kunne være meget kort, avhengig 
av eventuell borelokalitet og avstand til sårbar 
ressurs. 

Oljens virkning i is er ikke nevnt i dette 
kapitlet. Dette er et viktig punkt i Barentsha
vet og nødvendigheten av å omtale dette ble 
da også understreket på AKUP-møte den 25. 
mai. Selv om kunnskapen om dette fenome
net er begrenset, er riktige plass for å 
kommentere olje/is nettopp i dette kapittel. 

4. Det marine miljø. 
Vi finner det riktig å henvise til det som tid

ligere er framsatt både av sjøfuglforskerne, 
Norsk Polarinstitutt og DN om å sette visse 
reservasjoner vedrørende kunnskapsgrunn
laget. De begrensninger som vedhefter det 
kunnskapsgrunnlaget som har vært mulig å 
framskaffe i løpet av utredningstiden, burde 
ha vært grundig kommentert. Fagmiljøene 
har da også pekt på dette i sine innspill/fag
rapporter. Dette burde ha vært kommentert 
innledningsvis i dette kapitlet. Det ville også 
ha gitt en mer naturlig overgang til sammen
fatningsrapportens siste kapittel, «7. overvåk
ning av miljø og oppfølgende studier•. 

Til kapittel 4.2 Sjøfugl har forskerne som 
forfattet konsekvensanalyserapporten for sjø
fugl gitt egne kommentarer i et notat datert 
9. september d.å. De endringer redaksjonsko
miteen står for i sammenfatningsrapporten i 
forhold til de skriftlige innspill som er kom
met fra disse forskerne, er grundig kommen
tert i notatet. Vi slutter oss til disse 
kommentarene og vil bare derfor helt kort gi 
noen få kommentarer utover disse. 

Sjøfuglenes betydning i økosystemet er 
kommentert i kapittel 4.2, men en viktig del 
i forhold til det innsendte bidrag fra forskerne 
er likevel utelatt. Det er sjøfuglenes betydning 
for mennesket historisk, miljømessig for kyst
befolkningen, gjennom jakt og fangst, natur
opplevelse og rekreasjon. 

Det ble i forbindelse med analysearbeidet 
med sjøfugl utviklet en ny analysemetodikk 
for standardisering av slike sjøfuglanalyser. 
Under mulige konsekvenser av oljesøl for sjø
fugl beskrives denne metodikkens analyse
prinsipp for effektutledningene i en sterkt 
forkortet og omskrevet versjon i forhold til det 
innspillet som kom fra forskerne. Særlig da 
redaksjonskomiteens versjon er egnet til å 
misforstå, er dette svært uheldig. Det ble på 
AKUP-møte 25. mai avtalt at redaksjonskomi
teen skulle ta kontakt med forskerne ved 
Tycho Anker-Nilssen for å få til en mer lett
lest (les folkelig) versjon av beskrivelsen av 
analysemetodikken. Dette er etter det vi for
står ikke fulgt opp. 

Det er uttalt i rapporten (samme avsnitt som 
ovenfor) at det er oljesøl nordøst i Barentsha
vet som vil kunne ramme pelagiske alkefugler 
som oppholder seg på bankene og i iskanten. 
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Dette er for avgrenset da det er helt klart ut
trykt i bidragene fra sjøfuglanalysen at disse 
ressursene er sårbare også for oljesøl sentralt 
i Barentshavet. 

4.3 Sjøpattedyr. 
Det uttales at et mulig oljesøl i iskanten san

synligvis bare vil berøre en liten del av is
bjørn bestanden. Dette på bakgrunn av at 
isbjørn lever perifert i forhold til utrednings
området («bortsett fra når relativt store fore
komster finnes ved iskanten»). Det ble 
imidlertid i kommentarer fra Norsk Polarinsti
tutt til «sammenfatning og konklusjoner» i 
brev av 7. juni og fra NP's representant Pål 
Prestrud på AKUP-møte 25. mai, understreket 
at det fantes indikasjoner på at isbjørn fore
kommer i spesielt høye tettheter ved iskanten 
og derfor også måtte anses som nokså sårbar 
på bestandsnivå. 

4.5 Iskanten. 
Vi finner det urimelig at det uttales konse

kvent at oljesøl fra utredningsområdet vil skje 
utenfor iskanten. Dette så lenge isgrensen vin
ters tid normalt når sør for Bjørnøya (jfr. 
tidligere kommentarer i dette brev). 

Det sies under olje i is at oljen har adskillig 
lengre nedbrytningstid i is sammenliknet med 
åpent vann. Det er ikke gitt referanser her. 
Hvor mye vet man egentlig om dette? 

6.1 Konsekvenser. 
Her gjentas det igjen at isbjørn antas å være 

lite berørt for oljesøl på bestandsnivå, noe som 
neppe er riktig (jfr. kommentarer foran). Det 
er også gjentatt at iskanten bare når ned til 
utredningsområdet. 

6.2 Areal- og tidsmessige begrensninger. 
Bankom.rådene sentralt i Barentshavet som 

betydningsfullt for pelagiske alkefugler uten
om hekketiden, kommer ikke fram i teksten 
her. Dette er som det skulle framgå av våre 
kommentarer foran, en gjennomgående feil i 
sammenfatningsrapporten. 

Omtalen av strand og iskanten er altfor ge
nerell og intetsigende. Hovedkapitlet for 
strand legger f.eks. grunnlag for å foreslå be
grensninger i boreaktivitet nært land utenfor 
de områder av kysten som er markert som 
«meget sårbare områder». Hva med nærmeste 
avstand til kysten for å avgrense mengde søl 
som kan nå land (200 km)? Dette er forhold 
som burde vært omtalt i dette kapitlet. 

Det er ikke holdbart å kun vise til overlapp 
med strandsonen når det gjelder omtalen av 
sjøpattedyr i dette kapitlet. I innspill til sam
menfatningsrapporten henvises til avgrens
ninger som: 

- ikke for nær kysten/iskanten (tilsvarende 
med sjøfugl), 

- effektivisering av beredskapen ved kysten, 
i åpent. hav og ved iskanten (særlig ved is
kanten). 

6.3 Oljevernberedskapen. 
Dette kapitlet forteller bare om beredskaps

apparatet på landsbasis og ingenting om 
eksisterende beredskapsmuligheter i tilknyt
ning til eventuell oljevirksomhet i Barentsha
vet Syd. Det burde dessuten vært sagt noe om 
is, da dette er en viktig opplysning nettopp for 
Barentshavet. 

Siste avsnitt i dette kapitlet er misvisende 
og virker nesten «tatt fra løse lufta». Biologisk 
overvåkning settes fram som nærmest et ska
debegrensende tiltak. Videre vil det at opplys
ninger fra slik overvåkning kan brukes til valg 
av kjemiske eller mekaniske bekjempnings
midler, nærmest ikke være verd å snakke om 
i denne sammenheng. Biologisk overvåkning 
er først og fremst viktig for å fortelle hvor til
tak best kan settes inn geografisk. 

7. Overvåkning. 
Under sjøfugl i dette kapitlet sies mye om 

DN's nasjonale overvåkningsprogram. Det 
kommer imidlertid ikke klart fram at det det 
her er behov for er et større overvåkningspro
gram for miljøkonsekvensene hvor sjøfugl 
inngår som en del. Intensjonene listet opp i 
kapitlets første avsnitt tilsier et slikt opplegg. 
Sjøfugldelen i et eventuelt overvåkningspro
gram for Barentshavet kan sikkert innarbei
des i DN's overvåkningsprogram, men 
behovet dekkes ikke av dette programmet. 

2) Apning av Barentshavet Syd m. v. 
Framlagte konsekvensutredning for Ba

rentshavet Syd m.v. i sammenfatningsrapport 
er etter vår mening ikke tilfredstillende som 
eneste grunnlag for å kunne ta stilling til 
eventuell åpning av dette havområdet for lete
boring etter olje og gass. Dette bl.a. fordi 
sammenfatningsrapporten inneholder for 
mange feil og muligheter for feiltolkninger. 
Dessuten burde alle refererte underlagsrap
porter vært tilsendt. Vi har for vårt ved
kommende vært med i denne utredningspro
sessen fra begynnelsen og kjenner 
derigjennom innspillene fra de fagmiljøene 
som er mest sentrale for forståelsen av miljø
konsekvensene. Dette gir oss derfor grunnlag 
til å ta stilling til åpningsspørsmålet allikevel. 

Vi tinner det i utgangspunktet ikke tilråde
lig å åpne for leteboring etter olje og gass i 
Barentshavet Syd m.v. på nåværende tids
punkt. Dette begrunnes i de unikt rike, men 
meget sårbare økosystem som finnes i Ba-
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rentshavet og tilgrensede områder, og de tross 
alt begrensede muligheter vi i dag har til å 
takle større oljesøl i disse farvann. Vi har f. 
eks. ingen beredskap som fungerer i isfylte 
farvann, samtidig som mørke og tåke vil vans
keliggjøre oljevernaksjoner i store deler av 
året. 

Spørsmålet om åpning av Barentshavet Syd 
m. v. for leteboring etter olje og gass skal etter 
det vi forstår avgjøres i Stortinget i 1989 på 
grunnlag av en St. meld. basert på konsekv
nesutredningene og høringsuttalelser til 
sammenfatningsrapporten. Dersom det på 
dette gru.nnlag likevel besluttes at området 
kan åpnes for leteboring, bør dette skje under 
klare forutsetninger av bl.a.: 
- avgrensning av virksomheten geografisk og 

i tid mht. sårbart miljø 
- omfattende miljøovervåkning 

øke forståelsen av økosystemene i Barents
havet gjennom igangsetting av framsatt 
forskningsbehov 

- utvikling av effektiv oljevernberedskap i is 
- effektivisering av oljevernberedskapen for 

Barentshavet generelt. 
De avgrensninger for eventuell boreaktivi

tet i Barentshavet Syd m. v. som er foreslått 
på bakgru.nn av anbefalinger fra utrednings
miljøene er nødvendig å ta hensyn til fullt ut, 
dersom dette havområdet skal åpnes. Avstan
den fra eventuell leteboring til sårbare ressur
ser på kysten, i iskanten og i åpne havområder 
må være så stor at risikoen for at ressursen 
rammes av et eventuelt oljesøl ligger innenfor 
forsvarlige grenser. De sårbare ressursene har 
ulik sårbarhet gjennom året, noe som også er 
diskutert og framsatt anbefalinger for i konse
kvensutredningene. Alt dette må drøftes 
nærmere når det eventuelt skal tildeles lete
boringsblokker i området. 

Konsekvensutredningen foreslår omfatten
de miljøovervåkning i Barentshavet ved 
eventuell åpning av Barentshavet Syd m.v. I 
brev av 28. oktober 1987 retter Norsk Polarin
stitutt, Statens Forurensningstilsyn og DN en 
felles henvendelse til Md om nødvendigheten 
av bl.a. å igangsette større miljøovervåkning 
i Barentshavet. Før eventuell leteboring 
igangsettes i Barentshavet Syd m.v. er det et
ter vår oppfatning nødvendig å komme igang 
med et slikt miljøovervåkningsprogram. Et 
miljøovervåkningsprogram må først planleg
ges grundig både faglig/gjennomføringsmes
sig og økonomisk. 

Det har gjennom konsekvensutredningene 
framkommet klare forskningsbehov vedrør
ende forståelsen av Barentshavets økosyste
mer. Vi ser det som helt nødvendig at disse 
følges opp både mht. situasjonen i Barentsha
vet i dag og eventuell letevirksomhet i 
området. 

Vi mener oljevernberedskapen i dag ikke 
er tilstrekkelig for å møte de utfordringer 
eventuell letevirksomhet i Barentshavet gir. 
Dette gjelder særlig problemet olje/is, men 
også forhold som mørketid, tåke og store av
stander (lang responstid for beredskapen). 
Dette er forhold som må bedres vesentlig før 
eventuell leteboring kommer igang for fullt. 

5.2 Finans- og tolldepartementet 
Innholdet i konsekvensutredningen er kon

sentrert om eventuelle virkninger på natur
miljøet, særlig ved forurensning av· olje ved 
ukontrollerte utslipp, og om de økonomiske 
og sosiale virkninger for berørte næringer og 
distrikter. 

Ved å se på de samlede konsekvenser fra 
ulike fagfelt identifiserer rapporten soner med 
ulik grad av konflikt. Disse er kalt kystsone, 
egg- og larvesone, arktisk sone og åpent hav. 

Det understrekes i rapporten at på grunn 
av fremtidig usikkerhet må en rekke spørsmål 
drøftes på generelt nivå. Dette p.g.a at man 
på åpningsstadiet ikke vet om eller når det 
blir gjort funn, hvor det befinner seg og hvor
dan det er tenkt bygget ut. 

I følge Olje- og energidepartementet vil 
konklusjonene i utredningen, sammen med 
de merknader som kommer inn i den pågåen
de høringsrunde, utgjøre grunnlaget for en 
stortingsmelding om åpningen av Barentsha
vet Syd m.v. for petroleumsvirksomhet. 

Finansdepartementet har funnet å ikke ville 
avgi en ordinær høringsuttalelse i denne sa
ken. Departementets realitetsbehandling av 
disse og andre «letespørsmål~ vil finne sted 
ved gjennomgang av Olje- og energideparte
mentets utkast til ny letemelding. Med tanke 
på utformingen av letemeldingen vil en dog 
allerede nå tilkjennegi noen foreløpige syns
punkter på aktuelle problemsstillinger. 

Finansdepartementet vil understreke at 
spørsmålet om nivået på eventuell letevirk
somhet må behandles i forbindelse med 
arbeidet med den planlagte stortingsmeldin
gen om åpning av Barentshavet Syd m.v. 

Finansdepartementet har ellers merket seg 
at det i utredningen sies at petroleumsvirk
somheten generelt er lite egnet som distrikts
næring. 

Areal- og tidsmessige begrensninger: 
For å redusere negative konsekvenser av 

letevirksomheten for såkalte sårbare ressurser 
skisseres følgende areal- og tidsmessige be
grensninger i letevirksomheten: 

- Unngå oljeboring i antatt oljeførende lag 
sør for 71° 30° N og vest for en linje fra Bjørn
øya til Nordkapp fra ca. 20.03. til ca. 15.05. 

- For kystområdet: Letevirksomhet med få 
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rigger og når den lokale fiskeriaktivitet er 
minst. 

- I hekkeperioden: Unngå boring i antatt 
oljeførende lag nærmere enn 50 km fra viktige 
hekkeområder på fastlandet og nærmere enn 
100 km fra større fuglefjell. I myte- og vinter
sesongen: tilsvarende begrensninger nærmere 
enn 50 km fra viktige myte og overvintrings
områder. 

- Unngå at baser, transportruter eller annen 
forstyrrende virksomhet legges i nærheten av 
fuglefjell eller andre viktige områder langs 
kysten. 

- Strandsone og iskant: Ikke bore nærmere 
enn at man har tid til å sette iverk effektive 
oljevernberedskapstiltak. 

Det framgår ikke av konsekvensutrednin
gen hvor store økonomiske konsekvenser en 
gjennomføring av de ovennevnte tids/areal
messige begrensninger vil ha for 1etevirksom
heten. 

Finansdepartementet har merket seg at det 
i utredningen anføres at sannsynligheten for 
å få en utblåsning i leteperioden som resulte
rer i oljesøl er liten. Den begrensede sannsyn
ligheten for oljsøl må etter Finansdeparte
mentets mening vurderes opp mot de 
begrensninger i letevirksomheten som skisse
res i konsekvensutredningen. 

En vil i denne sammenheng peke på at åp
ningen av et nytt område for leteboring har 
som hensikt å påvise nye lønnsomme olje
funn. Det er i denne sammenheng viktig at 
det letes i de områder hvor sannsynligheten 
for lønnsomme funn er størst. Videre er det 
viktig at en ved beslutninger om lokalisering 
av baser og transportruter, tar utgangspunkt i 
økonomiske kriterier. Etter Finansdeparte
mentets oppfatning må en tilstrebe en optimal 
letestrategi basert på lønnsomhetskriterier. 

Oljevernberedskap: 
Det påpekes i utredningen at SFT m.h.t. til 

oljevernberedskapens effektivitet krever at 
kravene til responstid skal være de samme 
(også langt fra land) som ellers på sokkelen. 
Det framgår ikke av utredningen hvilke øko
nomjske konsekvenser et slikt krav til rep
sonstid vil ha. Eventuelle slike konsekvenser 
må klarlegges. 

5.3 Næringsdepartementet 
Næringsdepartementet har bare vurdert 

kap. 5 «Sosioøkonomiske forhold og konse
kvenser av petroleumsvirksomhet». Øvrige 
kapitler synes ikke å berøre departmenetets 
saksfelt. 

Hovedinntrykket av kapittel 5 er at en på 
en kortfattet og oversiktilig måte har fått frem 
mulige konsekvenser fra utbygging basert på 
ulike petroleumsforekomster. 

En viktig konklusjon fra utredningen er at 
lønnsom petroleumsutvinning forutsetter 
funn av oljefelt. På grunnlag av de utbyg
gingskonsepter som er vurdert, synes dette å 
være korrekt. Etter vår vurdering burde en 
imidlertid også ha vurdert eller i hvert fall ha 
påpekt det betydelige arbeid som pågår med 
å utvikle nye, kostnadsbesparende konsepter. 

Utredningen vurderer virksomhet basert på 
et gassfelt ut fra at utbyggingen begynner i 
1995, men legger et forholdsvis tradisjonelt 
konsept til grunn for kostnadsanslaget. Det 
virker lite rimelig å anta at det ikke skjer bety
delig fremskritt med hensyn til å redusere 
kostnadene både for feltinstallasjoner og 
LNG-anlegg i løpet av 6-7 år. 

Utredningen opplyser ikke noe om utvin
ningsprofiler, som særlig for et gassfelt vil 
være av sentral betydning for den beregnede 
lønnsomhet. Det er bl.a. derfor vanskelig å ta 
stilling til beregningsresultatene som presen
teres. Etter vår vurdering gir ikke utredningen 
tilstrekkelig grunnlag til å konkludere med 
at et gassfelt (av den definerte størrelse) sann
synligvis ikke blir bygget ut. 

Med hensyn til sysselsettingsvirkninger i 
forbindelse med gassutvinning er det vurdert 
et LNG-anlegg og et gasskraftverk. For å gi 
en dekkende beskrivelse av muligheter, burde 
en også ha sett på petrokjemianlegg. 

Forøvrig har Næringsdepartementet ingen 
merknader. Vi går ut fra at de forhold som er 
påpekt, blir tatt med i kommende stortings
melding om åpning av Barentshavet Syd m.v. 

5.4 Fiskeridepartementet 
Fiskeridepartementet har innhentet uttalel

ser fra Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektora
tets Havforskningsinstitutt. Vedlagt følger 
kopi av de to deluttalelsene som nevnt, samt 
kopi av uttalelser i saken fra fiskerisjefene i 
Nordland, Troms og Finnmark. 

l. Generelt 
Konsekvensutredningen for Barentshavet 

Syd, Troms Il, Troms Ill og sydlige del av 
Finnmark Vest er den første omfatttende kon
sekvensutredning om åpning av et støtre 
sokkelområde som legges frem etter at Lov 
om petroleumsvirksomhet trådte i kraft den 
l. juni 1985. Det har tidligere vært gjennom
ført konsekvensutredninger for avgrensete 
sjøområder, hvor avgrensningen av områdene 
har vært foretatt ut fra behovene til petrole
umsnæringen. I mange tilfeller har det bl. a. 
på grunn av fiskens vandringsmønster, til
gjengelighet og endringer i ressursgrunnlag 
fra ett år til et annet, vært lite hensiktsmessig 
at sjøområdene stykkes opp når konsekvense
ne for fiskeriene skal vurderes. Det er lettere 
å vurdere de langsiktige konsekvensene av 
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petroleumsvirksomheten for fiskeriene når 
områder av interesse for letevirksomheten 
vurderes samlet, enn når de vurderes enkelt
vis. 

Utredningen som nå foreligger omfatter sto
re havområder, og dette gir i utgangspunktet 
et bedre grunnlag for å vurdere de langsiktige 
konsekvensene for fiskeriene. Når så store 
havområder som det her dreier seg om blir 
belyst under ett er det på den annen side vik
tig at vesentlige detaljer og nyanser ved 
ressursene og fiskeriaktiviteten kommer frem. 
slik at det klart fremstår hvilke områder som 
er spesielt marinbiologisk sårbare og hvilke 
områder som har stor betydning for utøvelsen 
av fisket og virksomheten på land. Faren ved 
en slik samlet vurdering kan være at viktig 
informasjon faller ut, og at utredningen blir 
for generell. 

I det følgende vil vi gi en vurdering med 
hensyn til utredningen av de marinbiologiske 
forholdene og konsekvensene for næringsutø
velsen. 

2. Marinbiotogiske konsekvenser 
Når det gjelder beskrivelsen av fiskeribiolo

giske og ressursmessige forhold i utredningen, 
viser vi til uttalelsen fra Havforskningsinsti
tuttet, som vi slutter oss til, og hvor det heter: 

«Vår viktigste innvending er at rapporten 
ikke i tilstrekkelig grad reflekterer det dyna
miske i havmiljøet og det biologiske system. 
Dette gjelder spesielt eksemplene med forde
linger av fiskeegg/larver og effektene av olje. 
Bildet blir for statisk i et system der forandrin
ger er det mest fremherskende trekk. 
Dynamikken i systemet kan medføre at kon
sekvensene av et oljeutslipp blir svært for
skjellig fra de eksemplene som er brukt i 
rapporten, og dette er for lite poengtert i de 
eksempler som er presentert. 

Eksempelvis viser figur 4.11 at en tilsynelat
ende liten prosentdel av torskelarvene i det 
vertikale situasjonsbildet kommer i kontakt 
med skadelige konsentrasjoner av olje. Forde
lingsmønstret er avgjørende for de beregnede 
ressursskader og må verifiseres med det øken
de datatilfang fra HELP. Det er imidlertid 
klart at de dynamiske miljøforhold kan resul
tere i store avvik fra situasjonsbildet, og dette 
burde vært kommentert i figurteksten. Ved 
turbulent omrøring og vertikal innbyrdes for
flytting av larveproduksjonen vil dessuten 
stadig nye larver befinne seg i de øvre infiser
te lag. Mengden av oljeeksponerte larver vil 
følgelig bli større enn det illustrasjonen alene 
gir inntrykk av, og økende med varigheten av 
den oljeinfiserte situasjonen. Dette burde 
kommet tydeligere frem i kommentarene og 
modifisere de bastante prosentdeler med bety-

delige frihetsmarginer. Slik det er presentert, 
og spesielt ved å betrakte figuren alene, kan 
ressurseffektene lett bli underestimert. 

Tilsvarende gjelder for horisontale fordelin
ger. Eksemplet i fig. 4.13 kan demonstrere 
dette. Figurteksten her er forresten feil; figu
ren viser fordelingen av torskeegg og ikke 
torskelarver. Man har her tatt utgangspunkt i 
et oljeutslipp på 10 dager. Dette er vel egent
lig svært lite dersom man med dette tar sikte 
på å demonstrere det verst tenkelige tilfellet. 
Hvis vi aksepterer utgangsbetingelsene så vil 
oljeflaket i løpet av 10 dager overlappe med 
en vesentlig del av torskeeggproduksjonen. 
Ettersom utslippet skjer kontinuerlig fra et 
punkt vil den farlige delen av oljeflaket ligge 
omtrent i samme posisjon. Torskeeggene der
imot gjør det ikke. Hele tiden vil nye torske
egg bli fraktet inn i oljeinfisert område. 
Dersom vi regner en midlere transporthastig
het på 0,5 knop vil i løpet av 10 dager deler 
av vannmassene langs 120 nautiske mil av 
kyststrømmen kunne bli berørt. 

De ovenfor nevnte kommentarene bør re
sultere i reservasjoner og frihetsgrader i 
estimeringen om områdenes sårbarhet og de 
maksimale effekter, s. 38 og 39. Dette vil også 
være vår sentrale anmerkning til kap. 6, hvor 
det uten reservasjoner er tallfestet maksimale 
effekter av oljesøl på Tromsøflaket og innen
for Troms Il». 

Fiskeridepartementet vil på denne bak
grunn ytterligere understreke de konsekven
ser et oljeuhell i området Troms II og Troms 
III kan få for de marinbiologiske ressursene. 
Som omtalt i utredningen skiller områdene 
Troms Il og Troms III seg i vesentlig grad ut 
ved at sokkelområdet er relativt begrenset i 
forhold til områdene lengre nord. Vi viser til 
omtalen i utredningen, s. 39: «Kyststrømmen 
er mer konsentrert mot land og vil sammen 
med den spesielle banktopografien medføre 
at forekomstene av fiskeegg og -larver som 
passerer området passivt drivende i kyst
strømmen, blir mer konsentrert og får lengre 
oppholdstid i dette området. Området kan 
beskrives som en port både alt vannet og alle 
passivt drivende organismer må trenge igjen
nom. Dette betyr at et oljeuhell i dette 
området har større mulighet for å skade egg
og larveforekomstene enn i områdene lengre 
nord.» 

Vi forutsetter at de ovenfor nevnte forhold 
blir rettet opp i den kommende Stortingsmel
ding og viser til Havforskningsinstituttets 
uttalelse hvor instituttet stiller seg til disposi
sjon for en kritisk gjennomlesning av manus 
på de områder som berører instituttets eksper
tise. Det er videre forutsatt at resultatene fra 
sesongen 1988 også skal inngå i utformingen 
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av Stortingsmeldingen. Det vises til Stortings
melding nr. 46 (1986-87) om petroleumsvirk
somheten på mellomlang sikt hvor dette er 
omtalt, jfr. pkt. 6.4 s. 33. 

Av utredningen fremgår det at for å beskyt
te konsentrasjoner av fiskeegg og fiskelarver, 
kan det være aktuelt med tids- og områdebe
grensninger for letevirksomheten i sårbare 
perioder. De sydvestlige delene av utrednings
området, syd for N 71 ° 30 og vest for Ø 23 °, 
er viktig både som gyteområde og ved at sår
bare fiskeegg og larver fra gyting lenger sør 
driver gjennom områdene. Som omtalt oven
for vil et eventuelt oljeuhell i dette området 
kunne få katastrofale følger for torskebestan
den. Den biologisk sårbare perioden kan i 
hovedsak avgrenses til perioden fra begynnel
sen av mars til begynnelsen av juni. 

Fiskeridepartementet har merket seg utta
lelsen på s. 8 i utredningen: «Arktiske soner 
er definert som et belte rundt Bjørnøya med 
store sjøfuglforekomster, samt det særlig pro
duktive området knyttet til iskanten som 
tiltrekker seg fisk, sjøfugl og sjøpattedyr på 
næringssøk. Oljevernberedskapen for disse 
områdene er foreløpig ikke tilfredsstillende 
utviklet, og avbøtende tiltak må utredes nær
mere». 

Rundt Bjørnøya er det som kjent opprettet 
en vernesone for ungfisk. Dette er ikke nevnt 
i konsekvensutredningen. Deler av denne so
nen ligger innenfor området Barentshavet 
Syd, som nå er aktuelt å åpne for leteboring 
etter olje og gass. 

3. Konsekvenser for næringsutøvelsen 
I utredningen er det gjort rede for de regio

nale virkninger utbygging av et oljefelt i 
Barentshavet kan ha for landsdelen. Samlet 
vurdert konkluderes det med at utbyggingen 
synes å ha forholdsvis beskjedne virkninger 
for produksjonsvekst og for utvikling av næ
ringslivet i landsdelen sammenlignet med 
direkte og indirekte virkninger for fiskerinæ
ringen. 

Det konstateres videre flere steder i utred
ningen at den viktigste bruken av Barentsha
vet har vært og er fiske og fangst. Det sies 
også at det kan være betydelige forskjeller i 
fiskeriaktiviteten i utredningsområdets ulike 
deler. Et hovedtrekk er at fiskeriaktiviteten 
er større i nære kystfarvann og avtar ved øk
ende avstand fra land. Det pekes videre på at 
kystområdene fremtrer som særlig sårbare, og 
at de vil være sårbare overfor eventuell olje
forurensning hele året. Fiskeridepartementet 
er enig i de vurderinger som her er kommet 
til uttrykk. 

I utredningen på s. 70 heter det: «Det er 
henholdsvis 24 og 18 kystkommuner i Troms 

og Finnmark. l 15 av disse kommunene er den 
lokale fiskeflåte og fiskeindustri særlig av
hengig av fisket i utredningsområdet». Det 
burde fremgå hvilke kommuner dette er, og 
hvordan næringsstrukturen og sysselsettingen 
er her. I utredningen er det lagt større vekt 
på å analysere forskjeller i konsekvenser enn 
å kvantifisere konsekvensene. Fiskerideparte
mentet savner en konkret vurdering av den 
betydning petroleumsvirksomheten kan få for 
de 15 kystkommunene. (Kommunene i Troms 
er: Torsken, Berg, Lenvik, Tromsø, Karlsøy 
og Skjervøy og i Finnmark: Hasvik, Hammer
fest, Måsøy, Nordkapp, Lebesby, Gamvik, 
Berlevåg, Båtsfjord og Vardø. Dette ifølge 
konsekvensanalyse for fiskeriene utført av 
Albatross A/S og Møreforskning.) 

I de 15 kommunene er størstedelen av fiske
flåten knyttet til kystfisket og avhengig av 
lokale fiskefelt. Det er 2600 fiskere i kommu -
nene. En finner her 68 % av produksjonsan
leggene og 70 % av sysselsettingen innenfor 
fiskeindustrien i Troms og Finnmark. Under
søkelser har vist at gjennomsnittlig 70 % av 
fisken som foredles i kommunene blir iland
ført fra utredningsområdet. Denne fangst
mengden gir ca. 2800 årsverk i fiskeindustrien. 

Det er i utredningen redegjort for mulige 
arealkonflikter, og konsekvensanalysen for 
fiskeriene er gjennomført både ved definerte 
scenarier og ved en områdeanalyse. Begge 
delanalysene er gjennomført i forhold til kon
septer for letevirksomhet og for en eventuell 
fremtidig produksjonsvirksomhet. 

I utredningen er det presentert kart som har 
til formål å illustrere fangsttapet fiskeriene 
kan påføres ved boreaktivitet i utredningsom
rådet. I figur 5.19 har en forsøkt å illustrere 
at fangsttapet kan være forskjellig for de ulike 
fiskeriene ut fra det hensyn at større fartøy 
som trålere m.v. vil ha større muligheter for 
å finne alternative fangstområder enn den 
mindre og mer stedbundne flåten. I fig. 5.19 
har dette medført at de sørøstlige deler av 
utredningsområdet, som omfatter viktige trål
felt på Nordkappbanken, fremtrer som 
mindre viktige fangstområder enn tilfellet el
lers ville vært. 

Vi finner her grunn til å peke på at erfarin
gene fra Nordsjøen har vist at det viktigste 
konfliktområdet mellom oljevirksomhet og 
utøvelsen av fiske ofte knytter seg til for
holdet mellom trålfiske og oljeinstallasjoner. 
Det vil videre også være slik at selv om tråler
ne også kan operere på andre felt, vil det 
likevel innebære tap dersom operasjonsmulig
hetene innskrenkes på gode nærliggende 
trålfelt. 

Ut fra de forhold vi her har pekt på, synes 
fig. 5.18 bedre å differensiere mellom de for-
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skjellige områdene etter graden av konflikt 
enn fig. 5.19. Den del av trålflåten som er 
mest mobil og som vil kunne tilpasse seg end
rede rammebetingelser, er i stor grad hjemme
hørende i andre områder enn de områdene 
konsekvensutredningen omfatter. 

Forslag om åpning av Troms Il for petrole
umsvirksomhet er tidligere behandlet i St. 
meld. nr. 80 (1983-84) om utvidelse av leteom
rådene . på kontinentalsokkelen. Avgjørelsen 
om åpning ble utsatt, og det ble bestemt at 
fiskeri- og miljømessige konsekvenser av pet
roleumsvirksomheten skulle utredes før saken 
kunne legges fram på ny for en eventuell vur
dering av åpning for letevirksomhet. Konse
kvensutredningen for området forelå året 
etter, og resultatene inngikk som grunnlag for 
St. meld. nr. 79(1984-85) om lete- og basevjrk
somhet m.v. Det ble i denne meldingen 
imidlertid ikke fremmet forslag om at Troms 
Il skulle åpnes, bl.a. ut fra den betydning 
Troms Il har som et meget viktig fiskeri- og 
marinbiologisk område. Saken ble utsatt og 
er altså nå kommet opp igjen, i og med at 
Troms II er del av utredningen som nå forelig
ger. 

I forhold til utredningen vil vi rette opp
merksomheten mot fremstillingen av de 
viktige fiskeriene på Eggakanten utenfor 
Troms (Troms Il). Figurene 5.18 og 5.19 gir 
et noe feil bilde på grunn av at tilgjengelige 
fangstdata er for grovt fordelt på områder. 
Innenfor Troms II finnes flere av de viktigste 
fangstområdene i de nord-norske torskefiske
riene, og området ligger så nært land at de 
fleste fartøytyper blir berørt. Troms II er 
smalt, og nesten hele feltet ligger innenfor 
Eggakanten på forholdsvis grunt hav. Den 
nære koblingen mellom virksomheten på sjø 
og land knyttet til de fiskeriaktiviteter som 
utføres, gjør både flåten og foredlingsvirksom
heten svært sårbar overfor inngrep som kan 
redusere fangstmulighetene. Betydningen av 
fiskeriene på Eggakanten utenfor Troms er 
etter Fiskeridepartementets vurdering ikke 
tilstrekkelig redegjort for, og dette er en ve
sentlig svakhet ved vurderingen. 

Vi vil videre rette oppmerksomheten mot 
det forhold at havbruksnæringen i Troms og 
Finnmark er i vekst. Konsekvensutredningen 
har i altfor liten grad tatt hensyn til og utre
det de negative konsekvensene oljeutslipp 
kan ha for denne næringen. 

4. Konklusjoner 
Fiskeridepartementets synspunkter kan 

oppsummeres som følger: 
I utredningen er de mest vitale kystområder 

beskrevet som et ca.20 til 50 km bredt belte 
langs kysten av Troms og Finnmark. I denne 

sonen er det foreslått at det ved letevirksom
heten må utvises stor aktsomhet og tas spesi
elle forholdsregler. Utredningen angir 
imidlertid ikke hvilke tiltak og forholdsregler 
en tenker seg for å beskytte kystfiske, fiske
oppdrett m.11. ved eventuell virksomhet i 
sonen. 

Fiskeridepartementet vil i likhet med Fiske
ridirektoratet og fiskerisjefene (jfr. uttalelse 
fra Fiskeridirektoratet) understreke at de kyst
nære områdene i Troms og Finnmark er svært 
viktige for fiskeriene. Det må tas særlig hen
syn til den omfattende fiskeriaktiviteten, 
forekomster av egg og larver, havbruksnærin
gen og kystsonenes betydning for Troms og 
Finnmark. 

Fiskeridepartementet er innstillt på at 
spørsmålet om åpning av området Barentsha
vet Syd m.v. for letevirksomhet kan vurderes 
på grunnlag av følgende begrensninger: 

1) På grunnlag av biologiske og fiskerimes
sige hensyn går Fiskeridepartementet i mot 
at Troms Il blir åpnet for letevirksomhet. Det
te innebærer at Troms II ikke inkluderes i det 
området som nå legges fram for Stortinget til 
vurdering. 

2) Fiskeridepartementet går inn for at det 
opprettes en petroleumsfri sone utenfor kys
ten av Troms og Finnmark, der det ikke er 
tillatt å drive letevirksomhet. Denne sonen 
bør ha en bredde på minst 30 nautiske mil fra 
grunnlinjen. 

3) Fiskeridepartementet vil presisere at det 
må være et absolutt krav at fiskeegg og larver 
beskyttes ved bruk av tids- og områdebe
grensninger for letevirksomheten. Det må 
ikke tillates å bore i antatt oljeførende lag i 
områder, og til tider der det er store konsent
rasjoner av egg og larver. I området Barents
havet Syd m.v. vil dette innebære at det ikke 
kan bores i antatt oljeførende lag i området 
syd for N 71° 30' og vest av Ø 23° i perioden 
fra begynnelsen av mars til begynnelsen av 
juni. Det må etableres betryggende prosedyrer 
for at dette følges opp. 

4) Fiskeridepartementet tilrår at den arktis
ke sonen rundt Bjørnøya ikke åpnes for 
letevirksomhet. 

For øvrig vil Fiskeridepartementet under
streke at fordi området er stort, er det ikke 
mulig å ta konkret stilling til konfliktmulighe
ter mellom olje og fiskeri i enhver geografisk 
posisjon i området. Fiskeridepartementet må 
derfor forbeholde seg retten til å stå fritt i sin 
tilrådning med hensyn til valg av blokker når 
dette eventuelt blir aktuelt. 

5.4.1 Fiskeridirektoratet 
Saken har vært forelagt Fiskerisjefene i 

Finnmark, Troms og Nordland, samt Fiskeri-
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direktoratets Havforskningsinstitutt. Kopi av 
innkomne uttalelser følger vedlagt (./.). 

Når det gjelder beskrivelsen av fiskeribiolo 
giske og ressursmessige forhold i utredningen 
vil vi vise til uttalelse fra Fiskeridirektoratets 
Havforskningsinstitutt hvor det heter: 

«Vår viktigste innvending, er at rapporten 
ikke i tilstrekkelig grad reflekterer det dyna
miske i havmiljøet og i det biologiske system. 
Dette gjelder spesielt eksemplene med forde 
linger av fiskeegg/larver og effektene av olje. 
Bildet blir for statisk i et system der forandrin 
ger er det mest fremherskende trekk. 
Dynamikken i systemet kan medføre at kon 
sekvensene av et oljeutslipp blir svært for
skjellig fra de eksemplene som er brukt i 
rapporten, og dette er for lite poengtert i de 
eksempler som er presentert.» 

Eksempelvis viser figur 4.11 at en tilsynelat
ende liten prosentandel av torskelarvene i det 
vertikale situasjonsbildet kommer i kontakt 
med skadelige konsentrasjoner av olje. Forde
lingsmønsteret er avgjørende for de beregne
de ressursskader og må verifiseres med det 
økende datatilfang fra HELP. Det er imid
lertid klart at de dynamiske miljøforhold kan 
resultere i store avvik fra situasjonsbildet, og 
dette burde vært kommentert i figurteksten. 
Ved turbulent omrøring og vertikal innbyrdes 
forflyttning av larvepopulasjonene i tid, vil 
dessuten stadig nye larver befinne seg i det 
øvre infiserte lag. Mengden av oljeeksponerte 
larver vil følgelig bli større enn det illustrasjo
nen alene gir inntrykk av, og økende med 
varigheten av den oljeinfiserte situasjonen. 
Dette burde komme tydeligere frem i kom
mentarene og modifisere de bastante prosent
andeler med betydelige frihetsmarginer. Slik 
det er presentert, og spesielt ved å betrakte 
figuren alene, kan ressurseffektene lett bli 
underestimert. 

Tilsvarende gjelder for horisontale fordelin 
ger. Eksemplet i fig. 4.13. kan demonstrere 
dette. Figurteksten her er forresten feil; figu
ren viser fordelingen av torskeegg og ikke 
torskelarver. Man har her tatt utgangspunkt i 
et oljeutslipp på 10 dager. Dette er vel egent
lig svært lite dersom man med dette tar sikte 
på å demonstrere det verst tenkelige tilfelle. 
Hvis vi aksepterer utgangsbetingelsene, vi] 
oljeflaket i løpet av 10 dager overlappes med 
en vesentlig del av torskeeggproduksjonen. 
Ettersom utslippet skjer kontinuerlig fra et 
punkt, vil den farlige delen av oljeflaket ligge 
omtrent i samme posisjon. Torskeeggene der
imot gjør det ikke. Hele tiden vil nye torske
egg bli fraktet inn i oljeinfisert område. 
Dersom vi regner en midlere transporthastig
het på 0,5 knop vil i løpet av 10 dager deler 
av vannmassene langs 120 nautiske mil av 
Kyststrømmen kunne bli berørt. 

De ovennevnte kommentarene bør resultere 
i reservasjoner og frihetsgrader i estimeringen 
om områdenes sårbarhet og de maksimale ef
fekter, s. 38 og 39. Det vil også være vår 
sentrale anmerkning til kap. 6, hvor det uten 
reservasjoner er tallfestet maksimale effekter 
av oljesøl på Tromsøflaket og innenfor Troms 
lb. 

Fiskeridirektøren er enig i at det Havforsk
ningsinstituttet påpeker må komme klart frem 
i myndighetenes videre behandling av saken 
fordi dette er avgjørende for forståelsen av 
skadeomfanget av oljeutslipp. 

Av utredningen fremgår det at for å beskyt
te konsentrasjoner av fiskeegg og fiskelarver 
kan det være aktuelt med tids- og områdebe
grensninger for letevirksomheten i sårbare 
perioder. 

Fiskeridirektøren vil presisere at det gene
relt må være et absolutt krav at fiskeegg og 
fiskelarver beskyttes ved bruk av tids- og 
områdebegrensninger for letevirksomheten. 

Fiskeridirektøren mener derfor at det må 
være forbudt å bore i antatt oljeførende lag 
syd for N av 71 ° 30' og vest for Ø 23° i perio
den fra begynnelsen av mars til begynnelsen 
av juni. 

Til utredningens beskrivelse av utøvelsen 
av fisket i området vil vi bemerke følgende: 

Det konstateres flere steder i utredningen 
at den viktigste bruken av Barentshavet har 
vært og er fiske og fangst. Det sies også at det 
kan være betydelige forskjeller i fiskeriaktivi
teten i utredningsområdets ulike deler. Et 
hovedtrekk er at fiskeriaktiviteten er større i 
nære kystfarvann og avtar ved økende av
stand fra land. Det pekes videre på at kystom
rådene fremtrer som særlig sårbare, og at de 
vil være sårbare overfor eventuell oljefor
urensning hele året. Fiskeridirektøren er enig 
i de VJHderinger som her er kommet til ut
trykk. 

I utredningen er de mest vitale kystområder 
beskrevet som et ca. 20 til 50 km bredt belte 
langs kysten av Troms og Finnmark. I denne 
sonen er det foreslått at det ved letevirksom
het må utvises stor aktsomhet og taes spesielle 
forholdsregler. Utredningen angir imidlertid 
ikke hvilke tiltak og forholdsregler en tenker 
seg for å beksytte kystfiske, fiskeoppdrett m.v. 
ved eventuell virksomhet i sonen. 

I utredningen er det presentert kart som har 
til formål å illustrere fangsttapet fiskeriene 
kan påføres ved boreaktivitet i utredningsom
rådet. I figur 5.19. har en forsøkt å illustrere 
at fangsttapet kan være forskjellig for de ulike 
fiskeriene ut fra det hensyn at større fartøy 
som trålere m .v. vil ha større muligheter for 
å finne alternative fangstområder enn den 
mindre og mer stedbundne flåten. I fig. 5.19. 
har dette medført at de sørøstlige deler av 
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utredningsområdet, som omfatter viktige trål
felt på Nordbanken, framtrer som mindre 
viktige fangstområder enn tilfellet ellers ville 
vært. 

Vi finner her grunn til å peke på at erfarin
gene fra Nordsjøen har vist at det viktigste 
konfliktområdet mellom oljevirksomhet og 
utøvelsen av fiske ofte knytter seg til for
holdet mellom trålfiske og oljeinstallasjoner. 
Det vil videre også være slik at selv om tråler
ne også kan operere på andre felt, vil det 
likevel innebære tap dersom operasjonsmulig
hetene innskrenkes på gode nærliggende 
trålfelt. 

Ut fra de forhold vi her har pekt på synes 
fig. 5.18. å differensiere bedre enn fig. 5.19. 
mellom de forskjellige områdene etter graden 
av konflikt. For øvrig vil vi bemerke at figure
ne (5.18. og 5.19.) gir et noe feil bilde p.g.a. 
at tilgjengelige fangstdata er for grovt fordelt 
på områder. Dette medører bl.a. at Eggakan
tens spesielle betydning for fiske ikke 
kommer klart frem på figurene. 

Fiskeridirektøren vil i likhet med fiskerisje
fene understreke at de kystnære områdene i 
Troms og Finnmark er svært viktige for fiske
riene. Det må taes særlig hensyn til den 
omfattende fiskeriaktiviteten, forekomster av 
egg og larver, havbruksnæringen og kystso
nens betydning for Troms og Finnmark. I 
tillegg kommer at faren for oljesøl og kort 
drivtid til land gir for kort tid til å aktivisere 
effektive oljeverntiltak for å verne fiskeriene 
og havbruksanlegg. 

For øvrig vil vi vise til at havbruksnæringen 
er i vekst i Troms og Finnmark. Konsekvens
utredningen har i altfor liten grad tatt hensyn 
til og utredet de negative konsekvenser oljeut
slipp kan ha for denne næringen. 

Åpning av områder for leteaktivitet/petrole
umsvirksomhet må ikke medføre inngrep som 
skader fiskerivirksomheten i vitale områder. 
Det å begrense antallet rigger i kystsonen vil 
ikke gi fullgodt vern. 

På bakgrunn av det som er sagt ovenfor må 
Fiskeridirektøren tilrå at det opprettes en pet
roleumsfri sone utenfor kysten av Troms og 
Finnmark, der det ikke er tillatt å drive lete
virkskomhet. Denne sonen bør, ut fra en 
samlet vurdering av de ulike interesser i kyst
sonen ha en bredde på minst 30 n. mil regnet 
fra grunnlinjen. 

Som kjent er det rundt Bjørnøya opprettet 
en fiskevernsone. Dette er ikke nevnt i konse
kvensutredningen. Deler av denne fiskevern
sonen ligger innenfor området Barentshavet 
Syd, som nå er aktuelt å åpne for leteboring 
etter olje og gass. 

I utredningen heter det på side 8: «Arktisk 
sone er definert som et belte rundt Bjørnøya 

med store sjøfuglforekomster, samt det sørlige 
produktive området knyttet til iskanten som 
tiltrekker seg fisk, sjøfugl og sjøpattedyr på 
næringssøk. Oljevernberedskapen for disse 
områdene er foreløpig ikke tilfredsstillende 
utviklet, og avbøtende tiltak må utredes nær
mere». 

Fiskeridirektøren finner på denne bakgrunn 
å måtte tilrå at den arktiske sonen rundt 
Bjørnøya ikke åpnes for letevirksomhet. 

Avslutningsvis vil Fiskeridirektøren påpeke 
at det området en her skal ta stilling til åpning 
av, er av meget stor geografisk utstrekning. I 
et så stort område må en i utgangspunktet 
kunne forvente at det skal være plass til så 
vel fiskeriene som oljeaktiviteten. På den an
nen side vil Fiskeridirektøren peke på at fordi 
dette området er så stort, er det ikke mulig å 
ta konkret stilling til konfliktmuligheter mel
lom olje og fiskeri i enhver geografisk posisjon 
i området. Fiskeridirektøren må derfor for
beholde seg retten til å stå fritt i sin tilrådning 
med hensyn til valg av blokker når det blir 
aktuelt. 

Med denne generelle reservasjon mener Fis
keridirektøren at området Barentshavet Syd 
m.m. burde kunne åpnes for letevirksomhet 
under forutsetning av at: 
1. Det må ikke tillates å drive letevirksomhet 

nærmere enn 30 n.m. fra grunnlinjen uten
for Troms og Finnmark. 

2. Det må ikke tillates å drive oljevirksomhet 
i den arktiske sonen rundt Bjørnøya. 

3. Det må ikke tillates å bore i antatt oljefør
ende lag i områder og til tider der det er 
store konsentrasjoner av egg og larver. I 
området Barentshavet Syd m.m. vil dette 
innebære at det ikke kan bores antatt olje
førende lag i området syd for N 71° 30' og 
vest av Ø 23° i perioden fra begynnelsen 
av mars til begynnelsen av juni. 

5.4.2 Fiskeridirektoratets havforskningsinsti
tutt 

Havforskningsinstituttet har i gjennomgåel
sen av konsekvensutredningen festet seg 
spesielt ved kapittel 4: «Det marine miljø og 
konsekvenser av petroleumsvirksomheh, 
Kap. 6.1: Konsekvenser av petroleumsvirk
somheten og kapittel 7: «Overvåkning av miljø 
og oppfølgende studier•, som i stor grad er 
basert på instituttets forskningsresultater og 
evalueringer. 

Vårt generelle inntrykk er at rapporten har 
fått en konsis organisering av stoffet og en til
talende utforming. Innholdsmessig og språk
lig har den imidlertid en del svakheter, som 
muligens må tilbakeføres til de begrensninger 
som ble satt i volum og tid for utredningen. 
Det er allikevel få steder i utredningen at 
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språkbruken hindrer forståelsen, men inn
holdsmessig reduserer de kortfattede formule
ringer presisjonen i beskrivelsene. Vi regner 
med at disse svakheter vil bli rettet opp i den 
kommende Stortingsmelding og stiller oss til 
disposisjon for et eventuelt ønske om kritisk 
gjennomlesning av manus på de områder det 
berører instituttets ekspertise. Det er ellers 
forutsatt at resultatene også fra sesongen 1988 
skal inngå i utformingen av den bebudede 
Stortingsmelding om åpning av områdene i 
Barentshavet. Med utgangspunkt i de avslutt
ende rapporter fra Havforskningsinstituttets 
prosjekter mener vi det vil være mulig å få 
fram en mer nyansert konsekvensvurdering. 

Vår viktigste innvending, er imidlertid at 
rapporten ikke i tilstrekkelig grad reflekterer 
det dynamiske i havmiljøet og det biologiske 
system. Dette gjelder spesielt eksemplene 
med fordelinger av fiskeegg/larver og effekte
ne av olje . Bildet blir for statisk i et system 
der forandringer er det mest fremherskende 
trekk. Dynamikken i systemet kan medføre 
at konsekvensene av et oljeutslipp blir svært 
forskjellig fra de eksemplene som er brukt i 
rapporten, og dette er for lite poengtert i de 
eksempler som er presentert. 

Eksempelvis viser figur 4.11 at en tilsynelat
ende liten prosentandel av torskelarvene i det 
vertikale situasjonsbildet kommer i kontakt 
med skadelig konsentrasjoner av olje. Forde
lingsmønsteret er avgjørende for de beregne
de ressursskader og må verifiseres med det 
økende datatilfang fra HELP. Det er imid
lertid klart at de dynamiske miljøforhold kan 
resultere i store avvik fra situasjsonsbildet, og 
dette burde vært kommentert i figurteksten. 
Ved turbulent omrøring og vertikal innbyrdes 
forflyttning av larvepopulasjonene i tid vil 
dessuten stadig nye larver befinne seg i det 
øvre infiserte lag. Mengden av oljeeksponerte 
larver vil følgelig bli større enn det illustrasjo
nen alene gir inntrykk av, og økende med 
varigheten av den oljeinfiserte situasjonen . 
Dette burde komme tydligere frem i kommen
tarene og modifisere de bastante prosentande
ler med betydelige frihetsmarginer. Slik det 
er presentert, og spesielt ved å betrakte figu 
ren alene, kan ressurseffektene lett bli unde
restimert. 

Tilsvarende gjelder for horisontale fordelin
ger. Eksemplet i fig. 4.13 kan demonstrere 
dette. Figurteksten her er forresten feil ; figu
ren viser fordelingen av torskeegg og ikke 
torskelarver. Man har her tatt utgangspunkt i 
et oljeutslipp på 10 dager. Dette er vel egent
lig svært lite dersom man med dette tar sikte 
på å demonstrere det verst tenkelige tilfelle. 
Hvis vi aksepterer utgangsbetingelsene så vil 
oljeflaket i løpet av 10 dager overlappes med 

en vesentlig del av torskeeggproduksjonen. 
Ettersom utslippet skjer kontinuerlig fra et 
punkt vil den farlige delen av oljeflaket ligge 
omtrent i samme posisjon. Torskeeggene der
imot gjør det ikke. Hele tiden vil nye torske
egg bli fraktet inn i oljeinfisert område. 
Dersom vi regner en midlere transporthastig
het på 0,5 knop vil i løpet av 10 dager deler 
av vannmassene langs 120 nautiske mil av 
Kyststrømmen kunne bli berørt. 

De ovennevnte kommentarene bør resultere 
i reservasjoner og frihetsgrader i estimeringen 
av områdenes sårbarhet og de maksimale ef
fekter, s. 38 og 39. Dette vil også være vår 
sentrale anmerkning til kap. 6, hvor det uten 
reservasjoner er tallfestet maksimale effekter 
av oljesøl på Tromsøflaket og innenfor Troms 
II. 

Instituttet har ingen anmerkninger til kapit
tel 7 ,;Overvåkning av miljø og oppfølgende 
studier» som i generelle formuleringer dekker 
det vi mener bør være hovedpoengene i de 
videre aktiviteter. 

5.4.3 Fiskerisjefen i Nord/,and 
Oljevirksomheten på kontinentalsokkelsen 

vil uansett aktivitetsnivå være til hinder for 
utøvelsen av fisket . Avhengig av aktivitetsni
vået i området, geografi og hvilke type fiskeri 
som blir drevet kan en anta hvor stor kon
flikten vil bli. 

Det er ikke bare fangstleddet som blir ska
delidende ved petroleumsvirksomheten, men 
det vil gi negative ringvirkninger til fored
lingsleddet og annen avledet virksomhet på 
land. En bør her være klar over at den negati
ve sysselsetningseffekten vil ramme områder 
som vanligvis går under betegnelsen utkant
distrikt. 

En merker seg at analysen ikke tar noe klart 
standpunkt til om det bør igangsettes oljevirk
somhet eller ikke. En synes at analysen har 
viet avbøtende tiltak overfor fiskerinæringen 
i tilfelle en framtidig oljevirksomhet i de aktu
elle områder for liten oppmerksomhet. 

Analyseområdet som består av hele konti
netalsokkelen mellom Bjørnøya og fastlandet 
østover til 32 grader Ø, med unntak av de 
områder som tidligere er åpnet for petrole
umsvirksomhet (Troms I og Finnmark Vest/ 
Nord), har et samlet areal på ca. 200.000 km2• 

Ut fra det Fiskerisjefen erfarer foregår det fis
keriaktiviteter enten i hele eller i de fleste 
aktuelle områder gjennom hele året. I de om
rådene der det ikke er et helårlig fiske, foregår 
det sesongfiskerier. 

I tillegg til at oljevirksomheten kan bli di
rekte til hinder for utøvelsen av fisket, er det 
i ulike deler av året tildels store konsentrasjo
ner av yngel og småfisk i de aktuelle om-
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rådene. Ved en eventuell oljeutblåsning er det 
antydet at i verste fall kan 15 % av en årsklas
se torsk gå tapt. Regnet etter førstehåndsver
dien har torskefiskeriene representert mellom 
60-90 % av fiskeriene i området siden 1977. 

Det er en bredt sammensatt flåte som drifter 
i de aktuelle områdene både m.h.t redskap, 
størrelse og geografisk tilhørighet. Det er 
imidlertid klart at den flåten som kan karakte
riseres som kystfiskeflåte, for det meste hører 
hjemme i landsdelen. En stor del av disse 
henter en vesentlig del av sitt driftsgrunnlag 
i de aktuelle områdene. Denne delen av flåten 
kjennetegnes ved at den er lite mobil, og det 
finnes få eller ingen alternative fangsfelt for 
dem i tilfelle de aktuelle områdene blir be
slaglagt av oljevirksomhet. 

Ut fra erfaringer som er gjort under tidligere 
utbygginger i Nordsjøen, kan redskaper som 
trål, snurrevad og ringnot bli forbudt i om
råder med bunninstallasjoner. Det er derfor 
betenkelig at den teknologiske utviklingen 
innenfor oljevirksomheten til havs har gått i 
retning av flere bunninstallasjoner. 

I tilfelle det blir oljevirksomhet i de nevnte 
områder er det minst to faktorer som bør un
dersøkes og avklares nærmere, så som den 
fysiske utforming av petroleumsinstallasjone
ne og hvilke sikkerhetsoner som vil bli 
anvendt. 

På grunn av at fiskefeltene utenfor kysten 
av Troms kjennetegnes ved at de er forholds
vis skarpt avgrensede felt bl.a. på grunn av 
bunntopografien, bør eventuell letevirksom
het legges utenom disse feltene. 

En av de sidene ved eventuell letevirksom
het som ikke er belyst i konsekvensutred
ningen, er hvilken betydning en eventuell 
oljevirksomhet i de angitte områdene vil ha 
på fiskens vandringsruter fra gyte- og næ
ringsområdene eller omvendt. Når en vet 
hvilken kobling og tradisjoner enkelte fiskeri
er har til de normale vandringsmønstre, aner 
en heller ikke konsekvensene av en eventuell 
plassering av oljevirksomhet i gyte- og næ
ringsområdene. 

Fiskerisjefen i Nordland støtter vedtaket fra 
Fiskeristyret i Troms, som i sin uttalelse til 
forelagte konsekvensanalyse enstemmig har 
gått inn for at det innføres en oljefri sone på 
30 nautiske mil fra grunnlinja langs kysten av 
Troms og Finnmark. En støtter argumentasjo
nen for dette vedtaket, for å beskytte sentrale 
gyte-, fiskeegg- og fiskelarveområder for våre 
viktigste fiskeslag. Videre vil en slik oljefri 
sone bidra til at fisket på kysten og de nære 
havområder kan utøves som tidligere. Endelig 
vil et slikt tiltak minske faren for tilgrising av 
strandsonen ved et eventuelt oljeutslipp be
traktelig. 

Fiskerisjefen tar det for gitt at det ikke tilla
tes oljeboring før Fleischerutvalgets innstil
ling vedrørende erstatning til fiskerne er 
behandlet av Stortinget. 

5.4.4 Fiskerisjefen i Troms 
VEDTAK - FISKERISTYRET I TROMS -
22.09.88 
Enstemmig vedtak: 

Fiskeristyret i Troms har diskutert konse
kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms III og den 
sydlige del av Finnmark Vest for petroleums
virksomhet. Med bakgrunn i utredningen og 
de rapporter om fiskeriforhold som ligger til 
grunn for rapporten, samt fiskerisjefens notat 
vil Fiskeristyret i Troms uttale følgende: 

«l. Norge har et særlig ansvar for beskyttel
se av det sårbare marine miljø i Nord-Atlante
ren og Barentshavet. Dette ansvar springer ut 
av vår geografiske posisjon ved porten til Ark
tis, med nordgående havstrømmer, og som 
forvalter av Svalbard etter Svalbardtraktatens 
bestemmelser. Fisk og sjøpattedyr i dette 
området utgjør noen av verdens rikeste be
stander. 

Oljevirksomhet i Barentshavet vil selv med 
drivbare funn gi meget små næringsmessige 
stimulanser til Troms og Finnmark. 

2. Del innføres en oljefri sone på 30 nautiske 
mil fra grunnlinja langs kysten av Troms og 
Finnmark. Dette for å beskytte sentrale gyte-, 
fiskeegg- og fiskelarveområder for våre vik
tigste fiskeslag. En slik oljefri sone vil også 
være viktig for fri utøvelse av fisket på kysten 
og i de nære havområder. Dette vil være et 
positivt tiltak for de mange kystsamfunn som 
er avhengig av disse nære kystområdene for 
å skaffe råstoff til sin fiskeindustri. Med en 
slik oljefri sone vil faren for tilgrising av 
strandsonen ved et oljeutslipp være minimale. 
Dette er en fordel for den stadig voksende 
oppdrettsnæringen i fylket. 

Dette betyr ikke at Fiskeristyret i Troms ser 
bort fra at det også er viktige fiskerier som 
foregår utenfor 30 nautiske mil fra land, men 
i en situasjon der oljevirksomheten er på 
framgang ser vi det som riktig å beskytte de 
på alle måter mest utsatte for skader fra petro
leumsvirksomheten. Det vil fortsatt være 
behov for å komme fram til avbøtende tiltak 
m.v. utenfor en sone på 30 nautiske mil fra 
grunnlinja. 

3. Det forutsettes at det ikke settes i gang 
petroleumsvirksomhet i fiskevernsonen ved 
Bjørnøya. 

4. Ved utlysning av blokker utenom de 
områder som er nevnt ovenfor må det tas hen
syn til de konsekvenser dette vil få for fiske
riene og miljøet forøvrig. 
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5. Fiskeristyret oppfordrer Fiskeridirektora
tet og Fiskeridepartementet til å arbeide aktivt 
for å få innført en oljefri sone på 30 nautiske 
mil til fiskerinæringens beste. 

6. Fiskeristyret vil rette en spesiell henstil
ling til Troms Fylkesting om å støtte vårt 
utspill. Fiskerinæringen representer i dag i 
overkant av 5 000 arbeidsplasser direkte i fiske 
og fiskeindustri i Troms. I mange av kyst
kommunene og spesiell i enkelte lokalsam
funn er avhengigheten av fiske nærmest 100 

%. Selv om en etablering av en oljefri sone 
på 30 nautiske mil medfører at det ikke blir 
petroleumsvirksomhet på Troms Il eller på 
deler av Troms Ul er Fiskeristyret av den opp
fatning at fiskerinæringen ikke bør straffes for 
de feildisponeringer som tidligere er gjort i 
forbindelse med forventninger om økt oljeak
tivitet. Fylkestinget har en gang tidligere sagt 
nei til åpning av Troms Il. Situasjonen er ikke 
endret siden den gang». 

NOTAT 

Til Fiskeristyrets medlemmer. 
Konsekvensutredningen som er foretatt i 

forbindelse med at oljeområdene Barentsha
vet Syd, Troms Il, Troms Ill og den sydlige 
dalen av Finnmark Vest skal åpnes for petro
leumsvirksomhet, dvs. det skal deles ut 
blokker for leteboring etter olje og gass i disse 
områdene, er nå ute til høring. 

Selve hovedrapporten, som er utgitt av Olje
og energidepartementet, er en sammenfatning 
av et utall delrapporter. Det er derfor nødven
dig å studere bakgrunnsmaterialet dersom en 
ønsker å få fram flere nyanser til de opplys
ninger som presenteres i konsekvensutred
ningen. Det er utarbeidet en egen konse
kvensutredning for fiskeriene i området. 
Denne utredningen bygger bl.a. på en under
søkelse av fiskeriaktiviteten på Troms Ill/ 
Finnmark Vest og på en tidligere utført konse
kvensanalyse for fiskeriene, utført konse
kvensanalyse for fiskeriene, utført i 1984 som 
kun omhandlet Troms Il. Alle disse papirene 
er tidligere sendt fiskeristyrets medlemmer. 

Petroleumslovens paragraf 7 slår fast at det 
ved åpning av nye felter skal foretaes en ana
lyse av konsekvensene ved igangsetting av 
boreaktivitet. I denne konsekvensutredningen 
skal de miljømessige virkningene og mulige 
farer for forurensninger, samt de økomomiske 
og sosiale virkninger for andre næringer og 
berørte distrikter drøftes. Ved åpning av nye 
felter er det Olje- og Energidepartementet 
som betaler og er ansvarlig for at undersøkel
sen blir gjort. (Dersom det er tale om ut
bygging av et felt etter at det er funnet olje, 
så er det det aktuelle oljeselskap som er an
svarlig for at det utarbeides en konsekvens
analyse for den delen av virksomheten). 

Kort sagt vil en ved en konsekvensutred
ning ved åpning av et nytt felt ha svar på 
følgende spørsmål: 
1. Nei eller ja til åpning av feltet for utlysing 

av blokker og igangsetting av leteboring. 

2. Dersom det er svart ja på spørsmålet om 
åpning på generelt grunnlag kan det allike
vel være enkelte blokker/områder innen 
det aktuelle felt som en bør holde utenfor 
framtidig• petroleumsvirksomhet. 

3. Bestemme aktivitetsnivå i letefasen, f.eks. 
antall rigger og/eller årstid for leteboring. 

4. Påpeke/foreslå avbøtende tiltak. 

Etter at det eventuelt er besluttet å åpne et 
felt for petroleumsvirksomhet kan en slik 
konsekvensutredning brukes til: 
5. Gi informasjon til operatørene om fiskeri

forhold i det aktuelle området/blokka der 
det skal letebores. 

6. Gi informasjon til myndighetene om hvilke 
fiskere/ fiskerier som blir rammet av petro
leumsvirksomheten, jfr. spørsmål om 
erstatning ved tap av fiskefelt. 

7. Fungere som datagrunnlag for en konse
kvensutredning i forbindelse med en 
eventuell søknad om feltutbygging. 

Punktene fra 5-7 er det grunnlag for å stille 
spørsmålstegn ved. Det vil gå fra 5-10 år fra 
en konsekvensutredning for åpning er foretatt 
til det kan bli aktuelt å bygge ut et felt. I lø
pet av denne tiden kan fiskeriene ha gjennom
gått store forandringer og det er fiskerisjefens 
oppfatning at fiskerinæringens folk i framtida 
må være oppmerksom på slike forhold og kre
ve nye fiskeriundersøkelser dersom det blir 
tale om feltutbygging. 

OM UTREDNINGEN 
Ved lesing av den foreliggende konsekvens

utredning sitter en igjen med det inntrykket 
at alle feltene rapporten omhandler kommer 
til å bli åpnet for petroleumsvirksomhet. Det 
forhold at Olje- og Energidepartementet alle
rede, før høringsrunden for konsekvensutred
ningen er ferdig allerede går ut og lyser ut 
blokker for leteboring forsterker dette inn
trykket. På den bakgrunn kan det synes som 
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om hele utredningen kun er skuebrød, og at 
den egentlige hensikten ikke var å finne et 
ærlig svar på spørsmålene 1 og 2 som er stilt 
ovenfor. På den bakgrunn kunne det kanskje 
være fristende å c.gi opp•. Imidlertid er det 
fiskerisjefens mening at både hoveddokumen
tet og de underliggende rapportene som angår 
fiskeriene inneholder såpass mange gode ar
gumenter for i hvert fall å begrense de 
områdene som det vil bli aktuelt å åpne for 
leteboring. 

Selv om hele dette aktuelle området er vik
tig utfra et fiskerimessig synspunkt og at vi 
vet at fiskeriene endrer seg over tid, er det 
ikke å komme bort fra at områdene i et belte 
nær kysten er av størst betydning for fiskeri
interessene. 

1. Egg og larver, fare for forurensning. 
Egg og larver fra alle våre viktigste fiskesalg 

er til de enkelte tider å finne langs kysten av 
Troms og Finnmark. Lodda har i tillegg sine 
gytefelt i dette området. Faren for egg og lar
ver i forbindelse med oljesøl er grundig 
diskutert i rapporten og fikerisjefen vil sitere 
følgende fra rapportens side 39: 

c.Et oljesøl innenfor eller i nærheten av tors
kens gyteområder i utredningsområdet må 
således kunne betraktes som det verst tenkeli
ge tilfellet.. 

Etter at rapporten har vurdert muligheten 
for skader på egg og larver ved et oljesøl øst 
i området (loddeegg og larver har vist seg å 
tåle oljesøl godt, rapporten sier imidlertid in
genting om hvordan gytefisken vil reagere på 
oljesøl) uttales det videre på side 39: 

«Konsekvensene av et oljeuhell lenger sør 
langs kysten i utredningsområdet, for eks. i 
områdene Troms II og Troms III kan i vesent
lig grad skille seg fra det som gjelder i selve 
Barentshavet. Sokkelområdet er her relativt 
begrenset i forhold til lengre nord. Kyststrøm
men er mer konsentrert mot land og vil 
sammen med den spesielle banktopografien 
medføre at forekomstene av fiskeegg og larver 
som passerer området passivt drivende i kyst
strømmen, blir mer konsentrert og får lenger 
oppholdstid i dette området. Området kan 
beskrives som en port som alt vannet og alle 
passivt drivende organismer må trenge gjen
nom. Dette betyr at et uhell i dette området 
har større muligheter for å skade egg- og lar
veforekomstene enn i områdene lengere 
nord,.. 

(Det kan her i parantes nevnes at forholdene 
på Tromsøflaket som ligger innenfor området 
Troms I og som allerede er åpnet for letebo
ring her kommer i samme stilling som Troms 
Il og Troms Ill). 

Ved oljesøVstørre utslipp på feltene nært 
land vil også strandsonen være truet. Tilgri-

sing av strender, død sjøfugl og sist men ikke 
minst skade på oppdrettsanlegg vil kunne bli 
resultatet. 

2. Fiskerivirksomhet/arealbeslag. 
Kysten og de nære havområdene er av me

get stor betydning for leveranse av fisk til 
landanleggene i Troms og Finnmark. Konse
kvensanalysen for fiskeriene som er utarbei
det av Albatross A/S og Møreforskning viser 
dette klart. Disse områdene er derfor av av
gjørende betydning for fiskeflåten og fiskein
dustrien på land og dermed for bosettinga i 
området. 

Arealbeslaget ved plassering av en borerigg 
på de nære kystbanker er betydelige og kan 
få store konsekvenser for mange fartøyerun
der sesongfiskeriene. Igjen er det områdene 
Troms Il og Troms Ill som er mest utsatt, men 
kystområdene i Finnmark, dvs. deler av om
rådene Finnmark Vest og Barentshavet Syd 
stiller i samme kategori. 

3. Området ved Bjørnøya. 
Området rundt Bjørnøya er på lik linje med 

iskanten definert som arktisk sone. Dette er 
særlig produktive områder som tiltrekker seg 
fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Videre er det 
rundt Bjørnøya opprettet en fiskevernsone. 
Dette er ikke nevnt i konsekvensutredningen. 
Deler av denne fiskevernsonen ligger innen
for området Barentshavet Syd som nå er 
aktuelt å åpne for leteboring etter olje og gass. 
Det må være et krav at dette området holdes 
utenfor all petroleumsvirksomhet i framtida. 

KONKLUSJON 
I. De fakta som er lagt på bordet, både når 

det gjelder omfanget av skader ved foruren
sing/oljeutblåsing og ved arealbeslag i for
bindelse med leteboring, viser klart at det er 
behov for en relativt bred oljefri «gate» langs 
kysten fra Vesterålen og nord til grensen mot 
Sovjetunionen. Bredden på denne gaten bør 
være 50 nautiske mil fra grunnlinja. Dette 
betyr ikke at det i områdene utenfor dette 
området er fiskerier som ikke vil bli berørt av 
en eventuell oljevirksomhet i det området. 
Fartøyer som fisker her er imidlertid mer 
mobile og tettheten av redskaper og fartøyer 
i dette området er ikke så stor som nærmere 
kysten. Videre ser fiskerisjefen det som viktig 
å beskytte gyteområdene og områdene der 
egg og larver oppholder seg i de øvre vannlag 
tiden før fisken blir yngel og får en egen
beveglese, dvs. den kan svømme unna oljesøl. 

2. Det må ikke gis tillatelse til oljeleting av 
noen slag i fiskevernsonen ved Bjørnøya. 

3. Fiskeriene er i krise, ressursene er langt 
svakere enn vi hadde regnet med. I tillegg er 
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markedssituasjonen svak, både for fisk og re
ker. I en slik tid blir det ofte lett å argumente
re for annen virksomhet som vil komme i 
stedet for en kriserammet næring. I forholdet 
mellom olje og fisk holder ikke en slik argu
mentasjon. Spesielt i en vanskelig situasjon 
der en skal forsøke å bygge opp igjen bestan
dene av torsk, lodde, sild osv. er det viktig at 
en er spesielt på vakt mot for eks. den foruren
singsfaren oljevirksomheten medfører. A 
innføre en oljefri sone på 50 n. mil langskys
ten av Troms og Finnmark vil derfor være et 
handslag til en kriserammet næring. 

4. Oljeutslipp nært land vil også være en 
trussel mot miljøet i strandsonen, inkludert 
fiskeoppdrett. 

Innstilling til vedtak: 
«Fiskeristyret i Troms har diskutert konse

kvensutredningen vedrørende åpning av 
Barentshavet Syd, Troms Il, Troms Ill og den 
sydlige del av Finmark Vest for petroleums
virksomhet. Med bakgrunn i utredningen og 
de rapporter om fiskeriforhold som ligger til 
grunn for rapporten, samt fiskerisjefens notat 
vil Fiskeristyret i Troms uttale følgende: 

1. Det innføres en oljefri sone på 50 nautiske 
mil fra grunnlinja langs kysten av Troms og 
Finnmark. Dette for å beskytte sentrale gyte-, 
fiskeegg- og fiskelarveområder for våre vik
tigste fiskeslag. En slik oljefri sone vil også 
være viktig for fri utøvelse av fisket på kysten 
og i de mange kystsamfunn som er avhengig 
av disse nære kystområdene for å skaffe rå
stoff til sin fiskeindustri. Med en slik oljefri 
sone vil faren for tilgrising av strandsonen ved 
et oljeutslipp være minimale. Dette er en for
del for den stadig voksende oppdrettsnærin
gen i fylket. 

Dette betyr ikke at Fiskeristyret i Troms ser 
bort fra at det også er viktige fiskerier som 
foregår utenfor 50 n. mil fra land, men i en 
situasjon der oljevirksomheten er på framgang 
ser vi det som riktig å beskytte de på alle 
måter mest utsatte områder for skader fra 
petroleumsvirksomheten_ Det vil fortsatt være 
behov for å komme fram til avbøtende tiltak 
m.v. utenfor en sone på 50 n. mil fra grunn
linja. 

2. Det forutsettes at det ikke settes i gang 
petroleumsvirksomhet i fiskevernsonen ved 
Bjørnøya. 

3. Fiskeristyret oppfordrer Fiskeridirektora
tet og Fiskeridepartementet til å arbeide aktivt 
for å få innført en oljefri sone på 50 n. mil til 
fiskerinæringens beste. 

5.4.5 Fiskerisjefen i Finnmark 
Fiskerisjefen fremmet følgende forslag til 

vedtak: 

«Fiskeristyret har behandlet konsekvensut
rednigen om åpning av Barentshavet syd 
m.m. og vil uttale følgende: 

Den fremlagte konsekvensutredning repre
senterer en meget fyldig datasamling om de 
miljømessige konsekvenser av en eventuell 
oljeaktivitet i Barentshavet, spesielt dersom 
det skulle skje ukontrollerte utblåsninger. I 
så henseende ser Fiskeristyret på den fremlag
te konsekvensutredning som et meget verdi
fullt dokument som frembringer ny og 
vesentlig kunnskap om disse forhold. 

De regionale og lokale konsekvensutred
ninger bærer preg av liten forståelse for den 
reelle fiskerimessige og næringsmessige situa
sjon i Finnmark. Spesielt vil Fiskeristyret 
peke på: 

- Et unyansert syn om petroleumsnæringens 
betydning for bosettingen (kap . 5.3 siste av
snitt under overskrift "Befolkning og boset
ting» (~. 62)) 
Lettviljlte betrakninger om de sysselsettings
og næhngsmessige utviklingstrekk i fylket 
og unyanserte utsagn om sentralisering/ 
desentralisering i en distriktspolitisk sam
menheng preger kap. 5.3. Spesielt gjelder 
dette under overskriften «Næringsliv 08: sys
selsetting» hvor utsagnet i siste avsmtt (s. 
63) er følgende: 

«Det tradisjonelle ressursgrunnlaget er i 
dag fullt utnyttet og gir neppe rom for ny 
aktivitet i særlig omfang. Fortsatt utvikling 
av akvakultur og turisme kan gi mange ver
difulle arbeidsplasser i årene framover, i 
tillegg til de arbeidsplassene som eventuelt 
vil bli etablert innenfor petroleumsrettet 
virksomhet.» 

Dette utsagn er positivt galt når en tar ut
gangspunkt i den sysselsetting en økt bear
beiding av eksisterende råstoff kan gi og 
myndighetenes ønske om fordeling av råstoff 
til Finnmark. 

- Mangelfulle vurderinger om de sysselset
tingsmessige konsekvenser for spesielt 
fiskerisamfunnene og dermed hele kysten 
av Finnmark. Utover de foretatte registre
ringer kan ikke kap. 5.4 sies å ha noen verdi. 
Det forbehold som tas i siste avsnitt om 
metodikken burde tilsi en helt annen forsik
tighet med å presentere sysselsettingsmessi
ge konsekvenser og sammenhenger enn det 
en har gjort. 

Fiskeristyret vil se det som en fordel at de 
deler av konsekvensutredningen som om
handler de næringsmessige konsekvenser blir 
omarbeidet. Primært gjelder dette kap. 5 og 
spesielt kap. 5.3 og 5.4. Dette vil naturlig også 
få konsekvenser for kap. 6. 

Ovennevnte kapitler har fått en karakter 
som etter Fiskeristyrets oppfatning kan svek
ke tilliten til prinsippet om konsekvensutred
ningen. Dette kan heller øke motsetningene 
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mellom fiskerinæringen og petroleumsnærin
gen enn å redusere dem, som var forutset
ningen. 

En omarbeidelse av ovennevnte kapitler må 
bestrebe seg på å frembringe en mest mulig 
konkret og aktuell vurdering av situasjonen 
slik at den berørte kystbefolkningen kan iden
tifisere seg med det fremlagte resultat, ikke 
nødvendigvis være enig i alle konklusjoner, 
men føle seg trygg på at utgangspunktet er 
reellt og at den faglige innsikt er god. 

Fiskeristyret vil gi uttrykk for at en ser frem 
til at fiskerinæringen og petroleumsnæringen 
kan etablere et praktisk og godt samarbeid 
utenfor kysten av Finnmark. For sin del vil 
Fiskeristyret gjerne bidra positivt i dette ar
beidet.» 

Fiskeristyrets formann fremmet følgende 
tilleggsforslag som kommer inn foran siste 
avsnitt i fiskerisjefens forslag: 

«Dette kan best sikres ved at hovedansvaret 
for arbeidet blir lagt til firmaer/institusjoner i 
Nord-Norge som har en inngående praktisk 
kjennskap til fiskerinæringen og de stedegne 
forhold. Det vises i den forbindelse til 3. av
snitt i «Konklusjoner» hvor det uttales: - «I 
utredningsprogrammet ble det lagt vekt på å 
utvikle metoder for konsekvensanalyser in
nenfor de enkelte fagområder». Fiskeristyret 
konkluderer med at denne metodikk når det 
gjelder de sysselsettingsmessige og nærings
messige konsekvenser, ikke holder mål.» 

Begge forslag enstemmig vedtatt. 

5.5 Utenriksdepartementet 
Konsekvensutredningen har vært forelagt 

berørte avdelinger i Utenriksdepartementet, 
som ikke har kommentarer til de spørsmål 
som omfattes av den foreliggende utredning. 

Utenriksdepartementet vil komme tilbake 
med kommentarer til den videre utbygging 
av oljevirksomheten i nord i forbindelse med 
fremleggelsen av den bebudede stortingsmel
ding om åpning av Barentshavet Syd og de 
øvrige områder. 

5.6 Kommunal~ og arbeidsdepartementet 
Vi har hatt utredningen til vurdering i Olje

direktoratet, som har noen kommentarer til 
utredningen. Direktoratets kommentarer ved
legges i kopi. 

Kommunal- og arbeidsdepartementet har 
ikke kommentarer ut over det som frem
kommer av vedlagte notat. 

5.6. I Oljedirektoratet 
Konsekvensutredningen har som mål å pe

ke på konsekvenser som følger av petroleums
virksomheten ved åpning av Barentshavet 

Syd, Troms Il, Troms III og sydlige del av 
Finnmark Vest for denne virksomheten. 

Oljedirektoratets divisjon for sikkerhet og 
arbeidsmiljø vil med dette kommentere enkel
te punkter i konsekvensutredningen. 

1. Av sikkerhetsmessige sider ved boreope
rasjoner behandler konsekvensutredningen 
sannsynligheten for å få en utblåsning som 
resulterer i oljesøl. Konklusjonen i rapporten 
er at denne sannsynligheten er liten, og ikke 
større enn for boring i allerende åpnede om
råderer. Dette er i tråd med OD's rapport 
«Sannsynlighet for oljeutblåsning» fra 1985. 

2. Utredningen mangler en beskrivelse av 
de positive virkningene av petroleumsvirk
somheten i de foreslåtte åpnede områdene 
sett fra et beredskapsmessig synspunkt. Som 
eksempel kan nevnes at oljevernberedskapen 
som følge av petroleumsvirksomheten vil re
sultere i en høyere generell oljeveredskap. 
Denne beredskap vil kunne nyttes ved oljesøl 
fra tankskip eller utilsiktet utslipp av spillolje. 

Redningstjenesten i området vil bli styrket 
ved tilgjengelige helikopter med SAR-utstyr 
montert. Dette er utstyr som også fiskeflåten 
vil kunne dra nytte av i en ulykkessituasjon. 

Petroleumsvirksomheten vil også resultere 
i en høyere medisinsk beredskap bl.a. ved 
medvirkning i større øvelser. Dette er i ifølge 
krav nedfelt i Petroleumsloven og i retnings
linjer fra Helsedirektoratet. 

Videre vil en åpning av Barentshavet Syd 
føre til en generell oppgradering av Bjørnøya 
f.eks. med tanke på nødlandingsplass. 

3. I forbindelse med kap 3.2 «Sannsynlighet 
for ukontrollerte utblåsninger» kan følgende 
bemerkes: 

På side 23, 1. kolonne, 2. avsnitt står det: 
«Utblåsning under leteboring skjer oftest ved 
at man uventet borer inn i grunne soner av 
begrenset utstrekning hvor gass står under 
høyt trykk». Dette er ikke riktig. Disse grunne 
gassforekomstene er som oftest under normalt 
trykk med kun et lite tillegg i trykket. Dette 
tillegget tilsvarer det hydrostatiske trykk 
øverst i en gasskolonne tilsvarende gassens 
høyde. 

På side 23, 1. kolonne, 3. avsnitt står det: «Da 
en letebrønn normalt ikke er fullt utforet vil 
den vanligvis tette seg selv etter kort tid, 
maksimum en til to uker». Dette er en påstand 
som ikke er dokumentert og som kan gj inn
trykk av at en oljeutblåsning «ikke er noe 
problem», da den vil stanse av seg selv. 

4. I forbindelse med utredningens oceano
grafiske/klimatologiske del kan følgende 
bemerkes: 

Side 17, 1. kolonne - 7. linje: «Strømhastig
heter over 100 cm/s er ikke uvanlig». Det er 
målt ganske mye strøm, men enda er det ikke 
målt over 100 cm/s noe sted. 
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Side 17, 2. kolonne: «Bølgehøyden ligger 
under de verdier man finner lengre sør på 
kontinentalsokkelen». Det kan nevnes at bøl
gene i Barentshavet blir større enn f.eks. på 
Ekofisk. 

Side 19, figur 5. Russiske kilder gir en enda 
videre utbredelse av sjøis. I 1870-71 kom det 
også sjøis inn til kysten ved Berlevåg og Båts
fjord. 

Side 55, 1. kolonne. Isfjell er realtivt hyppi
ge i den nordlige delen av det området som 
utredningen dekker, jfr. f.eks. Hansi I: «Isfjell 
i Barentshavet», OD 1988. I 1988 er det også 
observert 4 isfjell sør for Bjørnøya. Ett i april 
og tre i august. 

6. FORSKNINGINSTANSER 
6.1 Marinøkologisk forskningsprogram i ark

tis 
Barentshavet er preget av store sesongvaria

sjoner, kompliserte strøm- og isforhold samt 
ekstreme værforhold . Det er store ustabiliteter 
i samspillet mellom ulike populasjoner/arter i 
det økologiske næringsnettet. Konsekvens
vurdering av oljeforurensning i dette området 
vil derfor være forbundet med store usikker
heter. Det er et vurderingsspørsmål hvor 
detaljert de ulike forhold skal diskuteres når 
sikre konklusjoner likevel ikke kan trekkes. 
På denne bakgrunnen har utredningen forsøkt 
å presentere den nasjonalt tilgjengelige kunn
skap på et informativt og balansert vis. 
Likevel har utredningen først og fremst tatt 
for seg blowoutsituasjonen. Normalsituasjo
nen under leteboring er ikke behandlet. 

Det har vært stor internasjonal forsknings
aktivitet på oljeforurensning i polarstrøk, ikke 
minst fra kanadisk side. Det er derfor litt på
fallende at referanselisten inneholder praktisk 
talt bare norske referanser - muligens er de 
utenlandske arbeidene inkludert i de norske 
referansene. 

Det savnes også en sammenstilling av kon
sekvenser for ulike typer biologiske ressurser. 
Det er ikke foretatt en ensartet vurdering av 
effekten på ulike miljøkomponenter med unn
tak av sjøfugl. 

Det spesielle med Barentshavet er fore
komsten av is. Livet i Barentshavet er i store 
deler av året spesielt konsentrert i iskantso
nen. Oljesøl som treffer denne sonen kan gjøre 
spesielt stor skade. Selv om Pro Mare ikke er 
avsluttet, er det samlet inn mye data som be
lyser viktigheten av iskantsonen for den 
biologiske produksjonen, og som kunne ha 
vært benyttet i denne sammenhengen; videre 
er det i senere år kommet mye litteratur om 
iskant/olje fra andre polarstrøk. 

Muligheten for sedimentering av olje og 

konsekvensen av dette virker mangelfullt be
handlet. Det foreligger få undersøkelser om 
effekten av dette, men en slik vurdering hører 
med i en konsekvensutredning. Under Ixtoc
utblåsningen havnet en stor del av oljen på 
bunnen. Barentshavet er relativt grunt med 
mulighet for sterkt samspill mellom sediment 
og vannsøyle, og det er økonomisk betyd
ningsfulle bunndyr i området. 

Spørsmålet om sedimentering henger forøv
ring sammen med en diskusjon om oljens 
emulgeringsegenskaper under de lys- og tem
peraturforhold man har i Barentshavet. Dette 
forventes å ha betydning for nedtransport av 
oljen, ikke minst ved den oseaniske polarfron
ten. Det har også betydning for oljens mulig
het til å nå iskanten og for oljens oppførsel i 
is. Dette burde muligens diskuteres fyldigere, 
selv om kunnskapsbasen er begrenset. 

Noen detaljer: 
Side 37, «Konsekvener for fiskeressursene 

ved oljesøl», linje 8: I setningen «med mindre 
de ikke spiser oljedråpene» skal ordet «ikke» 
strykes. 

Side 40, «Fiskens næringsgrunnlag og kon
sekvenser av oljeuhell», linjene 10-11: Uttalel
sen om at «Planteplanktonet er sannsyligvis 
mindre kritisk i oljesammenhenv burde ha 
vært begrunnet. Referanse nr. 39 er ikke et 
tilfredsstillende grunnlag for uttalelsen. 

6.2 Senter for industriforskning 
Jeg viser til Deres brev av 30. september 

1988. Jeg har forstått at det har kommet kri
tikk av Departementets sammendrag av de 
ulike delarbeider i konsekvensutredningen. 
Jeg har ikke hatt anledning til å lese sammen
dragsrapporten i detalj, men vil likevel knytte 
noen få kommentarer til rapporten. 

Generelle inntrykk 
Generelt synes jeg rapporten fremtrer me

get tiltalende. Den er rimelig lett å lese og den 
utstrakte bruk av enkle figurer gjøre det lette
re å finne frem til hovedpoeng. Enkelte 
avsnitt kan være vanskeligere å forstå umidd
lebart, men om dette skyldes at forfatterne har 
holdt seg for meget til originalteksten eller 
den er selvkomponert vet jeg ikke. 

Oppbygning 
Jeg kunne tenke meg at forfatterne hadde 

vært mere konsekvente i oppbygningen av 
rapporten. F.eks. slik at det først presenteres 
en oversikt over ressurser, deretter hvordan 
skader beregnes, og endelig skadeestimat. 
Dette siste burde være formulert som forven
tet skade (i statistisk betydning av ordet, 
Alstad hadde imidlertid problemer med den-
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ne bruken), og verstefallsskade. Verstefalls
skade er litt vanskelig å bruke, men kan 
knyttes sammen med en sannsynlighet for at 
skaden skal skje. Verstefallsskade ville bl.a. 
gi et inntrykke av hvor stor usikkerheten er i 
fastsettelse av skader. Jeg ser imidlertid at 
grunnlagsmaterialet ikke kan ha vært tilrette
lagt for en slik disposisjon, eller en annen 
konsekvent disponering av stoffet. En ulempe 
med den nåværende disposisjonen er at det 
kan være vanskelig å forstå forutsetningene 
for de beregningene som er gjort. Som sagt, 
dette kan godt skyldes underlagsmatriellet 
inklusive mine egne beregninger. 

Skille mellom subjektive preferanser og «fak
tiske• opplysninger. 

Jeg tenker meg at en konsekvensanalyse 
skal legge frem og systematisere kunnskap 
slik at politikere, eller andre beslutningstage
re, kan ta stilling til hva som er viktig og hva 
som ikke er viktig, «mellom hummer og kana
ri». Sml. Seip og medarbeidere 1987. Et slikt 
skille må basere seg på to komponenter: en 
beskrivelse av de «faktiske» konsekvenser 
(med de usikkerheter som ligger i vår nåvær
ende kunnskaper) og subjektive vurderinger. 
Jeg tror det kunne komme enda bedre frem 
hva som er vurderinger. I fugledelen er det 
f.eks. skilt mellom fugleskader på individbasis 
og skader på populasjonsnivå. Det siste målet 
henger sammen med økologiske skader, det 
første mere med øyeblikkets velbefinnende 
(ubehag ved å se døde fugl). Dette er noe nytt 
når det gjelder å utarbeide skadeindekser for 
fugler. Hvor stor vekt man skal legge på de 
to kategoriene tror jeg egentlig er en subjek
tiv, eller en politisk sak. Kanskje burde dette 
kommet klarere frem. Jeg kunne til og med 
tenke meg at definisjonene ble satt opp i en 
egen ramme. 

Denne problemstillingen henger sammen 
med bruken av verbale sekkekategorier slik 
som liten, middels og stor effekt. Jeg synes 
slike kategorier bør unngås, om mulig. For det 
første skjuler de en subjektiv vurdering av hva 
som en stor effekt, for det annet gjør de det 
meget vanskelig å sammenligne med liten, 
middels og stor effekt innen andre skadekate
gorier. Hvordan skal man kunne holde stor 
effekt på fugler opp mot stor effekt for akva
kultur uten å gå tilbake til definisjonene? (I 
dette siste eksempelet, og med de opplysnin
ger som er gitt i rapporten, vil vel de aller 
fleste mene at stor effekt for fugler er viktige
re enn stor effekt for akvakultur.) 

Strandsoneutredningen 
Når det gjelder sammendraget av mitt eget 

avsnitt om skader på strandsonen kunne jeg 

selvfølgelig tenke meg det lengTe, men stort 
sett ser det ut til at hovedpunktene er kom
met godt frem . 

Avbøtende tiltak. Oljevernaksjoner. 
På s. 75 er det en liten feil. Jeg er feilaktig 

sitert i avsnitt 2. (Børresen er oppmerksom 
på dette). Sitatet på neste spalte er riktig. 

Andre faktorer enn olje som påvirker miljøet. 
I min rapport om strandskader (AKUP-07-

04, S1-87-12-08-1, s.13-15) diskuterer jeg virk
ningen av naturlige variasjoner og virkningen 
av andre faktorer enn olje som påvirker miljø
et. Sammendragsrapporten peker på at 50.000 
fugl døde under Stylis ulykken . I en 14 dagers 
periode omkom minst 100.000 lomvi i torske
garn i ytre Troms (AKUP 07-04) . I viltrappor
ten nr. 46 s. 10 pekes det på at en meget 
negativ bestandutvikling (over 20-25 år) for 
mange fuglebestander kan skyldes sultedød 
(mangel på lodde) og garndød ved siden av 
oljedød. Man kunne da spekulere på om det 
burde være naturlig å se på eventuelle positi
ve virkninger av oljevirksomhet ved at det 
blir mindre pelagisk fiske. Det er mulig man 
allerede har funnet at dette er en ubetydelig 
effekt, men jeg har ikke sett det nevnt noe 
sted. 

Fugleutredningen 
En simuleringsmodell for virkning av olje 

på fulg ble utviklet på SI før det var klart at 
dette arbeidet ville bli utført i Direktoratet. 
De resultater for sølskader på fugl vi har fått 
stemmer godt overens med Direktoratets re
sultater. Som årsak til fugledød i kystfarvann 
har vi brukt mengde olje, og ikke bare sann
synlighet for at olje skal nå land. V ed å bruke 
det siste målet på oljeforekomst: «Sannsyn
lighet for at olje skal være tilstede» vil kon
flikten mellom fugl og olje være et øvre 
estimat for den reelle konflikt. Det er for eks
empel meget små mengder olje som kan nå 
iskantsonen og Svalbard ved boring i utred
ningsområdet. Med utgangspunkt i det tallma
teriale som er presentert i Tabell 9.2 må det 
være rimelig å velge en tredelt skala som i 
sammendragsrapporten. En annen sak er at 
vurderingen som følger antall stjerner kan 
endres. Her er jeg usikker på om det dreier 
seg om «faktiske» kunnskaper, faglig skjønn, 
eller subjektive vurderinger. Når den samlede 
vurdering i Tabell 4.5 gis, ser det ut til at man 
har tatt en aritmetisk middel over de ulike 
lokalitetene. Det er ikke sikkert dette er rime
lig. Det kan være riktigere å bruke maks verdi, 
fordi du ved å fjerne f.eks. bestanden i et 
område øker verdien av de øvrige bestander -
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de kommer kanskje inn i en ny vernekatego
ri. Andre argumenter for og i mot ulike 
«veie»-funksjoner kan også anføres. Det er 
mulig dette allerede er gjort, men ikke tatt 
med i samlerapporten. 

Sluttkommentar 
Så sant det er mulig bør man etter min vur

dering unngå termer som liten, middels eller 
stor konsekvens. Begrunnelse er gitt over. 
Forøvrig ser det ut til at min del av konse
kvensanalysen er gjengitt meget tifredsstillen
de. Hartvig Christie har dessuten føyet til 
noen få merknader som bare bedrer det inn
trykket jeg ønsket å formidle. Mine merkna
der her er skrevet på basis av en hurtig 
gjennomlesning, men jeg antar de er bedre 
enn ingen respons. (Jeg har forsøkt å gi re
spons også på andre arbeider innen AKUP, 
bl.a. til Tycho Anker Nilsens fuglemodell, og 
til Leins strandmodell. I disse kommentarene 
har jeg av og til gitt uttrykk for faglig uenig
het, dog ikke slik at de standpunkt som andre 
har tatt behøver å være dårligere enn mine). 

6.3 Norsk institutt for naturforskning 
Vedlagt oversendes notat med kommenta

rer til de deler av sammenfatningesrapporten 
for Barentshavet Syd m.v. som omhandler sjø
fugl. Notatet er utarbeidet av Tycho Anker -
Nilssen, på vegne av de tre forfatterne av sjø
fuglanalysen for angjeldende utredningsom
råde (Viltrapport 46). 

Vi håper notatet oppklarer forfatternes vik
tigste innvendinger til sjøfugldelen av 
sammenfatningsrapporten, og at det blir tatt 
tilbørlig hensyn til disse når stortingsmeldin
gen skal utformes. 

Undertegnede er forfattere av rapporten 
«Konsekvensanalyse olje/sjøfugl ved petrole
umsvirksomhet i Barentshavet sør for 74° 30 
N» (Anker-Nilssen et al. 1988), som er en ved
leggsrapport til konsekvensutredningen for 
angjeldende områder. 

I dette notatet vil vi tilkjennegi en del vikti
ge synspunkter med hensyn til de avsnitt av 
sammenfatningsrapporten (Børresen et al. 
1988) som omhandler sjøfugl. Vi beklager 
samtidig at vår egen rapport er blitt vesentlig 
forsinket, hovedsakelig p.g.a. nødvendigheten 
av strakstiltak på sjøfugl etter alge-oppblomst
ringen i Skagerrak forsommeren 1988. Sjø-

fuglanalysen er nå til trykking, og vil være 
klar for utsendelse i uke 38 (19-23/9). 

Det er naturlig å ta utgangspunkt i følgende 
formulering, som vi har inkludert i forordet 
til rapporten for sjøfuglanalysen, sitat: 

/ Det er funnet nødvendig å komme med 
en helt spesiell merknad til hvorledes sjøfugl
analysen er presentert i den sammenfattende 
konsekvensutredningsrapporten for program
met (Børresen et al. 1988). Forfatterne av 
foreliggende Viltrapport leverte ferdige ma
nuskripter til de deler av sammenfatnings
rapporten som omhandler sjøfugl, med en 
oppsummering av de viktigste resultater, kon
klusjoner og anbefalinger. I den endelige 
utgave av sammenfatningsrapporten er imid
lertid våre bidrag forandret på en rekke 
punkter, uten at vi ble konsultert. Enkelte 
avsnitt er omskrevet eller forkortet slik at inn
holdet ikke er i samsvar med våre vurderin
ger, mens andre avsnitt er utelatt i sin helhet. 
Særlig alvorlige endringer er foretatt med 
hensyn til presentasjonen av hovedkonklusjo
nene fra effektanalysen. Bl.a. er de kvantitati
ve indekser for effektene feilaktig oversatt til 
en tredelt skala (hhv. liten, moderat og stor 
effekt), slik at effektene på sjøfugl blir betyde
lig nevurdert Ufr. Kap. 9.2 og 9.3, hvor vi har 
gitt en mer faglig holdbar konvertering). Vide
re er begrunnelsene for mange viktige kon
klusjoner tatt ut. Flere formuleringer er også 
endret på vesentlige punkter. Dessuten er vår 
skisse av mulige avbøtende og beredskaps
messige tiltak for å redusere skade på sjøfugl
bestandene utelatt. 

Det må derfor understrekes at vi generelt 
ikke kan stå inne for den omtale sjøfugl har 
fått i sammenfatningsrapporten. For de vik
tigste resultater og konklusjoner av sjøfugl
analysen henviser vi utelukkende til forligg
ende rapport. 

Denne fremstillingen summerer våre vik
tigste innvendinger til sammenfatningsrap
porten. Vedlagt følger kopier av de sider i 
sjøfuglanalysen det refereres til spesielt (tolk
ning av effektverdiene og de resulterende 
effekttabeller), samt sammenfatningsrappor
tens tabeller 4.4 og 4.5. 

Den vilkårlige oversettelse av indeksverdie
ne er vårt viktigste ankepunkt. Denne gav en 
fordeling av resultatene på de tre kategoriene, 
som er svært avvikende fra våre vurderinger 
og som kraftig nedvurderer effektene på sjø
fugl. 

Dette illustreres best ved følgende tabell, 
som sammenligner sammenfatningsrappor
tens Tab. 4.4 pg 4.5 (over midtlinjen) med de 
tilsvarende Tab. 9.1 og 9.2 i sjøfuglanalysen: 
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EFFEKT
KATEGORI 

ANTALLGRUPPER ANTALLDELOMRÅDER ANTALLSESONGER 
SAMMENF. SJØFUGL SAMMENF. SJØFUGL SAMMENF. SJØFUGL 
RAPPORT ANALYSE RAPPORT ANALYSE RAPPORT ANALYSE 

1. effekt: 
m. effekt: 
s. effekt: 

24 18 19 0 0 0 
10 6 26 18 5 1 
8 18 5 32 0 4 

Vi har også en rekke andre innvendinger til 
sammenfatningsrapporten. Selv om de fleste 
enkeltsetningene til sjøfuglavsnittene er hen
tet ordrett fra våre manus-bidrag, er stoffet 
omredigert og forkortet slik at betydningen i 
mange tilfeller er endret. Disse endringene ble 
foretatt etter at vi hadde kommentert et redi
gert utkast av våre bidrag (som i store trekk 
var akeptabelt). I det følgende kommenteres 
noen av de viktigere innvendingene punktvis: 

l. I den innledende teksten (side 41) er vår 
omtale av viktige begrensninger mht. dataens 
gyldighet og sjøfugløkologiske kunnskaps
mangler tatt ut (delvis tatt med side 43). Siste 
setning før «Virkning av olje på sjøfugl,. står 
derfor ute av sammenheng og virker mer posi
tiv enn tiltenkt. 

2. Under overskriften «Virkning av olje på 
sjøfugl~ (side 41-42) er vårt avsnitt om kunn
skapsmangler som begrenser presisjonsgra
den i analysen tatt ut. Dette er beklagelig, 
siden slike argumenter er avgjørende for for
ståelsen og tolkningen av analyseresultatene. 

3. Under overskriften «Områdets sjøfuglfau
na og sjøfuglområder» (side 43) skulle første 
ord i tredje avsnitt være «karakterfugler», ikke 
«vanlige fugler». Det er en vesentlig forskjell 
mellom disse to begrepene. Skarver er f.eks. 
ikke spesielt tallrike sammenlignet med hav
hest og alkefuglene, men de er typiske arter 
for området. 

4. Fig. 4.15 (side 44) er ikke fullstendig. Bl.a. 
er viktige sjøfuglområder i åpent hav ikke teg
net inn. Figuren er faktisk et direkte opptrykk 
av en delskisse utarbeidet til hjelp for de som 
skulle utforme de endelige figurene i sam
menfatningsrapporten. I en lengre instruks 
som fulgte skissen, ble det redegjort for hvor
ledes resterende informasjon skulle tegnes 
inn. Samtidig ba vi om at det ble benyttet uli
ke farger for hhv. hekke-, myte- og vinterom
råder. Dette ville ha økt lesbarheten vesentlig, 
og tillatt at figuren kunne trykkes på bare en 
halv side. En korrekt utgave av figuren er gitt 
i rapporten for sjøfuglanalysen. (Fig. 8.6). 

5. I første avsnitt under overskriften «Be
standenes sårbarhet og verneverdi» (side 45) 
er det unnlatt å nevne at analysemodellen for 
sårbarhet overfor olje er uavhengig av olje
driftsstatistikk. Dette er avgjørende for forstå
elsen av resultatene, som gjelder generell 
oljesårbarhet. 

6. Analyseprinsippet for effektutredningene 
beskrives i første avsnitt under overskriften 
«Mulige konsekvenser av oljesøl for sjøfugl» 
(side 46). Dette er en sterkt forkortet og om
skrevet versjon av vårt bidrag. Forklarings
graden er betydelig redusert. Bl.a. er det ikke 
nevnt et ord om at utredningen av konfliktrisi
ko er basert på en kopling av de enkelte 
bestandenes fordelingsmønstre og oljedrifts
statistikk for utslipp fra tilfeldige posisjoner 
innenfor ulike delområder. Dette er avgjøren
de for tolkningen av resultatene, ikke minst 
for å understreke forskjellen mellom generell 
oljesårbarhet (jf. eks. 5) og forventede konse
kvenser for bestandene. 

7. I siste avsnitt på side 47 mangler en inn
ledende setning som konkluderer at en vinter
bestand generelt vil være mest utsatt. Foruten 
å være et viktig resultat, er denne opplysnin
gen avgjørende for en full forståelse av neste 
setning, hvor det slås fast at skadepotensialet 
er størst i sommerhalvåret. 

8. Den verbale bakgrunn for konklusjonene 
på side 48 er tatt ut. Dette var ekstra viktig 
informasjon, siden effekttabellen for spesielt 
utsatte og verneverdige bestander ble droppet 
(etter avtale) av hensyn til omfanget. Mange 
konklusjoner var begrunnet i effekter for slike 
bestander. 

9. Under overskriften «Effekter for særlig 
utsatte og verneverdige bestander» (side 48) 
var hensikten å fokusere på de bestandene 
som slo høyest ut på effektskalaen. For å be
grense omtalen fokuserte vi kun på bestande
ne med de mest ekstreme effektindeksene. I 
sammenfatningsrapporten er disse kalt «sær
lig utsatte». Dette er svært uheldig, siden det 
automatisk medfører at øvrige bestander feil
aktig blir oppfattet som «ikke særlig utsatte». 

10. Under samme overskrift (side 48) er stel
lerendene i Varanger omtalt som «en helt 
unik forekomst i dette området», mens vår 
formulering var «en helt unik forekomst i 
vestpolararktisk sammenheng». En meget ve
sentlig forskjell! 

11. Avsnittet som omhandler den spesielt 
alvorlige situasjonen for lomviene i Barents
havet er betydelig redusert. Dette er beklage
lig, siden hensyn til lomvibestandene er 
trukker frem som et hovedpunkt i analysen 
og konklusjonene. Det er avgjørende at lese
ren får en relativt fyldig beskrivelse av de 
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spesielle problemene for denne arten. Til
bakegangen for hekkebestanden av lomvi i 
Barentshavet er meget tragisk og savner side
stykke i europeisk sjøfuglhistorie (også en 
formulering som ble droppet). 

12. Vi hadde formulert de viktigste konklu
sjonene i 1 7 korte punkter. Disse burde vært 
gjengitt ordrett i Kap. 6.1 «Konsekvenser av 
petroleumsvirksomheten» (side 72). I stedet 
er mange av konklusjonene flyttet til Kap. 6.2, 
hvor de absolutt ikke er i tråd med overskrif
ten «Areal- og tidsmessige begi-ensninger» . 
Det er uheldig at ikke samtlige konklusjoner 
vedrørende sjøfugl kan leses fortløpende noe 
sted i rapporten. 

13. I Kap. 6.3 «Oljevernberedskapen» er vårt 
bidrag fullstendig utelatt. Dette skisserte be
hovet for en effektiv beredskap på sjøfuglsi
den, for å sikre en raskest mulig identifikasjon 

Vi er inneforstått med at avslutningsfasen 
for denne konsekvensutredningen var svært 
hektisk, og at redaksjonskomiteen for sam
menfatningsrapporten hadde en lite takknem
lig oppgave. Vi tror likevel det ville vært en 
bedre løsning om de ulike fagmiljøene selv 
hadde fått ansvaret for teksten i de respektive 
delene av rapporten, innenfor forhåndsgitte 
rammer for omfang. Selv om dette utvilsomt 
ville gjort det vanskeligere å få til en ensartet 
profi.l i rapporten, ville det føre med seg færre 
problemer av den type som er beskrevet i 
dette brevet. En kunne også spart seg mye 
arbeid, dersom det på forhånd forelå detaljerte 
retninglinjer for fremstillingsform. Ideelt sett 
burde redaksjonskomiteens oppgave i hoved
sak være å sy sammen de ulike bidragene i 
et eller flere oppsummerende kapitler. 

Vi ber om at stortingsmeldingens omtale av 
effekter på sjøfugl utelukkende baseres på 
analyserapporten for sjøfugl (Viltrapport 46). 
Sammendraget i denne rapporten (Kap. 1) 
henviser til de viktigste kapitler, tabeller og 
figurer, samtidig som de endelige anbefalinger 
og konklusjoner er gitt punktvis og kortfattet 
i egne kapitler (hhv. Kap. 10 og 11). Vi gjør 
samtidig oppmerksom på at det er foretatt 
noen endringer mht. formuleringen av enkel
te konklusjoner og anbefalinger. 

7. FISKERIINTERESSER 
7. l Fiskerisjefen i Finnmark 

Fiskerisjefen fremmet følgende forslag til 
vedtak: 

«Fiskeristyret har behandlet konsekvensut-

av avbøtende tiltak i oljesølsituasjoner. Vår 
skisse av hvilke typer tiltak som kan være 
aktuelle er også utelatt i sammenfatnings
rapporten. 

14. I Kap. 7 «Overvåking av miljø og opp
følgende studier», avsnitt «Sjøfugh (side 77), 
er en viktig setning utelatt. Her påpekte vi 
nødvendigheten av at DN's overvåkingspro
gTam for sjøfugl blir vurdert i lys av resultate
ne fra foreliggende utredning. Et gjennomar
beidet overvåkingssystem for eventuelle 
miljøkonsekvenser bør etableres parallelt med 
enhver petroleumsvirksomhet på kontinental
sokkelen. Det er avgjørende at overvåkningen 
er tilstrekkelig omfattende til å kunne avdek
ke de mest forventede effektene på sjøfugl. 
Uten dette er det ikke mulig å vurdere de reel
le effektene av et inngrep. 

redningene om åpning av Barentshavet syd 
m.m. og vil uttale følgende: 

Den fremlagte konsekvensutredning repre
senterer en meget fyldig datasamling om de 
miljømessige konsekvenser av en eventuell 
oljeaktivitet i Barentshavet, spesielt dersom 
det skulle skje ukontrollerte utblåsninger. I 
så henseende ser Fiskeristyret på den fremlag
te konsekvensutredning som et meget verdi
fullt dokument som frembringer ny og 
vesentlig kunnskap om disse forhold. 

De regionale og lokale konsekvensutred
ninger bærer preg av liten forståelse for den 
reelle fiskerimessige og næringsmessige situa
sjon i Finnmark. Spesielt vil Fiskeristyret 
peke på: 
- Et unyansert syn på petroleumsnæringens 

betydning for bosettingen (kap. 5.3 siste av
snitt under overskrift «Befolkning og boset
ting» (s. 62)) . 

- Lettvinte betraktninger om de sysselset
tings- og næringsmessige utviklingstrekk i 
fylket og unyanserte utsagn om sentralise
ring/desentralisering i en distriktspolitisk 
sammenheng preger kap. 5.3. Spesielt gjel
der dette under overskriften «Næringsliv og 
sysselsetting» hvor utsagnet i siste avsnitt (s. 
63) er følgende: 

«Det tradisjonelle ressursgrunnlaget er i 
dag fullt utnyttet og gir neppe rom for ny 
aktivitet i særlig omfang. Fortsatt utvikling 
av akvakultur og turisme kan gi mange ver
difulle arbeidsplasser i årene fremover, i 
tillegg til de arbeidsplassene som eventuelt 
vil bli etablert innenfor petroleumsrettet 
virksomhet. 
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Dette utsagn er positivt galt når en tar 
utgangspunkt i den sysselsetting en økt be
arbeiding av eksisterende råstoff kan gi og 
myndighetenes ønske om fordeling av rå
stoff til Finnmark. 

- Mangelfulle vurderinger om de sysselset
tingsmessige konsekvenser for spesielt 
fiskerisamfunnene og dermed hele kysten 
av Finnmark. Utover de foretatte registre
ringer kan ikke kap. 5.4. sies å ha noen 
verdi. Det forbehold som tas i siste avsnitt 
om metodikken burde tilsi en helt annen 
forsiktighet med å presentere sysselsettings
messige konsekvenser og sammenhenger 
enn det en har gjort. 

Fiskeristyret vil se det som en fordel at 
de deler av konsekvensutredningen som 
omhandler de næringsmessige konsekven
ser blir omarbeidet. Primært gjelder dette 
kap. 5 og spesielt kap. 5.3 og 5.4. Dette vil 
naturlig også få konsekvenser for kap. 6. 

Ovennevnte kapitler har fått en karakter 
som etter Fiskeristyrets oppfatning kan 
svekke tilliten til prinsippet om konse
kvensutredningen. Dette kan heller øke 
motsetningene mellom fiskerinæringen og 
petroleumsnæringen enn å redusere dem, 
som var forutsetningen. 

En omarbeidelse av ovennevnte kapitler 
må bestrebe seg på å frembringe en mest 
mulig konkret og aktuell vurdering av situa
sjonen slik at den berørte kystbefolkningen 
kan identifisere seg med det fremlagte re
sultat, ikke nødvendigvis være enig i alle 
konklusjoner, men føle seg trygg på at ut
gangspunktet er reellt og at den faglige 
innsikt er god. 

Fiskeristyret vil gi uttrykk for at en ser 
frem til at fiskerinæringen og petroleums
næringen kan etablere et praktisk og godt 
samarbeid utenfor kysten av Finnmark. For 
sin del vil Fiskeristyret gjerne bidra positivt 
i dette arbeidet.» 

Fiskeristyrets formann fremmet følgende 
tilleggsforslag som kommer inn foran siste 
avsnitt i fiskerisjefens forslag: 

«Dette kan best sikres ved at hovedansva
ret for arbeidet blir lagt til firmaer/institu
sjoner i Nord-Norge som har en inngående 
praktisk kjennskap til fiskerinæringen og 
de stedegne forhold. Det vises i den for
bindelse til 3. avsnitt i «Konklusjoner» hvor 
det uttales: - «I utredningsprogrammet ble 
det lagt vekt på å utvikle metoder for konse
kvensanalyser innenfor de enkelte fagom
råder». Fiskeristyret konkluderer med at 
denne metodikk når det gjelder de sysselset
tingsmessige og næringsmessige konse
kvenser, ikke holder mål. 

Begge forslag be enstemmig vedtatt. 

Fiskerisjef en i Finnmark 
LANDSDELSUTVALGETS UTTALELSE 
OM KONSEKVENSUTREDNINGEN OM 
ÅPNING AV BARETNSHA VET SYD, 
TROMS Il, TROMS Ill OG DEN SYDLIGE 
DEL AV FINNMARK VEST FOR PETROLE
UMSVIRKSOMHET. 

Finnmark fylkes fiskeristyre har i møte den 
14.10.88 behandlet ovenfor nevnte som sak 
32/88. 

Følgende enstemmige vedtak ble fattet: 
«Fiskeristyret har registrert at Landsdelsut

valget har gått inn for å intensivere leteaktivi
teten i Nord-Norge. 

Etter de siste tilbakeslag i oljevirksomhe
tennetevirksomheten utenfor Nord-Norge 
trodde fiskeristyret at den største oljefeberen 
hadde avtatt, men Landsdelsutvalgets be
handling tyder ikke på det. 

Fiskeristyret er skuffet over at landsdelsut
valget ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til 
fiskeriinteresser i disse for fiskerne viktige 
områder. 

Selv med drivverdige funn i disse områder 
vil fiskerivirksomheten fortsatt være ryggra
den i næringslivet og bosettingen, og fiskeri
styret kan derfor ikke godta en intensivert 
leteaktivitet. 

Fiskeristyret ber derfor om at myndighetene 
ikke følger opp Landsdelsutvalgets vedtak. 

Forøvrig viser fiskeristyret til sitt vedtak i 
sak 26/88 hvor det fremgår at det i konse
kvensanalysen, etter fiskeristyrets oppfatning, 
tas for lite hensyn til fiskerisamfunn langs 
kysten. 

7.2 Norges Fiskarlag 
Landsmøtet i Norges Fiskarlag har i møte 

den 09.10.88 behandlet spørsmålet om åpning 
av Barentshavet syd for petroleumsvirksom
het, og fremdriften i arbeidet med Fleischerut
valgets utredning. 

Landsmøtet traff slikt vedtak: 
«Landsmøtet i Norges Fiskarlag understre

ker at forutsetningen for ordnede forhold 
mellom fiskerinæringen og petroleumsvirk
somheten når de konkurrerer om bruken av 
samme havområde, er at myndighetene snar
lig bidrar til regler for konfliktløsning. Det er 
nødvendig at myndighetene erkjenner at det 
er konflikt og foretar en avveining av politis
ke, sosiale, økonomiske og rettferdsmessige 
hensyn. 

Selv om Olje- og energidepartementet opp
gir å være opptatt av at «det snarlig finnes 
løsninger på konflikten mellom petroleums
virksomheten og fiskerinæringen», er Lands
møtet ikke tilfreds med fremdriften i 
saksbehandlingen og den holdning som myn
dighetene har vist overfor en næring som i 

384



1988-89 St.meld. nr. 40 127 
Vedlegg I Åpning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 

større gTad enn andre, har måttet bære byrde
ne av aktiviteten på norsk sokkel. 

Når tradisjonell bruk av havet som fiske 
representerer, må vike fordi Staten nytter sin 
eiendomsrett til petroleumsressursene, tar 
Landsmøtet det som gitt at myndighetene og 
næringen får klarhet i hva oljevirksomheten 
vil innebære for fiskerinæringen. Det må der
for uansett form for aktivitet, fremlegges et 
tilstrekkelig og gjennomarbeidet underlags
materiale i form av konsekvensanslyser som 
må forplikte myndighetene. Behandlingen av 
konsekvensanalysene må også være avsluttet 
før beslutninger om petroleumsaktivitet på 
sokkelen blir vedtatt. 

Såfremt Staten tillater en eller flere rettig
hetshavere å utvinne petroleumsressursene og 
dermed fratar utøverne av fiske sitt tradisjo
nelle næringsgnmnlag, finner Landsmøtet i 
likhet med Fleischerutvalget det helt uaksep
tabelt at fiskerne ikke skal få erstatning. 

Landsmøtet kan ikke akseptere den hold
ning myndighetene legger for dagen i behand
lingen av Fleischerutvalgets utredning. Økt 
aktivitet fører til nye beslag av fiskefelt . Når 
en så opplever at et spørsmål som gjelder fis
kernes rettslige status vis a vis oljeaktiviteten 
legges i dødvannet, er det egnet tU å bryte ned 
tilliten . 

Landsmøtet krever at Regjeringen nå frem 
mer proposisjonen, slik at rettighetshaver som 
driver virksomhet med sikte på økonomisk 
vinning, pålegges objektivt ansvar for det tap 
fiskerne lider ved beslagleggelse av fiskefelt. 
Ansvaret må også omfatte allerede gitte tilla
telser. 

Landsmøtet konstaterer med tilfredshet at 
det nå foreligger en konsekvensutredning 
knyttet til spørsmålet om åpning av et havom
råde for petroleumsvirksomhet. Dette er i 
samsvar med krav som Norges Fiskarlag alltid 
har stillt. 

Landsmøtet viser også til at Møre I er et 
særdeles viktig fiskerifarvann, og igangsetting 
av egg- og larveprogTammet for dette området 
må naturligvis oppfattes som en erkjennelse 
av dette fra myndighetenes side. Når Regje
ringen så velger å utlyse blokker på Møre I 
før konsekvensutredninger, inklusive egg- og 
larveprogTammet foreligger, må det oppfattes 
som en klar tilsidesettelse av fiskeriinteresse
ne. Dette beklager Norges Fiskarlag sterkt, og 
må kreve at boareaktivitet ikke igangsettes før 
konsekvensutredninger foreligger og er be
handlet. 

Landsmøtet må derfor kreve at beslutnin
gen om å åpne Møre I trekkes tilbake. 

Landsmøtet finner grunn til å fremheve 
Barentshavet som et område rikt på ressurser. 
Det tjener som g,-unnlag for bosetting, næring 
og andre aktiviteter langs kysten. Landsmøtet 

ser det derfor som absolutt nødvendig å vekt
legge hensynet til de sårbare ressurser som 
utgangspunktet for en beslutning om petrole
umsaktivitet. 

Landsmøtet konstaterer, slik det også gjøres 
i konsekvensanalysen, at de negative følger 
for ressursene kan bli alvorlige ved en gene
rell olje- og gassvirksomhet. Av den gTunn 
må letevirksomheten tilrettelegges slik at man 
unngår risikofylte operasjoner, som boring i 
antatt oljeførende lag, i de sårbare perioder 
og områder. Det er også et ubetinget krav fra 
Landsmøtet at konflikten i kyst- og havom
rådene må reduseres ved at aktiviteten bare 
foregår med et sterkt begTenset antall rigger, 
og når den lokale fiskeriaktiviteten er minst. 

Landsmøtet forutsetter at det ikke settes 
igang petroleumsvirksomhet i fiskevernsonen 
ved Bjørnøya. 

Landsmøtet pålegger Landsstyret å få utre
det spørsmålet om petroleumsfrie soner. Dette 
arbeidet må gis høy prioritet. 

Petroleumsfrie soner vil være viktig for fri 
utøvelse av fisket på kysten og i de nære hav
områder. Det vil og være et positivt tiltak for 
de mange kystsamfunn som er avhengig av 
disse nære kystområder for å skaffe råstoff til 
fiskeindustrien. 

Inntil myndighetenes syn på slike petrole
umsfrie soner er avklart, går Landsmøtet imot 
utvidelse av leteaktiviteten i nordområdene. 

En klar forutsetning for Landsmøtet er at 
Fleischerutvalgets forslag blir vedtatt av Stor
tinget med virkning også for allerede gitte 
tillatelser, før spørsmålet om åpning av Ba
rentshavet blir behandlet. 

Landsmøtet forutsetter også at den sittende, 
og framtidige regjeringer opprettholder den 
forpliktelsen som Norge har påtatt seg gjen
nom Geneve-konvensjonen, at alle innret
ninger skal fjernes fulstendig når bruken er 
opphørt eller tillatelsen er utløpt.» 

7.3 Nordland Fylkes Fiskarlag 
Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag behand

let ovennevnte i møte 2. september d.å. Det 
ble fattet slikt vedtak: 

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag ser posi
tivt på at det nå er utarbeidet en konsekvens
analyse for de deler av havområdene i nord 
hvor det foreligger planer om utvinning av 
gass og olje. 

Styret vil vise til at utredningen ikke trek
ker noen entydig konklusjon om det skal 
drives oljeboring eller ikke men at den heller 
har tatt sikte på å vurdere konsekvensene, 
både positive og negative av slik aktivitet. Sty
ret er imidlertid av den klare oppfatning at 
de negative konsekvensene til en viss gTad er 
undervurdert, spesielt gjelder dette konse
kvensene av ukontrollerte utblåsninger, men 
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det gjelder også arealkonflikter mellom olje
næring og fiskerinæring. 

Styret vil slå fast at i verste fall kan opptil 
15% av en årsklasse torsk kunne gå tapt ved 
en oljeutblåsning. Dersom dette blir tilfelle 
vil det kunne få svært store konsekvenser for 
fiskerinæringen i tillegg til det arealet borerig
gene vil legge beslag på. Styret vurderer også 
situasjonen dithen at de totale værforhold er 
verre i Barentshavet enn i Nordsjøen og sann
synligheten for hyppigere ukontrollerte 
utblåsninger vil derfor kunne være større enn 
antydet i utredningen. 

Utredningen gir en oversikt over de mest 
aktuelle fiskefeltene i Barentshavet. Styret 
kan ikke uten videre si seg enig i disse betrakt
ningene da disse gir inntrykk av at det i store 
deler av Barentshavet ikke drives fiske. Styret 
vil derfor påpeke det faktum at det er svært 
få områder som kan tas i bruk til oljeboring 
uten at det oppstår arealmessige konflikter. I 
beste fall vil disse konfliktene være sesong
betonte slik at oljeboring kan foregå til visse 
tider av året uten å forhindre fisket. 

Alle forhold tatt i betraktning vil styret frarå 
oljeboring i utredningsområdet fordi en svært 
utsatt fiskerinæring vil bli skadelidende. I 
beste fall vil skade oppstå som arealmessige 
konflikter, i verste fall ved direkte oljefor
urensning og neddreping av fiskeegg og 
larver. For øvrig vil en på det sterkeste gå 
imot oljeboring før Stortinget har behandlet 
Fleischerutvalgets innstilling vedrørende er
statning til fiskerne for den ulempe olj~virk
somheten fører med seg. Når det gjelder den 
daglige forurensning fra oljeboringen, er dette 
i liten grad berørt i utredningen. En vil derfor 
be om at det før eventuell boring starter opp 
blir foretatt grundige undersøkelser av hav
miljøet rundt de plattformene som har vært i 
drift noen tid. Etter eventuell borestart i nord
områdene må havmiljøet overvåkes kontinu
erlig, noe som da også er anbefalt i utred
ningen. 

Dersom det uansett blir oljeboring i utred
ningsområdet vil styret be om at borelokalite
ter blir utvalgt i samråd med Norges Fiskarlag 
slik at skadevirkningen blir minst mulig. 

Som en helt klar forutsetning før boretilla
telser blir gitt må det etableres en tilfredsstill
ende oljevernberedskap slik at skadevirknin
gene av eventuelle oljesøl kan minimaliseres. 
Det må også unngås å bore på de tider av året 
hvor egg og larver, spesielt av torsk kan bli 
skadelidende. 

7.t Troms Fiskarfylking 
1. Styret i Troms Fiskarfylking reagerer me

get sterkt på at fiskerne blir bedt om å 
behandle konsekvensutredningen om åp-

ning av Barentshavet Syd, Troms Il og Ill, 
og den sydlige del av Finnmark Vest for 
petroleumsvirksomhet all den tid OED ik
ke har villet behandle Fleischer-utvalgets 
innstilling. 

2. Styret mener imidlertid at det under ingen 
omstendighet må åpnes for petroleums
virksomhet i egg- og larvesoner og kystso
ner, som beskrevet i konsekvensutrednin
gen, utfra følgende begrunnelse: 

Fiskeegg og -larver kan være sårbare 
overfor oljeforurensning. Oljen kan bli 
blandet ned til et dyp mellom 20 og 50 
meter, mens oljekonsentrasjonene som er 
sårbare for fiskeegg og larver finnes i de 
øverste 5 - 10 metrene. De forsøk som er 
gjennomført ved Havforskningsinstituttet 
viser at torskeegg og larver under 20 mm 
tar skade av oljeforurensning. Torskeegge
ne vil være spesielt sårbare på grunn av sin 
positive oppdrift i vannet, og et par timers 
opphold i oljeinfisert vann har dødelig ef
fekt. Torskelarvene vil ikke i samme grad 
bli blandet med de oljeinfiserte vannmasse
ne. Under de midlere vindforhold i utred
ningsområdet i perioder med sårbare 
torskelarveforekomster i området, er det 
rimelig å legge til grunn at rundt 5 % av 
den delen av larvebestanden som befinner 
seg under et oljeflak kan gå til grunne. 
Forsøk har vist at en 3 - 4 ukers periode fra 
torskeeggene klekkes og til larvene når en 
størrelse på 20 mm representerer den mest 
sårbare perioden for torsken. 

For fiskeriene har undersøkelser vist at 
konsekvensene av oljevirksomhet vil være 
størst langs kysten av Finnmark. Dette 
gjelder spesielt kystområdene fra Sørøya i 
vest til Tanafjorden i øst. Dette forhold for
sterkes når en tar hensyn til det store antall 
arbeidsplasser i land som er direkte av
hengig av fiskeriene i disse områdene og 
at det ikke kan regnes med kompensasjon 
for arbeidsplasser som går tapt i fiskeriene. 
På grunn av det noe grove rutenettet som 
er benyttet i analysen, kommer riktignok 
ikke de viktigste fiskeriene på egga.kanten 
utenfor Troms tilstrekkelig godt fram. Det 
må antas at konsekvensene for fiskeriene 
vil være like store her som på kysten av 
Finnmark. Det er et generelt trekk at kon
sekvensene for fiskeriene avtar med 
økende avstand fra land. Eventuell petrole
umsvirksomhet i de nordlige deler av 
utredningsområdet vil ha heller begrense
de fiskerimessige konsekvenser. 

3. Under henvisning til det som er nevnt 
ovenfor og faren for arealkonflikter mellom 
oljevirksomhet og fiskerivirksomhet, må 
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det opprettes en petroleumsfri sone på 50 
n. mil fra grunnlinja. 

Troms Fiskarfylking 
Fylkingens styre behandlet ovennevnte sak 

i møte 25. oktober d.å og fattet dette v e d t a k; 
«Troms Fiskarfylking har behandlet Troms 

fylkestings vedtak om konsekvensanalysen 
vedr. åpning av Barentshavet syd, Troms II, 
Troms Ill og sydlige del av Finnmark Vest for 
petroleumsvirksomhet. 

Troms Fiskarfylking er svært forbauset over 
at Troms fylkesting ikke har tatt hensyn til 
fiskernes interesse i denne sak, men tvert 
imot har gitt generell åpning for oljeboring 
på Troms Il, Troms III og de øvrige deler av 
konsekvensområdet. 

Troms Fiskarfylking mener det er svært 
uheldig at fylkestinget ikke har tatt hensyn til 
de motforestillinger og advarsler som bl.a. er 
kommet fra Statens Forurensningstilsyn, og 
som peker på store svakheter/mangler i den 
foreliggende konsekvensutredning. 

Troms Fiskarfylking forlanger at fiskernes 
krav om oljefrie soner langs kysten straks blir 
tatt opp til behandling i OED, og legges fram 
for Stortinget før eller samtidig med Stortin
gets behandling av spørsmålet om åpning av 
konsekvensområdet for petroleumsvirksom
het. 

Troms Fiskarfylking må peke på at det er 
helt nødvendig med en oljefri sone som følger 
sokkelkanten, dog ikke utenfor 50 n. mil, for 
å sikre framtidig fiskerivirksomhet i nord. 
Dette innebærer at Fylkestingets krav til åp
ning av Troms II og Troms III må ses bort fra». 

8. ANDRE HØRINGSUTTALELSER 
8.1 Fylkesmannen i Finnmark/miljøvernav

delingen 
Fylkesmannen har følgende merknader til 

utredningen: 
I. Konsekvensutredningen legger vekt på å 

beskrive det fysiske og biologsike miljø i 
Barentshavet i en normal ressurssituasjon. 
Som det også framgår av rapporten, råder 
det imidlertid for tiden spesielle forhold i 
økosystemet i Barentshavet, som følge av 
overfiske av først og fremst sild og lodde. 
Barentshavets økosystem er i krise, og det 
er i dag svært vanskelig å si hvor lang tid 
det vil ta før en igjen har mer normale for
hold i området. 

Petroleumsvirksomhet vil kunne repre
sentere en ytterligere belastning på et 
allerede hardt belastet miljø. Vi synes ikke 
dette poengteres klart nok i rapporten. Den 
aktuelle situasjonen krever ikke bare nøye 
overvåkning, men maner også til ekstra 
forsiktighet. 

2. Utredningen bekrefter at petroleumsvirk
somheten, bl.a. pga. sine store krav t1 
spesialisert arbeidskraft, vil ha svært be
grenset effekt for sysselsetting og bosetting 
i Finnmark, og at den derfor er lite egnet 
som distriktsnæring. I tillegg er de eventu
elle nasjonale gevinstene preget av usik
kerhet, som følge av svingninger i oljepri
sene. 

Fiskeressursene har vært og vil i over
skuelig framtid være det viktigste grunn
laget for bosettning og miljø langs 
Finnmarkskysten, petroleumsvirksomhet 
eller ikke. Dersom fiskeriressursene forval
tes og fordeles på en riktig måte, gir de 
også rike muligheter til utvikling av næ
ringsliv og dermed sysselsetting og boset
ting i denne regionen. Fylkesmannen synes 
disse mulighetene er sterkt undervurdert i 
konsekvensutredningen. 

I konflikter mellom petroleums- og fiske
riinteresser må derfor hensynet til fiskeres
sursene veie tyngst. 

3. Fylkesmannen har merket seg at de som 
har utarbeidet rapporten om konsekvense
ne for sjøfugl ikke har vært fornøyd med 
den måten deres resultater er presentert 
på i samlerapporten. Fylkesmannen vil for 
sin del understreke den betydningen disse 
kyst- og havområdene har for sjøfugl, og 
det internasjonale ansvaret vi har for å sik
re levedyktige bestander av disse fuglene. 
For tiden er situasjonen for enkelte arter 
kritisk, og det vil ta lang tid å bygge opp 
bestandene også etter at fiskebestandene 
forhåpentligvis kommer opp på normalt 
nivå. Oljesøl vil kunne representere en al
vorlig trussel mot enkelte av sjøfuglbestan
dene. 

4. Fylkesmannen har også merket seg de 
kunnskapsmangler som er til stede, og som 
gjør det vanskelig å få en fullgod vurdering 
av konsekvensene ved eventuell petrole
umsvirksomhet i de aktuelle havområdene. 
Spesielt peker vi på manglene i kunnskape
ne om virkningene på de to fiskeartene sei 
og hyse, samt reke, arter av stor nærings
messig betydning. 

5. Utredningen peker på to virkemidler for å 
begrense skadevirkningene ved eventuelle 
oljesøl: Økt oljevernberedskap og boring til 
bestemte tider av året. Fylkesmannen vil i 
tillegg peke på muligheten av å avgrense 
områder som helt unntas fra petroleums
virksomheten. Vi tenker her på økologiske 
nøkkelområder/-soner som er spesielt sår
bare for oljesøl. Vi forutsetter at dette blir 
vurdert i det videre arbeidet med stortings
meldingen. 

6. Når det gjelder oljevernberedskapen, viser 
erfaringen så langt at det til havs er svært 
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vanskelig, og under dårlige værforhold 
nærmest umulig, å bekjempe større oljeut
slipp ved hjelp av mekanisk oljevernutstyr. 
Under dårlige værforhold vil også kjemisk 
bekjempning være svært vanskelig. Vi sy
nes utredningen burde poengtert dette 
klarere. 

Vi savner også en analyse av mulige mil
jøkonsekvenser ved bruk av kjemiske 
midler for å bekjempe oljesøl. 

Forøvrig gir utredningen en brukbar 
oversikt over de store nasjonale og interna
sjonale verdier som er knyttet til det 
produktive Barentshavet, og de mulige ne
gative miljøkonsekvensene ved eventuell 
petroleumsvirksomhet i dette området. Fra 
et miljø- og ressursvernsynspunkt er det 
på det nåværende tidspunkt store betenke
ligheter ved å åpne området for petrole
umsvirksomhet. 

8.2 Landsdelsutvalget 
Landsdelsutvalget har i møte 22. september 

1988, sak 25/88 LU, behandlet konsekvensut
redningen om åpning av Barentshavet Syd, 
etter å ha innhentet uttalelser fra forskjellige 
instanser, og har gjort slikt vedtak: 
«I. Landsdelsutvalget har behandlet konse

kvensutredningen om åpning av Barents
havet Syd, Troms Il, Troms Ill og den 
sydlige del av Finnmark Vest for petrole
umsvirksomhet. 

2. Landsdelsutvalget har merket seg 
- at konsekvensutredningen ikke peker på 

områder som bør unntas helt fra letevirk
somhet, 

- at det vil legges vekt på å opprettholde 
en god oljevernberedskap i området, og 

- at det innenfor deler av området kan bli 
aktuelt med tids- og områdebegrensning 
for letevirksomheten. 

3. Landsdelsutvalget viser til de store investe
ringer som kommunene, fylkene og 
næringslivet har gjort for åta imot letevirk
somheten/oljevirksomheten i og utenfor 
Nord-Norge. Dette er gjort ut fra klare sig
naler og vedtak av sentrale myndigheter. 

Det er bygget opp stor kompetanse og 
store arealer er stillet til disposisjon for 
virksomheten. 

Landsdelsutvalget er bekymret for den 
utvikling som nå skjer i Nord-Norge, og 
kan ikke se at det i konsekvensutredningen 
er pekt på så store negative konsekvenser 
at en må begrense eller stanse letevirksom
heten/oljevirksomheten i landsdelen. 

Landsdelsutvalget er opptatt av at en 
snarest mulig får klarlagt ressursgrunn
laget for oljevirksomhet i Nord-Norge. 
Dette kan en kun få ved å intensivere lete-

aktivteten. For den videre planlegging og 
utbygging e r dette avgjørende. 

4. Landsdelsutvalget mener at de områder 
som konsekvensanalysen omfatter kan åp
nes for leteboring. Leteaktiviteten må 
tilrettelegges slik at negative konsekvenser 
for sårbare ressurser og fiskerivirksom
heten reduseres til et minimum. I kystsoner 
må det velges tidspunkt for letevirksom
heten slik at en unngår den sårbare periode 
for fiskeegg og -larver. 

5. Det må legges opp til et mest mulig stabilt 
og langsiktig aktivitetsnivå som sikrer jevn 
sysselsetting og jevne lokale vareleveran
ser. 

6. Landsdelsutvalget forutsetter at oljevern
beredskapen videreutvikles og styrkes med 
omsyn til de spesielle klimatiske forhold i 
Barentshavet. 

7. For å få bedre kunnskap om de økologiske 
prosesser i Barentshavet, må overvåking av 
miljøet inngå som en forlengelse av konse
kvensutredningen. Det må iverksettes et 
løpende forsknings- og overvåkningspro
gram som knyttes til forskningsinstitusjo
ner i landsdelen. 

8. Landsdelsutvalget ber Olje- og energide
partementet behandle Fleischerutvalgets 
innstilling om fiskernes rettigheter sna
rest.» 

På bakgrunn av den debatt som har fun
net sted etter at vedtaket er fattet, finner 
Landsdelsutvalget det riktig å vise spesielt 
til pkt. 8, og ber om snarlig behandling av 
Fleischerutvalgets innstilling om fiskernes 
rettigheter. 

8.3 Sysselmannen på Svalbard 
Konsekvensutredning om åpning av Barents
havet syd 

Det vises til departementets brev av 
08.07 .88, der bl.a. lokale myndigheter invlte
res til å gi uttalelser om en vedlagt konse
kvensutredning ved en mulig åpning av 
Barentshavet Syd for oljeleting. Sysselman
nen på Svalbard fikk ikke tilsendt utrednin
gen. Vi måtte selv etterlyse den og mottok den 
først 26.09.88. 

Sysslemannens myndighetsområde omfat
ter alt landareal i Svalhardområdet, herunder 
Bjørnøya, samt de indre farvann og sjøterrito
riet. Av den grunn og også fordi oljeletings
virksomhet i Barentshavet utenfor disse 
områdene kan ha konsekvenser for Svalbard, 
bør etter vår oppfatning sysselmannen stå på 
departementets høringsliste i slike saker. 

Fordi vi fikk utredningen så vidt sent, har 
vi ikke kunnet overholde den fastsatte hø
ringsfrist. Vi har heller ikke hatt tid til en så 
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grundig gjennomgang av konsekvensutred
ningen som vi kunne ha ønsket. 

Vi oppfatter den høring som nå foretas ikke 
som et spørsmål om oljeleting skal igangsettes 
eller ikke, men som et spørsmål om den fore
liggende konsekvensanalyse holder mål, d.v.s. 
om det er konsekvenser som er utelatt eller 
om det er feil eller mangler ved de analyser 
som foreligger. 

En svakhet ved konsekvensutredningen slik 
vi ser det, er kapittelet som omhandler oljeut
slipp. Beskrivelsen av hva som skjer med et 
oljesøl på havet er i stor grad bygget på erfa
ringer fra Nordsjøen, mens det er lagt liten 
vekt på at en mangler data som viser om den
ne kunnskapen er overførbar ti! forholdene i 
Barentshavet. Her er temperaturen langt lave
re enn lenger sør, og det er grunn til å anta 
at dette vil få betydning for f.eks. fordamp
ning og mikrobiell nedbrytning av olje. 

Videre er illustrasjonen av oljedriftbereg
ningene beheftet med den svakhet at de 
stanser ved nordgrensen for leteområdet. De1 
er således ikke vist beregninger som illustre
rer sannsynligheter for om utslipp nord i 
leteområdet kan nå opp til Svalbard der olJen 
i første omgang eventuelt vil treffe Sør-Spits
bergen nasjonalpark eller Tusenøyane og 
Edgeøya i Nordaust-Svalbard naturreservat. 
Oljeforurensning i de to nevnte områdene vil 
ha svært dramatiske og katastrofale konse
kvenser for sårbare biologiske verdier 
nærmest uansett årstid. 1 store deler av året 
vil også olje på havet eller i drivisen mellom 
Sørkapp, Edgeøya og Hopen i nord og Bjørn
øya i sør ha store konsekvenser for sjøfugl og 
sjøpattedyr. 

Muligheten for at olje skal kunne nå drivi
sen fra en tenkt boreposisjon mellom fast
landet og Bjørnøya er omtalt på side 28 i 
rapporten. Det angis her at dette ikke vil kun
ne skje fra den oppgitte posisjon, og det blir 
referert til figur 3.6 som sies å vise at oljen 
vil ha forsvunnet fra overflaten i.nnen 20 døgn. 
Her må det foreligge en uoverensstemmelse 
mellom tekst og illustrasjoner. Figur 3.6 viser 
såvidt vi kan skjønne at det vil kunne være 
olje igjen også etter 30 døgn, mens figur 3.9 
antyder at iskanten vi.I bli berørt i løpet av 20 
døgn. En hadde og fått en bedre illustrasjon 
av de potensielt verste konsekvensene ved å 
presisere at iskanten enkelte år kan ligge en 
god del lenger mot sør enn det som er angitt 
i figuren. 

I det hele tatt synes vi at kapittelet om olje
utslipp ikke i tilstrekkelig grad har fått fram 
usikkerhetene både i kunnskapsgrunnlaget 
om oljens oppførsel i kalde og isfylte farvann 
og i de beregninger som er utført. 

Konsekvensutredningen og de grunnlags-

rapporter den bygger på viser klart og entydig 
at Barentshavet har store og umistelige biolo
giske ressurser som fisk, sjøfugl og sjøpattedyr 
som alle vil bli berørt i ulik grad ved petrole
umsvirksomhet i området. I tillegg er det 
biologisk sårbare strandområder både på fast
landet og på Svalbard som vil kunne bli både 
direkte og indirekte berørt av eventuelle olje
søl. 

Konsekvensutredningen nevner såvidt de 
spesielle forhold som for tiden rår i Barentsha
vet med svikt i viktige bestander av fisk og 
sjøfugl. Dette poenget kommer imidlertid ikke 
godt fram i utredningen, og har etter vårt syn 
neppe fått den vekt i konklusjonene som si
tuasjonen tilsier. Årsaken til den såkalte 
ressurskrisen i dette området kan det være 
delte oppfatninger om, men de fleste later til 
å være enige om en grov situasjonsbeskrivelse 
som går ut på at det er en katastrofal tilstand 
hos flere økonomisk viktige fiskeslag, en alar
merende situasjon for flere sjøfuglarter og da 
i særdeleshet lomvi samt gjentatte masse
vandringer av sel. Dette viser at økosystemet 
i Barentshavet for tiden er i ubalanse. I en 
konsekvensutredning av ny aktivitet, synes 
det å være grunn til å legge større vekt på den 
foreliggende situasjon enn det som er gjort i 
utredningen. 

I vårt område er vi naturlig nok særlig be
kymret for sjøfuglforekomstene som har 
tilknytning til Bjørnøya. Disse vil være sterkt 
utsatt for oljesøl fra det meste av utrednings
området til ulike årstider. Mulige effekter på 
hekke- og mytebestander av sjøfugl fra om
rådene lenger nord på Svalbard er det vanske
ligere å vurdere siden drivbaneberegningene 
som ovenfor nevnt stanser ved Bjørnøya. 
Utenom sommersesongen har imidlertid flere 
av de aktuelle artene tilhold lenger sør i Ba
rentshavet, og vil opplagt være utsatt ved 
oljeutslipp. 

1 kapittelet om de biologiske ressursene er 
konsekvensene for strandsonen spesielt om
talt. Her er det nevnt at Bjørnøya vil kunne 
bli berørt av oljesøl, men lokaliteten bedøm
mes som lite sårbar p.g.a. sterkt innslag av 
eksponert klippekyst. Det blir videre nevnt 
at også Svalbards sørlige kyster i visse situa
sjoner kan nås av olje, men at konsekvensene 
her ikke er utredet. Men selv uten noen nær
mere utredning, burde det være pekt på at de 
aktuelle områdene på Svalbard er fredet som 
nasjonalpark, naturreservat og fuglereserva
ter, og at en opprenskingsaksjon i disse veiløse 
og delvis vanskelig tilgjengelige områdene vil 
være en helt uoverkommelig oppgave. 

Ellers inneholder kapittelet et avsnitt om 
sjøpattedyr som delvis er mangelfullt. Det sies 
bl.a. at bare en mindre del av isbjørnstammen 
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vil bli berørt ved et eventuelt oljesøl p .g.a. at 
isbjørnen lever spredt i området. Selv om det 
siste er riktig, er det imidlertid svært vesentlig 
å være klar over at bjørnen gjennom året 
vandrer over lange avstander. Et større oljesøl 
som måtte bli liggende i drivisen mellom Sør
kapp og Edgeøya i løpet av en vinter og en 
vår kan således berøre en ikke uvesentlig an
del av isbjørnstammen i Svalbardområdet. 

Kapittelet avsluttes med en omtale av for
holdene i iskanten og oljens oppførsel i is. 
Sjansene for et større oljesøl i isfylte farvann 
er etter vårt syn en av de mest betenkelige 
sidene ved oljevirksomhet i Barentshavet, og 
forhold i tilknytning til dette burde ha vært 
sterkere vektlagt i utredningen. Det er store 
hull i vår kunnskap både om de biologiske 
forhold ved iskanten og i drivisen, og ikke 
minst i spørsmålet om hvordan oljen oppfører 
seg i isen. 

I avsnittet om regionale virkninger i kapitte
let om sosioøkonomiske forhold og konse
kvenser, savner vi en vurdering av om 
petroleumsvirksomhet i Barentshavet vil kun
ne ha konsekvenser for Svalbard-regionen, 
særlig for Bjørnøya. Vil f.eks. Bjørnøya være 
aktuell som landbase for oljeleting og hvilke 
økonomiske og miljømessige konsekvenser vil 
det ha? 

Konsekvensutredningen gir en omtale av 
oljevernberedskapen og de ressurser som uli
ke instanser har til rådighet for oljevernaksjo
ner. Begrensninger i utstyret er såvidt omtalt. 
Det hadde vært naturlig med en enda sterkere 
betoning av hvor problematisk, eller endog 
illusorisk en oljevernaksjon i disse farvann vil 
være til forskjellige tider av året. Det sies i 
utredningen at «forekomst av is vil kunne 
umuliggjøre oppsamling av olje.» Det hadde 
neppe vært dristig å sløyfe forbeholdet «kun
ne». 

Konsekvensutredningen avsluttes med en 
oversikt over forslag til oppfølgende studier 
av fysiske og biologiske forhold i Barentsha
vet. De fleste av de problemstillingene som 
blir skissert bør belyses før en eventuelt fatter 
vedtak om leteboring i området. Særlig med 
tanke på den økologiske tilstand som for tiden 
hersker i Barentshavet og de kunnskapshull 
som både konsekvensutredningen og grunn
lagsrapportene peker på, vil vi tilrå at dette 
gjøres. 

8.4 Vesterålen regionråd 
NÆRINGSMESSIGE KONSEKVENSER 
VED PETROLEUMSVIRKSOMHET I OM
RÅDER SØR FOR TROMS I. 

Vesterålen regionråd, samlet til arbeidsut
valgsmøte 31. august 1988 på Sortland, viser 
til 

- Olje- og energidepartementets konsekvens
utredning om åpning av bl.a. Troms Il og 
Troms Ill for petroleumsvirksomhet 

· Vesterålen regionråd/OSO-Consult Andenes 
AS analyse ~Næringsmessige konsekvenser 
ved petroleumsvirksomhet i områder sør for 
Troms I.» 
Regionrådet viser til at den statlige konse

kvensutredningen ikke peker på områder som 
helt bør unntas fra letevirksomhet, men at 
gjennomgang av fiskeriaktiviteten i utred
ningsområdet viser at oljevirksomheten vil ha 
størst konsekvenser i kystområdene fra Sørøy
øa i vest til Tanafjorden i øst. 

Utredningen viser videre at sannsynligeten 
for å få en utblåsning under leteperioden som 
resulterer i et oljesøl, er liten. Regionrådet 
slutter seg til forslaget om å minimalisere 
ulemper som følge av en evenutell utblåsning, 
ved å innføre tids- og områdebegrensning i 
egg- og larvesonene. 

Den statlige konsekvensutredningen tar vi
dere til orde for at det må utvises meget stor 
aktsomhet og tas spesielle forholdsregler, 
hvilket også regionrådet slutter seg til. Det 
samme gjelder forslaget om å opprettholde en 
god oljevernberedskap. 

Vesterålen reginråd/OSO-Consult Andenes 
AS analyse, viser at åpning av områder sør for 
Troms I for leting etter olje og gass, vil ha 
stor og positiv betydning for en rekke bedrif
ter i nordre del av Nordland og søndre del av 
Troms. Det gjelder særlig hvis oljefunn gjøres 
og utbygging/drift kommer i gang. En omfatt
ende spørreundersøkelse blant bedrifter i 
Vesterålen og Ofoten viser bl.a. at 2/3 av disse 
ser positive utviklingsmuligheter i forbindelse 
med petroleumsvirksomhet. 

Ovennevnte utredning viser også at det bare 
i letefasen vil bli kjøpt varer og tjenester for 
ca. 17 millioner kroner pr. år. En sannsynlig 
utbyggingsløsning basert på et mulig oljefunn 
vil kreve investeringer i størrelsesorden 8-9 
milliarder kroner, mens den påfølgende drifts
fasen vil bety kjøp av varer og tjenester for 
ca. 650 millioner kroner pr. år. 

Regionrådet vil med bakgrunn i dette sterkt 
tilrå at områdene sør for Troms I, dvs. Troms 
Il og Troms Ill, nå åpnes for letevirkskomhet. 
For planlegging av bosetning og næringsut
vikling i nordre del av Nordland og søndre 
del av Troms er en kartlegging av mulige pet
roleumsressurser i dette området av stor 
betydning. 

Regionrådet viser i denne sammenheng og
så til at det ensidige næringslivet i deler av 
dette området, hovedsaklig basert på fiske og 
fiskeforedling, gjør at behovet for de ring
virkninger oljeleting og eventuell utbygging 
og drift i dette området vil gi, er stort. En 
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borestart på Troms II og Troms III vil ha en 
betydelig sysselsettingseffekt, spesielt i en tid 
da det synes å kunne bli stor ledighet innen 
fiske og fiskeindustri. 

8.5 Harstad Høyre 
Harstad Høyre mener det er en fordel for 

Norge at en så stor del som mulig av den nors
ke kontinentalsokkel blir utforsket for å få 
klartlagt eventuelle ressurser. Følgelig vil 
Harstad Høyre prinsipielt anbefale åpning av 
aktuelle områder etterhvert som Lov om Pet
roleumsvirksomhet hjemler dette, dvs. etter 
at konsekvensutredninger er foretatt. 

Dette betyr at Harstad Høyre anbefaler åp
ning av Barentshavet Syd, Troms Il, Troms 
Ill og sydlig del av Finnmark Vest. 

Harstad Høyre er bekymret over at det idag 
ikke foregår forsyningstjenester over byens 
forsyningsbase Stangnes. Harstad Høyre går 
derfor inn for å åpne felt det er naturlig å for
syne fra Stangnes for å øke aktiviteten. Dette 
gjelder spesielt Troms Il og Troms III. 

Harstad Høyre vil vise til at kommunen har 
investert anslagsvis 180 millioner kroner i 
perioden 1983-1985 i utbyggingstiltak hvor 
forberedelser for petroluemsvirksomhet ut
gjør hovedgrunnlaget. En rekke oljeselskap 
samt Oljedirektoratet har etablert seg i kom
munen og det har etterhvert utviklet seg et 
unikt oljemiljø for Nord Norge i kommunen . 
Dette betyr at en fremtidig driftsorganisasjon 
for felt utenfor landsdelen må legges til Har
stad. I tillegg til dette vil Stangnesbasen ha 
kapasitet til å ivareta deler av forsyningstje
nesten under en utbyggings- og driftsfase. 

Det er derfor viktig å holde Stangnesbasen 
i virksomhet inntil større oppgaver dukker 
opp. En åpning av felt som naturlig kan forsy
nes herfra vil være et viktig element i dette . 

8.6 Karlsøy Arbeiderparti 
KONSEKVENSUTREDNING - APNING AV 
DE NORDLIGSTE HAVOMRÅDER FOR 
PETROLEUMSVIRKSOMHET. 

Karlsøy Arbeiderpartis representantskap 
behandlet i møte 14.10.88. ovennevnte sak, og 
fattet enstemmig følgende vedtak: 

«Karlsøy Arbeiderparti går imot åpning av 
nye områder for leteboring inntil konsekven
sene av utblåsing med oljesøl er nærmere 
utredet. 

Den kritikk Statens Forurensningstilsyn har 
rettet mot Olje- og energidepartementets kon
sekvensutredning er så alvorlig at det vil være 
direkte uansvarlig miljøpolitikk å sette igang 
boring før forurensingsspørsmålet er skikkelig 
undersøkt.» 

8. 7 Troms Arbeiderparti 
Troms Arbeiderparti har drøftet Olje- og 

energidepartementets konsekvensutredning 
om åpning av Barentshavet Syd, Troms Il, 
Troms III og sydlig del av Finnmark Vest for 
petroleumsvirksomhet. 

Innledningsvis vil vi presisere at analysen 
gjelder for en letefase. For en eventuell ut
byggingsfase vil det måtte foretas ytterligere 
og betydelige konsekvensanalyser. Troms Ar
beiderparti vil derfor begrense sin uttalelse til 
å gjelde letefasen. 

Troms Arbeiderparti vil peke på de store 
utfordringer Nord-Norge stilles overfor i dag, 
og som vil forme landsdelens bosetting og 
velferd langt inn i neste århundre. Troms Ar
beiderpartis hovedmål er at landsdelen skal 
høste mest mulig av egne ressurser til beste 
for befolkningen i Nord Norge. 

Troms Arbeiderparti viser til tidligere ved
tak, hvor partiet har anstrengt seg for å finne 
fram til en politikk for petroluemsrettet virk
somhet i nord, som ikke skaper konflikter i 
forhold til fiskerinæringen. Troms Arbeider
parti ba i den sammenheng om at det ble 
foretatt konsekvensanalyser før petroleums
virksomhet blir igangsatt for områder som er 
av betydning for fiskeriene. 

Konsekvensanalysen viser at sannsynlighe
ten for å få en utblåsning under leteperioden, 
anses som liten. Effekten av oljesøl kan like
vel bli stor dersom den rammer konsentrasjon 
av sjøfugl, sårbare strandområder, akvakultur
anlegg, eller faller sammen med utbredelsen 
av sårbare torskeegg og larver. 

Analysen viser likevel at det er mulig med 
en leteaktivitet på sokkelen, uten at den skal 
virke ødeleggende for fiskerinæringen. 

Troms Arbeiderparti ber derfor om generell 
åpning for leteboring i konsekvensutrednings
området. Leteboring i egg- og larvesonen og 
kystsonen må imidlertid bare foregå i de tider 
av året da eventuelt oljesøl ikke kan skade 
reproduksjonen i havet. 

Politiske vedtak for åpning må gjøres nå og 
følges opp. 
- Det er nødvendig å kartlegge de gass- og 

oljeressurser som finnes i våre områder. 
- Stopper letefasen nå, vil Nord-Norge tape 

det som allerede er bygd opp i landsdelen, 
både innenfor kompetanse, næringsvirk
somhet, forskning og service på dette 
området. 

- Oljeleting vil ikke løse landsdelens nærings
og bosettingsproblemer, men vil gi positiv 
og viktige ringvirkninger. 
Troms Arbeiderparti forutsetter at basen i 

Harstad skal betjene de nye leteområdene. 
Troms Arbeiderparti må forøvrig beklage at 

Olje- og energidepartementet ennå ikke har 
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behandlet Fleischer-utvalgets innstilling om 
fiskernes juridiske rett til fiskefelt. 

8.8 Torsken Arbeiderparti 
1. Torsken Arbeiderparti er kjent med at det 

er gjennomført et omfattende konsekvensut
redningsarbeide for nordlige områder av 
sokkelen, herunder Troms Il, og at en sam
menfatningsrapport er sendt på høring. Vi 
som er bosatt i den ytre del av fylket er me
get opptatt av resultatet av dette, og vil be om 
at konsekvensen av ikke å åpne Troms Il/Ill 
for oljeleting blir tatt i betraktning. Særlig 
med henblikk på de meget dårlige utsiktene 
for fisket. 

2. Med vårt ensidige næringsgrunnlag som 
hovedsakelig er basert på fiske og fiskefored
ling, har vi et stort behov for de ringvirknin
ger som oljeleting og et eventuelt funn av 
betydning vil gi. Og vi vet at Troms Il er 
meget lovende fra et geologisk synspunkt, og 
omfattes med stor interesse av flere oljeselska
per. 

3. Vi er naturligvis klar over at hovedbasen 
for oljevirksomheten vil ligge i Harstad. Men 
samtidig kan Torsken Kommune f.eks. i Gryl
lefjord tilby en god havn med industrikai, og 
kort avstand til feltene. Det eksisterer også et 
eget område avsatt for industriutbygging, og 
kommunen kan sikkert være behjelpelig med 
ytterligere grunnervervelser om det skulle bli 
aktuelt med ilandføring. 

4. Med dagens teknikk og metoder for olje
boring, sammen med de sikkerhetsrutiner 
som er innarbeidet på Norsk sokkel, er faren 
for en utblåsning meget liten. Men skulle 
uhellet være ute, må man naturligvis sørge for 
nødvendig beredskap. Som et godt eksempel 
på resultatet av innarbeidede sikkerhetsruti
ner kan nevnes oppjekking av Ekofisk-feltet 
i fjor. Der ble et prosjekt til havs, kostende 
4.5 milliarder kroner og med 2-3000 mann i 
arbeid gjennomført uten større skader enn 
noen klemte fingre og en del ufrivillige duk
kerter. 

5. Slik vi ser det, vil en borestart på Troms 
II/III også tjene til å redusere presset på pri
mærressursene som må være fisken, slik at 
den får en mulighet til å ta seg opp igjen. Med 
en sikkerhetsone rundt plattformene på 500 m 
er det heller ikke noe til hinder for at fiske 
og olje/gassutvinning kan foregå samtidig. 
Oljevirksomheten vil også tjene til å øke sik
kerheten for fiskeflåten, ved helikopter og 
stand-by båter. Flere tilfell.e er kjent fra Nord
sjøen hvor både fiskere og sjøfolk er blitt 
reddet av helikopter stasjonert på oljefelt. Det 
har også forekommet at dykkerskip i arbeid 
ved oljefelt har kunnet hjelpe fiskefartøyer 
som har fått bruk i propellen. 

6. Vi går ut fra at Fylkeskommunen vil ta 
denne henvendelse i betraktning når den skal 
avgi sin innstilling, og hører gjerne fra Dem. 

8.9 Norges Industriforbund 
HØRINGSUTTALELSE OM KONSEKVENS
UTREDNING OM ÅPNING AV BARENTS
HAVET SYD M.V. 

Norges Industriforbund har med stor inte
resse studert den tilsendte rapport om resulta
tene fra konsekvensutredninger rundt den 
fremtidige petroleumsvirksomheten i Ba
rentshavet. Industriforbundet føler at rappor
ten gir et nøkternt bilde av de mest sentrale 
utfordringer som oljevirksomheten i området 
vil by på. For petroleumsnæringene er det 
gledelig at de potensielle konfliktene med 
øvrige næringer og miljøforhold synes ganske 
beskjedne. 

Industriforbundet representerer såvel olje
selskaper som viktige deler av norsk leveran
dørindustri. I denne egenskap vil vi peke på 
at en vellykket utvikling av Barentshavet som 
ny petroleumsprovins er viktig for den lang
siktige utviklingen av hele den norske petrole
umsnæring. 

Allerede før midten av 1990-tallet må vi 
vente at utbyggingsaktiviteten på norsk sok
kel vil vise et markert fall. Fra slutten av 
1990-årene kan det også bli nedgang i produk
sjonen av olje og gass. Nye funn i Barentsha
vet kan motvirke denne utviklingen. 
Myndighetene må derfor aktivt legge for
holdene til rette for letevirksomheten i 
området. 

Erfaringene viser likevel at det kan ta lang 
tid før vi har det første utbyggingsprosjektet 
i Barentshavsområdet. 

Regionale virkninger 
Vi er enig i at de økonomiske virkningene 

av en fremtidig petroleumsutbygging vil bli 
relativt begrensede for landsdelen om en ser 
på utbyggingsfasen av et prosjekt offshore. 
Det er kanskje ikke riktig å måle konsekven
sene i forhold til nord-norsk økonomi totalt. 
De direkte berørte områdene på land kan få 
en merkbar stimulans på grunn av den be
grensede næringsvirksomheten i området. En 
petroleumsutbygging må forventes å ha en 
positiv signaleffekt i de nærmestliggende 
områder, hvor fraflytting og økonomisk til
bakegang har vært problemer gjennom en 
rekke år. 

Det er i driftsfasen de største regionale virk
ninger kan oppstå. Driften av et felt på 
Tromsø-flaket - eller et annet sted i Barents
havet syd - vil medføre at det opprettes en 
driftsorganisasjon i området. Dette vil gi 
Nord-Troms eller Finnmark et relativt stort 
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antall arbeidsplasser. Foruten de direkte øko
nomiske virkningene, legger vi vekt på den 
tekniske og økonomiske kompetanse som en 
driftsorganisasjon vil tilføre etableringsstedet. 

Vi tror at en utbygging av et petroleumsfelt 
kan ha større konsekvenser enn selve ut
byggingen av feltet alene. Hvis det første 
innebærer bygging av en infrastruktur som 
kan komme andre felt til gode, vil dette kunne 
senke terskelen for nye prosjekter. 

Betingetser for oppstart 
En utbygging av de påviste petroleums

funnene på Tromsøflaket representerer både 
en markedsmessig og en teknologisk-økono
misk utfordring. Feltene lar seg bygge ut med 
kjent teknologi, men dagens gasspriser forsva
rer ikke en utbygging. Med de nåværende 
markedsutsikter må det skje en omfattende 
teknologisk utvikling for at en utbygging skal 
bli lønnsom. Den konseptutvikling som har 
skjedd de siste par årene viser imidlertid en 
iherdig innsats fra de berørte oljeselskaper. 
Myndighetene må se på hvordan de ytterlige
re kan stimulere teknologi-prosessen. 

Miljømessige konsekvenser 
Industriforbundet sitter ikke inne med 

kompetanse som gir grunnlag for selvstendige 
vurderinger av de mulige miljøvirkninger som 
petroleumsvirksomheten i Barentshavet kan 
få. 

Av den omfattende redegjørelsen i konse
kvensrapporten, kan det imidlertid - etter vår 
mening - bare konkluderes med at det vil 
være meget begrensede konsekvenser av 
sannsynlige oljeutslipp. Klimatiske og økolo
giske forhold, fangst- og beskatningsnivå, og 
eventuelle større forurensninger fra land vil 
etter all sannsynlighet gi mye større skader 
enn et utslipp til havs. 

Med dagens teknologi og de moderne krav 
til kontroll og sikkerhet bør ikke den fremtidi
ge petroleumsvirksomheten innebære noe 
større eller langsiktig problem, hverken for 
fiske, fangst, dyreliv eller landskap. 

I diskusjonen av de miljømessige konse
kvenser av petroleumsvirksomheten nevnes 
det at både letefase og utbyggings/driftsfase 
vil innebære beslagleggelse av arealer. Som 
rapporten helt riktig påpeker, er det svært 
begrensede problemer knyttet til letefasen. 
En leterigg vil bare ligge på samme sted i 
noen måneder. Ofte vil det være mulig å til
passe boreperioden til fiskerienes behov. 

Brukerinteressene kan bli vanskeligere å 
kombinere i utbyggings- og driftsfasen. Vi tror 
det er lett å overdrive de faktiske konfliktfor
hold. En overvurdering av konflikten er 
særlig sannsynlig i en situasjon med over-

beskatning av fiskeressursene. Begrensninger 
i fiskeriarealene bør ikke være et stort pro
blem i en tid preget av overfiske. 

Reguleringer for å sikre ressursgrunnlag og 
stammer av fisk, fugl og dyr, må innføres der 
hvor virkningene er størst i forhold til de sam
funnsmessige kostnader. Petroleumsvirksom
heten må ikke pålegges et særlig regime fordi 
denne næringen er en nykommer og har hatt 
en relativt god betalingsevne. 

Konklusjon 
Det heter i rapporten at i en beslutningssi

tuasjon må det gjøres en avveining av de 
positive samfunnsmessige konsekvenser av 
petroleumsfunn vurdert mot de negative kon
sekvenser for sårbare ressurser og andre 
næringsinteresser. Problemstillingen er klar 
og nesten udiskutabel. 

Med bakgrunn i den beskrivelse og den ana
lyse som rapporten gir, synes vi konklusjonen 
er like klar. Det bør snarest gis et oppstartsig
nal for den videre petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet. 

Hovedutfordringen ligger i å kartlegge nye 
og store petroleumsressurser og da primært 
olje. Disse reservene må gi økonomisk grunn
lag for en selvstendig feltutbygging. 

Vi vil igjen få understreke teknologiutford
ringen knyttet til å gjøre de påviste reservene 
på Tromsø-flaket lønnsomme å produsere til 
en lav gasspris. 

8.10 Landsorganisasjonen i Norge 
Innledning 

Landsorganisasjonen finner utredningen 
nyttig i forhold til å anskueliggjøre de proble
mer som er til stede, og deres påvirkninger 
av hverandre, som det må tas hensyn til ved 
vurdering av petroleumsvirksomhet i havom
rådet. Vi vil også berømme utførelsen av 
utredningen, som i form og innhold, vil kunne 
medvirke til at totaliteten blir anskueliggjort 
ved behandlingen av spørsmålet om petrole
umsvirksomhet i området. 

Nasjonale og internasjonale hensyn 
I de etterfølgende vurderinger har Landsor

ganisasjonen tatt utgangspunkt i de nasjonale 
og internasjonale intensjoner og forpliktelser 
vi som nasjon er budet av. Hvor kryssende 
interesser og forvaltningsansvar (industri mot 
fiskeriinteresser, mot økologi) forekommer, 
gis det tre muligheter: Fredning av området 
mot all aktivitet, en aktivitet viker for den 
andre eller man vinner løsninger gjennom 
consensus. 

Landsorganisasjonen mener at det er con
sensus-løsninger det må være mulig å komme 
frem til, men dette betyr at rådende interesser 
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hittil vil måtte vike samtidig som betingelser 
skjerpes for alle interesser. 

Petroleumsvirksomheten er underlagt en 
nasjonal styring med målsetting om at den 
skal komme samfunnet til gode. Dette betyr 
at Barentshavet Syd må åpnes for aktivitet på 
lik linje med resten av sokkelen. Noe annet 
alternativ vil være uaktuelt, men betingelsene 
knyttet til aktiviteten er det naturlig blir gitt 
ut fra de hensyn som er til stede i de aktuelle 
områder. 

Fiskerinæringen har, etter det samme ut
gangspunkt, den samme situasjonen å for
holde seg til. Videre har begge disse industri
aktiviteter det samme fellesansvar å forholde 
seg til hva gjelder de økologiske premisser 
såvel som at man fra norsk side har et nasjo
nalt og internasjonalt forvaltningsansvar for 
økologien i området. 

Den økologiske ubalanse og restriksjoner 
Det er fra Landsorganisasjonens side natur

lig å ta utgangspunkt i de gjeldende forhold i 
det aktuelle område idet det her dreier seg om 
å tilføre havområdet en ny virksomhet inne i 
en, fra før av eksisterende, problemstilling. 

Den eksisterende situasjon er et område i 
økologisk ubalanse. Denne ubalanse skyldes 
ikke noen oljevirksomhet, men er en direkte 
følge av en opp gjennom årene ubalanse mel
lom tilvekst og beskatning innen fiskerires
sursene med derav følgende negative 
ringvirkninger både for fiskerinæringen såvel 
som for den økologiske balanse. 

I denne situasjoen er det uinteressant å dis
kutere petroleumsvirksomhetens betydning 
eller konsekvens, idet enten denne virksom
het er til stede eller ikke, må den økologiske 
balanse gjenopprettes. 

Dette betyr at i utgangspunktet er det ingen 
kryssende interesser. Den økologiske balanse 
må gjenopprettes, hvilket betinger de strenge 
restriksjoner på ressursutnyttelsen som er 
nødvendige for å oppnå dette. 

Håndteringen av dette problem må derfor 
foregå separat fra spørsmålet om åpning av 
havområdet for petroleumsaktivitet. Dette er 
problemer som intet med hverandre har å gjø
re og det vil, ved å blande dette sammen, 
antagelig umuliggjøre noen løsning i forhold 
til å fatte vedtak om nødvendige restriksjoner 
innen fiskeriforvaltningen. 

Kryssende interesser 
Med den utvikling vi har hatt de senere år, 

og de problemstillinger vi nå må forholde oss 
til, finner Landsorganisasjonen å måtte stille 
spørsmålstegn ved en rekke tidligere syns
punkt, idet de neppe vil være forenlige med 
de utfordringer som nå skal håndteres. 

Dette gjelder i denne sammenheng de syns
punkt man tidligere kunne legge til grunn hva 
gjelder fiskeinteressers preferansestilling i 
forhold til kryssende intresser. 

Det er i dag åpenbart at vi kun gjennom 
felles ansvar og konsekvensdeling vil vi kun
ne ivareta en total ansvarlig økologiforvalt
ning, samtidig som forskjellig industriaktivitet 
skal kunne gis like villeår ut fra samme kriteri
er. 

Vårt tidligere standpunkt om erstatning til 
fiskeriinteresser, som følge av petroleums
virksomhet, er vi derfor nå innstilt på å forlate. 
Dette er også i tråd med de synspunkt/prin
sipp vi har bygget vår uttalelse til NOU 
1988:18, på hva gjelder de overordnede nasjo
nale interesser som må være rådende. 

Risiki ved petroleumsvirksomhet i Barentsha
vet 

Den største risiko ved petroleumsvirksom
het, for det maritime miljø, vil alltid være 
ukontrollert utslipp av olje. 

Tilgjengelig statistikk for denne risiko er 
basert på world-wide data, hvilket gir nøyakti
ge nok data for antall hendelser og konse
kvens i antall tonn spilt olje, men de samme 
data sier ikke noe om årsak. 

Det er idag alminnelig godtatt at årsaker til 
uhell og ulykker er å finne i prosedyrefeil, 
eller menneske/maskinsystemer. Prosedyre
kvalitet står derfor sentralt blant de variable 
som er til stede ved utblåsninger. 

Når vi videre vet at regelverk og prosedyre
systemer varierer fra område til område 
world-wide, vil det være galt å operere med 
en sannsynlighet for utblåsning som frem
kommer i pkt. 3.2. Denne vi være for høy for 
norske forhold. 

Dette forhold er imidlertid nærmest av aka
demisk intresse idet risikobildet i Barentsha
vet er vesentlig forskjellig fra et gjennomsnitt 
av world-wide operasjon og risiko. 

Landsorganisasjonen finner det påkrevd, og 
absolutt mulig, å sette standard for operasjo
ner i Barentshavet, med vesentlig høyere 
sikkerhet enn gjennomsnittet av dagens risi
kobilde for utblåsninger. 

Kostnad mot sikkerhet 
Det er antagelig heller ikke lenger så mange 

som er uenig i at investering i sikkerhet også 
er god økonomi. 

Dette til tross, det vil alltid være en grense 
for kostnad som ikke kan overskrides av lønn
somhetshensyn. For petroleumsvirksomheten 
er det i dag, og i overskuelig framtid, margina
le differanser man må forholde seg til og som 
derved setter klare grenser for hvilke tiltak 
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som vil kunne kreves iverksatt ved virksom
het i Barentshavet. 

Primær-risiko i Barentshavet 
Ansvaret ved operasjoner i Barentshavet 

avviker ikke fra de grunnleggende sikkerhets
foransta1tninger som er til stede på sokkelen 
for øvrig, og som har verning av liv og helse, 
marint miljø og økonomiske verdier som ret
ningslinjer ved sikkerhet og beredskap. 
Derimot øker utfordringene ved sikring av de 
samme målsetninger, for ikke bare skal de 
være like, de må i tillegg forbedres mht. sik
kerhetsrisiko. 

På den annen side vil enhver forbedring av 
sikkerheten mot en sektor gi en total sikker
hetsøkning for selve operasjonen, slik at 
uansett hvilken standardheving man foretar 
så vil ulykkesrisikoen gå ned. 

Utfordringene ved operasjon i Barentshavet 
er imidlertid større ved løsning av de hensyn 
som må tas. 

For liv og helse er konsekvensene ved 
uhell/ulykke ut fra konvensjonelle løsninger 
risikofylt. Lavere vanntemperatur, drivis, tå
ke, polare lavtrykk, større avstander etc., 
stiller nye krav til redningsmidler og red
ningsoperasjoner. 

Særlige økologiske grenseverdier for tålbar
het av forurensning stiller høyere sikkerhets
krav og betinger lavere sannsynlighet for 
uhell/ulykke. 

Langtidsperspektiv på nytteeffekt på letesi
den sammenholdt med labile fortjenestemar
giner stiller større krav til kost/ nytte. 

Disse forhold tilsier at det ikke vil være kun 
ett forhold som skiller seg ut ved operasjoner 
i Barentshavet, men at kravene til operasjon 
vil måtte skjerpes generelt idet tålbarheten av 
hendelser vil måtte bli vesentlig senket. 

Forebyggende sikkerhet 
Ut fra ovenstående vil mulighetene for ope

rasjon i Barentshavet på generell basis være 
avhengig av hvilke sikringstiltak som kan 
iverksettes samt i hvilken grad disse vil kunne 
gi lavere sannsynlighet for uhell/ulykke. 

Det har, som det sies i utredningen, ikke 
vært arbeidsgruppens oppgave å gå inn i disse 
spørsmål, men det har over flere år pågått 
arbeide med å kartlegge miljødata (som vist i 
utredningen) slik at man etter hvert har tileg
net seg et godt grunnlagsmateriale, hvilket 
også er anvendelig for evaluering av de si
kringstiltak som er påkrevet. 

Som følge av de utfordringer man står over
for, har både oljeselskaper og det offentlige 
hatt arbeid i gang for gjennom forskning å 

kartlegge problemstillinger og finne løsninger 
på sikkerhets- og bredskapssiden. 

Mulighetene for å finne såvel løsninger som 
at en sikkerhetsheving vil kunne iverksettes, 
er så absolutt til stede. Særlig synes pågående 
forskningsaktivitet å kunne vise til at risikoen 
vil kunne senkes vesentlig gjennom en mer 
strukturert forbyggende sikkerhet. (Ref. fo
ranstående prosedyreproblematikk) 

Målrettet forskning mot disse utfordringer 
vil derfor være en vesentlig forutsetning for å 
kunne komme frem til lavere risiko. 

En annen viktig forutsetning i disse havom
råder er bilaterale avtaler med Sovjetunionen 
innen rednings- og forurensningsberedskap. 
Også i denne sektor bør det ligge muligheter 
som vil kunne bidra til å høyne den tota1e 
beredskap/sikkerhet og dette står allerede på 
dagsorden. 

Regionale virkninger 
Det har over flere år vært et misforhold 

mellom de forventninger som har blitt skapt 
som følge av petroleumsvirksomheten og den 
rea1itet bransjen som sådan har stått overfor. 

Landsorganisasjonen har forsøkt å bidra 
med nøktern informasjon om trender, noe 
som ikke alltid har vært så populært når det 
samtidig har vært satset politisk på å forespei
le store industrielle ringvirkninger. 

På dette tidspukt burde det ikke lenger 
være diskutabelt at det er nøkternhet som 
må være det rådende når regiona1e ringvirk
ninger skal omtales. Oljedirektoratets Per
spektivanalyse -88 dokumenterer nå den 
nøkternhet som må legges til grunn ved frem
tidig aktivitet. 

Petroleumsvirksomheten er i dag sin «egen 
industri» som først og fremst må forholde seg 
til sin egen rea1itet. Premissene for dens eksi
stens kan ikke bli gitt av distriktpolitikk og 
regionale ønsker/behov for aktivitet. 

En annen ting er at det dersom forutset
ningen er til stede for aktivitet må de ring
virkninger som da vil kunne skapes, utnyttes 
langt bedre enn hittil. Hvilket bl.a. også betyr 
at industrien på land vil måtte forholde seg 
til petroleumsvirksomheten på en annen måte 
enn hittil. 

Dette betyr at petroleumsaktivitet i nordom
rådene, som ellers på sokkelen, vil måtte få 
vilkår for sin operasjon gitt av de rådende 
markedsforhold og ikke på betingelser styrt 
ut fra distriktspolitiske behov/ønsker. 

Utredningens behandling av sysselsettings
effekt er derfor kanskje for optimistisk, til 
tross for sin forbeholdenhet. Hva gjelder de 
analyser som er utført for KAD (Ref 48 og 49) 
er det mest realistisk å tilskrive disse den øns-
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ketenkning som har vært rådende og som er 
omtalt ovenfor. 

Mulighetene for sameksistens 
Med den hensyn som må tas ved operasjon 

i Barentshavet, bør det være mulig å finne 
fram til driftsformer som samtidig med at øko
logiske hensyn tas, tilpasses de forskjellige 
driftsinteresser slik at man utfyller hverandre 
i forhold til verne-/sikkerhetshensyn. Med 
andre ord bør der være mulig å profitere på 
en sameksistens mellom fiskeri og petrole
umsvirksomhet, snarere enn at det skal oppstå 
interessekonflikter. Dette betinger imidlertid 
at tilstedeværelsen av dagens ressursforvalt
ningsproblemer innen fiskerinæringen blir 
håndtert som det er og ikke blir oppdimmen
sjonert som følge av petroleumsvirksomhet. 

Oppsummering 
Ut fra foregående kommentarer, prioriterin

ger, prinsipper og nasjonale og internasjonale 
hensyn fremkommer følgende konsekvenser. 
- Barentshavet er et særlig økologisk utsatt 

havområde hvor hensynet til forvaltning av 
den økologiske balanse vil måtte være prio
ritert for alle industriaktiviteter. 

- Problemene innen fiskeressursene eksiste
rer som følge av et forvaltningsproblem, 
uansett om oljevirksom.het igangsettes eller 
ikke, og krever derfor sin egen løsning. 
Barentshavet Syd må åpnes for petroleums
virksomhet på generell basis, men sikker
hetspotensialet må heves i forhold til den 
sikkerhetsfaktor man i dag baserer seg på i 
Nordsjøen. 
Petroleumsvirksomhet er en selvstendig in
dustri basert på naturressurser hvilket ikke 
betinger erstatning ved utnyttelse. 
Det må iverksettes målrettet forskning for å 
frembringe driftskriterier som kan gi bedre 
sikkerhetsfaktorer for operasjon i Barents
havet. 
Beredskapstiltak for mennesker og miljø 
må søkes forbedret bl.a. gjennom mulige 
bilaterale avtaler med Sovjetunionen. 
Det må tas hensyn til petroleumsvirksom
hetens egne rammevilkår når man skal 
analysere investeringsrisiko og ringvirk
ningspotensiale i distrikter og regioner. 
Sameksistens mellom fiskerinæring og pet
roleumsvirksomhet må være målsettingen 
ved åpning av Barentshavet Syd for petrole
umsvirksomhet. 

8.11 Norsk Industriforening for oljeselskap 
KONSEKVENSUTREDNING OM ÅPNING 
AV BARENTSHAVET FOR PETROLUMS
VIRKSOMHET: 

Vi viser til Deres brev av 8. juli d.å. vedlagt 
konsekvensutredning om åpning av Barents-

havet Syd, Troms Il, Troms Ill og den sydlige 
del av Finnmark Vest for petroleumsvirksom
het. Innledningsvis vil NIFO bemerke at 
kartlegging av mulige samfunnsmessige og 
biologiske konsekvenser av oljevirksomhet gir 
kunnskap som kan anvendes til å styre og 
redusere mulige negative konsekvenser av 
oljevirksomhet. 

Vårt hovedinntrykk av utredningen er at 
denne er saklig og balansert i forhold til de 
ulike aktører og interesser, men kunne i større 
grad ha belyst de positive virkninger letevirk
somheten kan ha på næringslivet i Nord
Norge. 

Våre merknader er konsentrert om: 
1. Generelle spørsmålstillinger 
2. Oljeutslipp 
3. Toksikologiske grenser 
4. Sosio-økonomiske forhold. 

1. Generelle spørsmålstillinger 
Letevirksomheten på norsk sokkel fra 1967 

frem til idag synes ikke å ha ført til marin
biologiske konsekvenser for fiskeriene i det 
omfang som utredningen beskriver. Erfarin
ger fra leteaktiviteten er i liten grad utnyttet 
og reflektert i utredningen. 

Rapporten foreslår direkte og indirekte en 
rekke undersøkelser som må eller bør utføres. 
Forskningsbehov m.h.t. generelle virkninger 
av olje i miljøet og beredskapstiltak bør ikke 
kunne knyttes til åpning av Barentshavet for 
petroleumsvirksomhet. Oljeselskapene inntar 
en aktiv og positiv holdning til slik forskning 
og stiller seg åpen for et samarbeid seg imel
lom, med myndigheter og forskningsinstitu
sjoner om prioritering og gjennomføring av 
oppgaver. 

2. Oljeutslipp 
Det er en tendens til å beskrive «i verste 

fall» scenarier, f.eks. en utblåsning basert på 
100.000 tonn utblåst olje over 15 døgn. Dette 
tilsvarer 50.000 fat olje pr. døgn. Etter vår 
oppfatning er dette en lite sannsynlig utblås
ningssituasjon i letefasen. Statistikken som 
fremlegges fra flere uavhengige kilder, viser 
at risikoen for oljesøl ved petroleumsvirksom
het til havs er svært liten. En vesentlig del av 
materiale er hentet fra andre land der kravene 
til sikkerhet er vesentlig mindre enn på norsk 
sokkel. Dette skulle bety at sikkerhetstiltake
ne og rutinene i virksomheten er tilfredsstill
ende også for leting i sårbare farvann. 
Konsekvensene er i liten grad avveiet mot 
sannsynligheten av og størrelsen på potensiel
le oljesøl. Det er de jevnlige utslipp, også fra 
annen virksomhet, som normalt gir konse
kvenser for det marine miljø, men disse er 
ikke tatt med i utredningen. 
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Med hensyn til avbøtende tiltak, bør disse 
vurderes i forhold til risiko (dvs. både sannsy
lighet og konsekvens) og i forhold til kosV 
nytte. 

Rapporten gir et inntrykk av at konsekven
sen for fiskeriene er negative. Imidlertid er 
det først og fremst torskegg og larver som er 
ømtålige overfor påvirkning av olje. Det går 
frem av rapporten at 
- ved et oljesøl på Tromsøflaket i juli vil i 

verste fall bare 1/2 % av en årsklasse norsk
arktisk torsk bli drept. 

- ved et oljesøl i mai i det mer ømfintlige 
Troms li, vil under 1 % av den samme tors
kestammen bli drept. I verste fall kan 10-15 
% av en årsklasse gå tapt i dette området ved 
et oljesøl i tidsrommet mars-april. 
Utover disse tidsrom synes de negative virk

ningene å være små. Dette burde ha kommet 
klarere frem. Letevirksomheten kan tilpasses 
slik at spesielt sårbare perioder unngås. Vi vil 
ellers henvise til pågående forskning. De en
delige konklusjonene bør derfor i større grad 
reflektere dette. 

Hva gjelder rapportens behandling av sjø
fuglbestanden, vurderes risikoen for skader 
på viktige sjøfuglbestander som betydlig uan
sett sesong eller utslippsområde. Spesielt er 
sjøfuglene utsatt i hekke- og mytesesongen. 
Alvorlige skader på sjøfugl vil først og fremst 
oppstå dersom oljesøl når kysten. Dette bør 
sees i sammenheng med sannsynligheten for 
utblåsing, at sølet når kysten og i relasjon til 
forholdet gass/olje. 

Sett under ett, kan vi si at strendenes selv
rensede evne er relativ stor, best i Finnmark, 
noe dårligere i Troms. Sannsynlighetsbetrak
tininger for å få tilsølt spesielt sårbare kyst
strekninger synes å mangle. 

3. Toksikotogsike. grenser 
Toksisitetsgrensen som blir benyttet i utred

ningen, nemlig 50 ppb WSF, kan virke lav 
sett i relasjon til den som ellers blir benyttet. 
Pågående studier viser at verdier omkring 500 
ppb er rimelig hva angår korttids-eksponering 
for fiskelarver og muligens enda høyere gren
ser for fiskeegg. Basert på historisk materiale 
kan en vertikal fordeling på 5 meter eller mer 
for toksiske oljekonsentrasjoner i tilfelle et 
ubehandlet oljesøl virker høy, bortsett fra un
der meget sterke vindforhold. Etter vår 
oppfatning kan fastsettelsen av toksisitets
grenser vise seg å være noe av det mest 
omstridte hva angår oljens innvirkning på fis
kebestanden. En må her anerkjenne vanske
lighetene forbundet med å bruke resultatene 
fra toksisitetstester i laboratoriet til å forutsi 
mulige effekter av virkelig oljesøl i naturen. 
Dette gjelder i særlig grad for fiskeegg og -lar
ver. 

4. Sosio-økonomiske forhold 
Rapporten legger seg på en svært nøktern 

linje når det gjelder virksomhetens betydning 
for Nord-Norge ved eventuell utnyttelse av 
drivverdige funn. Videre omtales de positive 
virkninger kun i begrenset grad. 

Hva gjelder problemene i fiskerinæringen 
vil vi bemerke at dette ikke skyldes oljevirk
somheten, heller mangel på fisk i havet. En 
sterk regulering av fisket for å bringe bestan
den opp på et forsvarlig nivå vil derfor være 
nødvendig. Tidspunktet for åpningen av om
rådet for leteboring kan derfor nå virke 
gunstig. 

Petroleumsvirksomheten kan selvsagt ikke 
alene løse alle problemer Troms og Finnmark 
står overfor, men den vil kunne skape positive 
ringvirkninger og være et viktig supplement 
til annen virksomhet. For balansens skyld 
burde flere positive sider ha vært nevnt, - f. 
eks. bedre grunnlag for eksisterende infra
struktur i transportnæringen, høyning av 
redningsberedskapen i nordområdene osv. 
Her bør en kunne vise til erfaringene fra Sør
Norge. 

Det må erkjennes at oljevirksomheten vil 
kunne ha mulige negative virkninger for både 
biologiske og sosio-økonomiske forhold i om
rådet, men de positive effekter synes vi alt i 
alt er større enn de negative. 

Utredningen gir et godt grunnlag for samar
beid mellom sentrale og lokale myndigheter, 
oljeindustri, lokal industri, forskningsinstitu 
sjoner og interesseorganisasjoner i å styre og 
å redusere mulige skadevirkninger av olje
virksomhet i områder som åpnes. Vi vil heller 
ikke unnlate å peke på de positive virkninger 
som åpning av områdene vil kunne ha for 
landsdelen og for å opprettholde petroleums
produksjonen på norsk sokkel. De lokale 
ringvirkninger for sysselsetting, leveranser og 
infrastruktur kan nok i første omgang synes 
begrenset totalt sett. Disse må imidlertid sees 
i relasjon til fremtidig vekstpotensiale samt 
alternativer i dagens situasjon. I tillegg kom
mer selvfølgelig også ringvirkningene på 
nasjonal basis. 

Avslutningsvis etterlyser vi en sammenfatt
ende konklusjon i Konsekvensanalysen. En 
oppsummering av både negative og positive 
virkninger ville ha gitt et mer balansert inn
trykk enn det som nå er tilfellet. Siden man 
i så sterk grad beskriver verstetilfelle situasjo
ner og i mindre grad får frem de positive 
virkninger kan analysen lett virke mer negativ 
enn den i realiteten er. 

8.12 Norret 
Vi viser til departementets brev av 8.7.88 

med vedlagt konsekvensutredning vedrøren
de åpning av Barentshavet Syd, Troms 11, 
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Troms Ill og den sydlige del av Finnmark 
Vest for petroleumsvirksomhet. 

Etter Norrets vurdering tilfredsstiller rap
porten med de fremlagte konsekvensutred
ninger utvilsomt de krav som stilles i 
petroleumslovens § 7 når det gjelder den «vur
dering av de miljømessige virkninger av slik 
virksomhet og mulig fare for forurensninger» 
som skal foretas. Utredningen er imidlertid 
etter Norrets syn noe ensidig i sin fokusering 
å de negative konsekvenser petroleumsvirk
somheten kan ha på det marine miljø, mens 
de positive virkninger, nasjonale og regionale, 
synes noe stemoderlig behandlet. I den in
formasjonsbrosjyre departementet har utar
beidet og sendt ut i eget omslag, fremtrer de 
samfunnsmessige virkninger av oljevirksom
heten bedre balansert i forhold til de miljø
messige negative virkninger som kan inntre. 

Norret vil derfor peke på den vesentlige 
betydning det har at den planlagte stortings
melding om åpning av Barentshavet Syd og 
områdene nevnt ovenfor gir en tilfredsstillen
de beskrivelse og vurdering av de samfunns
messige virkninger petroleumsvirksomhet i 
disse områder kan medføre. Vi er selvsagt klar 
over at de positive virkningeravletevirksom
het alene er begrensede, og at det på nåværen
de stadium ikke er hensiktsmessig å foreta en 
grundig utredning av mulige virkninger ved 
eventuelle funn. Det er etter Norrets oppfat
ning likevel viktig å få frem at det i disse 
områder foreligger store potensialer for petro
leumsressurser som kan ha vesentlig betyd
ning for landets økonomiske utvikling i det 
neste århundre, for bosettingsmønstret og sys
selsettingen i Troms og Finnmark, hvis 
petroleum blir funnet i kommersielle meng
der. 

I Oljedirektoratets Perspektivanalyse for 
1988 heter det i pkt. 3.1.3: 

~Det knytter seg i dag store usikkerheter til 
mulighetene for å gjøre avgjørende, store funn 
av olJe i Barentshavet. Et av hovedprobleme
ne ligger i den kraftige hevningen og erosjo
nen som særlig de vestlige delene av 
:Sarentshavet gjennomgikk i sen tertiær tid. 
Arsakene til denne hevningen og hvilke kon
sekvenser den har hatt for eventuelle tidligere 
oljeansamlinger er fortsatt ikke fullt ut for
stått.» 

I tillegg har Oljedirektoratet nedjustert sine 
ressursanslag for kontinentalsokkelen i Ba
rentshavet. Hvis man skal gjøre kommersielle 
funn i Barentshavet, er det viktig at oljeindu
strien får anledning til å lete i Barentshavet 
på samme måte som i Nordsjøen. Dette inne
bærer at de områder oljeindustrien anser som 
interessante, som f.eks. Finnmark Øst, må 
åpnes for undersøkelse etter og utvinning av 
petroleum. 

Samtidig er det viktig at myndighetene leg
ger forholdene til rette for den mest økono
miske måte å drive oljevirksomhet på i 
Barentshavet. I dagens lave oljeprissituasjon, 
som må forventes å vedvare i mange år, er det 
nødvendig at oljeindustrien ikke pålegges 
økonomiske byrder i letevirksomheten som 
gjør oljeleting i Barentshavet lite attraktivt. 
Dette gjelder f.eks. dyr offentlig seismikk som 
må kjøpes som inngangsbillett og pålegg om 
organisasjonsoppbygging i Nord-Norge som 
ikke er nødvendig eller forretningsmessig for
nuftig. Forholdene må istedenfor legges best 
mulig til rette for gjennomføringen av et for
nuftig og forretningsmessig leteprogram hvis 
man ønsker å trekke på den ekspertise og de 
ressurser som både norsk og internasjonal ol
jeindustri representerer. 

8.13 Statoil 
Generelt 

Utredningen dekker et betydelig geografisk 
område. Den bygger på et stort omfang av 
delstudier. Underlagsmaterialet er etter vårt 
skjønn bearbeidet på en oversiktlig og faglig 
godt tilrettelagt måte. Vi finner det videre 
positivt at utreder har lagt vekt på å utvikle 
nye analysemetoder, noe som er svært vans
kelig innen konsekvensanalyseområdet. 

Vi finner det også riktig at det i rapporten 
blir presisert at flere spørsmål og problemstil
linger må bearbeides videre. Dette skyldes 
først og fremst mangel på grunnlagsdata. 

Vi finner det også riktig å understreke at 
utredningen bare tar sikte på å se på konse
kvensene av åpning av Barentshavet Sør for 
leteboring. Konsekvensene i en eventuell ut
byggings- og produksjonsfase er behandlet 
bare i meget begrenset omfang. 

Vektlegging 
Utredningen fokuserer sterkt på de bio

fysiske konsekvensene. Disse konsekvensene 
er selvsagt av stor betydning ved vurdering 
av om et område skal åpnes for leteboring. 
Imidlertid vil en slik vektlegging framheve 
de mulige negative konsekvensene. Positive 
effekter kommer i liten grad til uttrykk. 

Rapporten synes nok i det hele å være for 
mye fokusert på de miljømessige forhold. So
sio-økonomiske konsekvenser er behandlet i 
liten grad. Uten at en skal spenne forvent
ningene for høyt, burde nok rapporten etter 
vår oppfatning i større grad ha diskutert den 
virkning også letevirksomhet vil ha på næ
ringslivet i vår nordlige landsdel. Vi synes 
derfor at rapporten er noe i «ubalanse». 

Oljeutslipp 
I dette kapittel ser en bl.a. på sannsynlighe

ten for en utblåsing under letevirksomhet. 
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Denne hendelsen er tallfestet til en av hver 
1800 brønn. (sannsynlighet 5,6 x 10-4 tabell 
3.1). 

Denne sannsynlingheten burde vært sett i 
sammenheng med at 
- bare en liten del av livet i havet synes å ta 

skade av et oljeutslipp. 
- de fysiske forholdene i Barentshavet vil sør

ge for en hurtig nedblanding av olje fra 
overflate til dypereliggende vannmasser. 

- den mikrobielle nedbryting av olje er like 
stor i Barentshavet som i Nordsjøen. 

- sannsynligheten for å finne gass er trolig 
større enn for å finne olje, jf. ODs perspek
tivanalyse 1988. 
Med hensyn til beredskap og sannsynlighet 

for at olje skal nå inn til kysten eller andre 
sårbare områder bør en i denne sammenheng 
vurdere nærmere både den oljemengde som 
kan komme på sjøen og den som kan nå land. 

Det marine miljø 
Rapporten gir et inntrykk av at konsekven

sen for fiskeriene er negative. Det er imid
lertid verdt å merke seg at det først og fremst 
er torskeegg- og larver som er ømtålige over
for påvirkning av olje. Det går også fram av 
rapporten at 
- ved et oljesøl på Tromsøflaket i juli vil i 

verste fall bare l/2% av en årsklasse norsk
arktisk torsk bli drept. 

- ved et oljesøl i mai i det mer ømfintlige 
Troms II, vil under 1 % av den samme torske
stammen bli drept. I verste fall kan 10-15% 
av en årsklasse gå tapt i dette området ved 
et oljesøl i tidsrommet mars-april. 
Ut over disse tidsrom synes de negative 

virkningene å være små. Vi mener at dette 
burde kommet klarere fram, og at det burde 
være fullt mulig å tilpasse letevirksomheten 
slik at spesielt sårbare perioder unngås. 

Generelt vil vi ellers bemerke at grunn
lagsmaterialet i dette kapittel er usikkert og 
at konklusjonene derfor i større grad bør av
speile dette. 

Sjøfugi 
Uansett sesong eller utslippsområde vurde

res risikoen for omfattende skader på viktige 
sjøfuglbestander som betydelig. Spesielt er 
sjøfuglene sårbare i hekke- og mytesesongen. 
De store konsentrasjonene av sjøfugl finnes 
imidlertid nær land. Alvorlige skader på sjø
fugl vil derfor først og fremst oppstå dersom 
oljesøl når kysten. 

Dette burde kommet klarere fram. Dessuten 
synes vi dette burde vært sett i sammenheng 
med sannsynligheten for utblåsning, at sølet 
når kysten, gass/olje osv., jamfør det som er 
sagt under «oljeutslipp» tidligere. 

Strandsoner 
Ser vi hele den aktuelle kyststrekning under 

ett, kan vi si at strendenes selvrensende evne 
er relativ stor, best i Finnmark noe dårligere 
i Troms. 

Vi savner også her en sannsynlighetsbe
traktning for i det hele tatt å få tilsølt spesielt 
sårbare kyststrekninger. 

Sosio-økonomiske forhold 
I tillegg til det som er sagt tidligere, skal en 

her bare nevne følgende: 
I rapporten slås det fast at 
«For gassalternativet er selskapenes nåverdi 

negativ selv ved det høyeste prisalternativ, og 
feltet ville fra selskapenes synsvinkel være 
uinteressant å bygge ut». 

I denne forbindelse vil vi understreke at 
Statoil kontinuerlig arbeider både med å for
bedre eksisterende utbyggingskonsept og å 
utvikle nye. Formålet er å redusere utbyg
gingskostnadene i alle ledd fra reservoar til 
marked slik at også gassalternativet skal gi en 
positiv nåverdi. Det vil i løpet av kort tid kun
ne legges fram nye kostnadstall i forbindelse 
med en utbygging av gassforekomstene på 
Tromsøflaket. Hvorvidt et gassalternativ vil 
gi en positiv eller negativ nåverdi, kan en der
for ikke fastslå på de nåværende tidspunkt. 
Ordlyden i rapporten bør derfor endres på 
dette punkt. 

Fiskerinæringa 
I tillegg til hva som er sagt tidligere, skal 

vi her tilføye at den krise som i dag hersker i 
fiskerinæringa, knapt skyldes oljevirksom
heten, men mangel på fisk i havet. Vi vil 
derfor anta at det i mange år framover vil 
være nødvendig med ei sterk regulering av 
fisket for å bringe bestanden opp på et forsvar
lig nivå. Tidspunktet for åpning av området 
for leteboring er derfor kanskje gunstig akku
rat nå. 

Regionale virkninger 
Rapporten antyder at utviklinga i Nord

Norge er negativ uten oljevirksomhet, og at 
bidraget fra letevirksomhet ikke alene kan 
veie opp denne uheldige utviklingen. Dette 
er nok riktig, men oljevirksomhetens betyd
ning for landsdelen vHle kommet mer tydelig 
fram dersom det også beskrives og kvantifise
res et nullalternativ som framskriver utviklin
gen uten oljeaktiviteter. Dette nullalternati
vet, som vanligvis benyttes i konsekvensut
redninger, vil være en reell målestokk for 
betydningen av letevirksomheten - og senere 
eventuell utbygging og drift. 
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8.14 Nordisk Samisk Institutt 
1. Avsnittet om samiske forhold i punkt 5.5 

gjenspeiles ikke i konklusjonsavsnittet s. 7 
- 9. 

2. Fiskerinæringa er av vesentlig betydning 
for det sjøsamiske bosettingsområdet. Det 
er derfor viktig at rapporten gir et riktig 
bilde av næringa. NSI er av den oppfatning 
at krisa i næringa ikke kommer godt nok 
frem i rapporten. 

På side 40 blir det sagt: «I den senere tid 
har en også sett at den voksne delen av torske
bestanden beiter på dyreplankton, på grunn 
av de lave bestander av lodde og sild». 

Men så blir det på side 64 hevdet: «Sving
ningene i fisket etter de forskjellige fiskeslag 
i de senere år kan for det meste henføres til 
svingningene i naturgrunnlaget og regulerin
ger av deltagelsen innenfor de konsesjons
belagte fiskerier». Det er blir også snakket om 
«en voksende torske- og hysebestand. 

1. Det samiske folk er en del av den arktiske 
(sirkumpolare) kulturkrets som også omfatter 
inuiter, arktiske indianere og en rekke minori
tetsgrupper i nordområdene i SU. Disse 
folkegruppene er urbefolkninger i sine re
spektive nasjonalstater. Samene er splittet 
opp av nasjonalstatenes grenser i 4 land. 

De arktiske folkegruppene står i en meget 
utsatt posisjon med ett bein i den arktiske 
kulturkrets som urbefolkninger og med det 
andre som minoriteter i «moderne» nasjonal
stater. De er utsatt for et meget sterkt kultu
relt press (assimilasjonspress), samtidig som 
territoriene de bebor er «frontiers» i ressurs
sammenheng, dvs. de siste åpne og tilgjengeli
ge ressursene for økonrnisk ekspansjon fra 
eksterne aktører. 

2. Bosettinga i det samiske området er sterkt 
preget av avhengigheten av de fornybare res
sursene både på hav og land. Sjølberging, 
sjølsysselsetting, sesongdrift og kombina
sjonsdrift kan være stikkord for næringstil
pasningene i det samiske bosettingsområdet. 

En allsidig, sesongprega utnytting av natur
ressursene er fremdeles av stor betydning. 
Primærnæringene spiller altså en meget vik
tig rolle i sysselsettingsmønsteret, og da 
spesielt som basis i yrkeskombinasjoner, og 
mindre som spesialisert helårsarbeid. (Kapita
lisert fiske, jordbruk etc.). I etterkrigstida har 
stadig flere kombinert lønnsarbeid med pri
mærnæringer, og tertiær-sektoren blir stadig 
viktigere som inntektskilde også i det samiske 
bosettingsområdet. 

3. Kultur og identitet er nok i de samiske 
områdene sterkere knyttet til forvaltningen 

Vi vet imidlertid med full sikkerhet at desi
meringa av lodde- og sildebestandene skyldes 
overfiske, og ikke «svingninger i naturgrunn
lageh. Det samme gjelder torskebestanden, 
der gytebestanden nå er nede på et faretruen
de minimum som det kan ta svært mange år 
årette opp. 

3. Avsnittet 5.5 .. «Samiske forhold,,. 
I 1. spalte, I. avsnitt på side 7 I strykes siste 

del av siste setning etter «tynn og spredt». I 
stedet settes: «Dette er en konsekvens av av
hengigheten av det lokale ressursgrunnlaget.» 

4. Til slutt vil vi peke på en del grunnlegg
ende forhold som ikke er kommet med i den 
foreliggende rapporten. Disse forholdene hen
ger sammen, og vi vil foreslå at hele avsnittet 
5.5 erstattes av det følgende avsnittet, som 
også er basert på et prosjektnotat datert juni 
1988 (Høringsutkast). Departementet vil få til
sendt notatet når det foreligger i ferdig form. 

av de fornybare ressursene enn i norske om
råder. M.a.o. er primærnæringene kultur
bærere i større grad enn i norske områder. 

Og selv om kulturelle markører som særlig 
språk og klesdrakt er iferd med å forsvinne i 
store deler av det området pga. assimilasjons
presset, er levemåten fremdeles sterkt preget 
av sjøsamiske verdier basert på sjølberging og 
allsidig, fleksibel og sesongpreget ressursut
nytting. 

4. Og nettopp fordi den samiske befolkninga 
er så avhengig av utnyttelsen av de fornybare 
ressursene, blir det av avgjørende betydning 
å beskytte dette ressursgrunnlaget. 

Disse ressursene er spesielt sårbare av i alle 
fall 2 grunner: 

a) Øko-systemet er meget ømtålig p.g.a. 
marginale klimatiske forhold. Det vil ta 
svært lang tid, om det i det hele tatt lar 
seg gjøre, å bygge opp desimerte fiskebe
stander og ødelagt vegetasjon. 

b) Presset på ressursene blir altfor stort for
di det i det vesentlige er snakk om åpne 
fritt tilgjengelige allmenningsressurser. 
Erfaringene viser at dette lett fører til 
overbeskatning. Barentshavet er idag i 
en økologisk krisetilstand. Innenfor rein
drifta er det kriselignende tilstander, 
særlig p.g.a. overbeiting. Utmarksnærin
gene er utsatt for et sterkt eksternt press 
gjennom et stadig økende fritids- og re
kreasjonsbehov. 

5. Et helt avgjørende spørsmål blir derfor 
hvordan ressursgrunnlaget kan beskyttes og 
bevares for kommende generasjoner. Vi lever 
i dag på mange måter som om vi var den siste 
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generasjonen. Dette har sammenheng med 
vårt samfunnskvantitative profitt- og sektor
orientering, der den eneste målestokken er 
økonomisk vekst. 

I stedet for denne kvantitative, sektororien
terte effektivitetsideologien, må ressursfor
valtningen i fremtida bygge på det beste i den 
samiske, økologisk baserte, langsiktige og 
kvalitative ressursforvaltningstradisjonen. 

6. Vi må m.a.o. unngå en kortsiktig tapping 
av ressursene i og utenfor det samiske boset
tingsområdet. Staten må ikke fremstå som en 
kolonimakt som i et kortsiktig profittperspek
tiv overkjører en minoritetsbefolkning. 

Det blir derfor viktig å drøfte hvordan en 
slik utvikling kan unngås. Helt sentralt i en 
slik drøfting blir det nye «Sametinget». Der
som Sametinget skal ha reell innflytelse, må 
det spille en sentral rolle i forvaltningen av 
de ressurser som danner basis for hele boset
tinga i Såpmi. (Det samiske bosettingsom
rådet). Dette må også gjelde fremtidig 
forvaltning av lagerressurser som gass og olje. 

Sammenhengen mellom næringsgTunnla
get og kultur er påvist i flere offentlige 
utredninger, senest i NOU 1984: 18 og NOU 
1985: 14. Dersom det menes alvor med styr
king av samisk språk og kultur, må det med 
logisk konsekvens settes inn virkemidler m. 
h.t. ressursforvaltning og næringsgrunnlag i 
det samiske bosettingsområdet. 

Den eneste naturlige måten åla det samiske 
folket få medbestemmelse over sin egen situa
sjon på er nå gjennom Sametinget. Dersom 
en framtidig utvinning av petroleumsressurse
ne i nord skal kunne skje til beste for de 
samiske befolkningen, fordrer det at denne 
befolkninga sjøl får være med å legge premis
sene for framtidig utvikling. 

Det er da en del faktorer som vil bli av
gjørende for utfallet: 

a. Det samiske samfunn må gis tid til omstil
ling. Det må unngås at et kortsiktig per
spektiv med rask utvinning og lite hensyn 
til det tradisjonelle næringsgrunnlaget blir 
lagt til grunn. Det må gis mulighet til både 
en mental, kulurell og økonomisk omstil
ling. 

b. Den mentale opprustinga kan særlig skje 
gjennom en kompetanseheving av den sa
miske befolkninga, først og fremst gjennom 
utdanning, slik at en bedre blir i stand til 
å delta i en framtidig petrolumesvirksom
het. Opprustning av samisk forskning og 
høyere utdanning vil her være en avgjøren
de faktor. 

c. Vi vet at samisk språk og kultur vil bli ut
satt for et sterkere assimilasjonspress 
gjennom den hurtige «utvikling» som pet
roleumsvirksomheten normalt fører med 

seg. Derfor må institusjoner som ivaretar 
og utvikler samisk språk og kultur, som 
samiske forskningsinstitusjoner, utdan
ning, media m.m. tilføres ressurser og 
styrkes kraftig. I motsatt fall blir de seneste 
årenes NOU-er bare fine talemåter. 

d) Dersom en skal unngå at petroleumsvirk
somheten blir en sosial og økonomisk 
enklave i S.åpmi, krever det en desentralise
ring av beslutningsprosessen. Dette er det 
også lagt opp til gjennom etableringa av 
Sametinget. 

En rask utvinning av eventuelle petrole
umsressurser uten regional deltagelse og 
medbestemmelse vil framstå som en til
nærmet kolonialistisk tapping av ressurser 
uten positive langsiktige konsekvenser for 
den samiske befolkninga. Vi vil da oppleve 
en tradisjonell overkjøring av en etnisk 
minoritet slik det har skjedd gang på gang 
opp gjennom vår historie. 

8.15 Norges Naturvernforbund 
Vi viser til Dykkar brev av 080783. 
Landsstyret i Norges Naturvernforbund har 

i dag 160988 gjort følgende vedtak: 
Norges Naturvernforbund avstår frå å uttale 

seg på grunnlag av det tilsendte materialet om 
konsekvensane ved eventuell opning av Ba
rentshavet for petroleumsverksemd. 

Bakgrunnen for vårt standpunkt er m.a. 
opplysninger i brevet frå Norsk institutt for 
naturforskning av 120988 til AKUP, OED. 
Brevet forte] at framstillinga frå departemen
tet om konsekvensane for sjøfugl på ei rekkje 
vesentlege punkt ikkje er i samsvar med ma
terialet og konklusjonane den faglege sjø
fuglanalysen som ligg til grunn for 
departementsrapporten. 

Vi har inga grunn til å dra forskarane i tvil, 
og innvendingane er så alvorlege at dei svek
kjer tilliten til heile konsekvensframstillinga 
frå departementet. 

Vi vil også vise til at utlysningen av 8 nye 
blokker i Barentshavet nylig og tildelingen av 
blokker i vår gjer heile høringsprosessen til 
eit parodisk arrangement. Mellom 10 og 20 
brønnar vil kanskje vere bora før Stortinget 
avgjer om dei skal opne området eller ikkje. 
Dette er ei klar tilsidesetting av etablerte prin 
sipp om å kartlegge miljøulempene før større 
naturinngrep, og det er ei klar nedvurdering 
av verdien av det enorme og høgproduktive 
natursystemet i Barentshavet. 

Naturverforbundet krev at OED overlet an
svaret for utarbeiding av konsekvensanalysen 
til fagleg kompentente og uavhengige institu
sjonar. Vi krev også ein ny høyringsrunde om 
saka. 

Konsekvensutgreiinga følgjer vedlagt i re
tur. 
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Innst. S. nr. 216. 
(1988-89) 

Innstilling fra energi- og industrikomiteen om åpning av Barentshavet 
Syd for letevirksomhet. 

(St.meld. nr. 40.) 

Til Stortinget. 

I meldingen foreslår Olje- og energidepar
tementet at Barentshavet Syd - med unntak 
av området Troms Il - åpnes for leting etter 
olje og gass. Dette området er på ca. 210 000 
km2, og er inndelt i 749 hele blokker og 47 
delblokker. Barentshavet Syd omfatter den 
sydlige delen av Finnmark Vest , Troms Il og 
Troms Ill - slik som vist på fig. 5.1.1 i mel
dingen. I meldingen er alle disse områdene 
gitt samlebetegnelsen Barentshavet Syd. 

En betydelig del av meldingen (kap. 5) er 
viet konsekvensutredningen som er utført i 
henhold til Petroleumslovens § 7 i forbindel
se med åpning av nye områder for petro
leumsvirksomheten. I denne sammenheng 
gjengir meldingen høringsuttalelser som er 
innkommet på grunnlag av disse utredninge
ne. Vedlegg 1 til meldingen er en fullstendig 
samling av disse høringsuttalelsene. 

Foruten dette gir meldingen en kort pre
sentasjon av framtidsutsiktene for den nors
ke petroleumsvirksomheten mot år 2000 
(kap. 2). Videre, tar meldingen opp til drøf
ting ressursgrunnlaget og letestrategi, i sær 
konsesjonsrundene som nylig er sluttførte og 
de som er planlagt i nær framtid (kap. 4). 

I mellom dette gir meldingen en kort re
degjørelse (kap. 3) om utfallet av tidligpro
duksjon på Heidrunfeltet. Det blir pekt på, 
og akseptert, at prosjektet med tidligpro
duksjon på Heidrun ikke lot seg gjennomfø
re innen de tids- og kostnadsrammer som 
Stortinget godkjente, og at prosjektet derfor 
ikke vil bli videreført. 

Meldingen framhever at mot år 2000 er mål
setningen med letevirksomhet å finne olje 
fordi innen den tid vil 70-75 pst. av Norges 
kjente oljeressurser være utvunnet. Derfor er 
det viktig å påvise mer olje de nærmeste åre
ne, slik at aktivitetsnivået innen oljesektoren 
kan opprettholdes i framtiden. 

Når det gjelder gass er det påvist utvinnba
re reserver tilstrekkelig for 100 års utvinning, 
med dagens utvinningsmengder. Slik situa-

sjonen tegner seg framstår Barentshavet som 
et usikkerhetsmoment når det gjelder framti
dig oljeutvinning på norsk sokkel. Resultate
ne fra leteboringer i Barentshavet har hittil 
vært negative med hensyn til å finne olje. 
Følgelig er ressurspotensialet blitt nedjus
tert. I meldingen blir det lagt fram en del il
lustrasjoner på hva slags virkninger ulike 
framtidige utbyggingsmønster kan få for in
vesteringsnivået i oljevirksomheten. Dette er 
funnavhengig , men viser at selv med betyde
lige funn også i Barentshavet, med etterføl
gende feltutbygginger, vil det inntreffe en in
vesteringsnedgang i norsk petroleumssektor 
fra midten av 1990-årene. 

Ressursgrunnlag og letestrategi 
I kap. 4 i meldingen blir det først gitt en de

taljert orientering om ressurssituasjonen på 
norsk sokkel. Det blir forklart hvorfor Nord
sjøen fortsatt er attraktiv for oljeutvinning, 
samt de forskjemge geologiske formasjonene 
som ennå ikke er utforsket, men som allike
vel er lovende. En lignende framstilling blir 
gitt for Midt-norsk sokkel. 

Når det gjelder Barentshavet Syd peker 
meldingen på at oljeselskapene forventer at 
det her kan finnes mellom 1 W 2 mrd. tonn 
oljeekvivalenter. Hovedmengden av dette er 
gass. Pr. 1 februar 1989 er det boret til sam
men 40 undersøkelseshull i Barentshavet og 
ca. 5 mrd. kroner er benyttet i denne sam
menheng. Fem av disse hullene er boret på 
såkalte nøkkelblokker. 

Boringen i Barentshavet har hitW bare re
sultert i ikkedrivverdige, ubetydelige funn. I 
meldingen blir det pekt på at boringene 
imidlertid har bidratt til å øke forståelsen av 
geologien i området. Det blir også vist til at 
vinteren 1989 ble det påvist olje i en blokk 
som er tildelt i 11. konsesjonsrunde, i det om
rådet i Barentshavet som allerede er åpnet 
for letevirksomhet. Blokken ligger helt nord i 
Troms I, det vil si nordvest for Snøhvitfeltet. 
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Resultatene fra boringene på blokker til
delt i 12. konsesjonsrunde, del B , vil først fo
religge i 2. halvdel av 1989. Resultatene av 
disse boringene vil være avgjørende for hvor
dan man legger opp videre letevirksomhet. 
Når det gjelder den videre letevirksomheten 
sier meldingen at det kan ta noe tid før man 
finner fram til blokker som i lys av resultate
ne fra gjennomførte boringer er mest interes
sante. Det heter derfor at utlysning av nye 
blokker i Barentshavet i en 13. konsesjons
runde tidligst kan skje tidlig i 1990. 

Meldingen framholder at den videre lete
aktivitet i Barentshavet i stor grad vil være 
avhengig av om det gjøres oljefunn i området 
og eventuelt når disse gjøres. I meldingen 
blir det bebudet at Olje- og energideparte
mentet tar sikte på å utlyse blokker fra alle 
områdene på norsk sokkel i de nærmeste 
konsesjonsrundene. Dette begrunnes ut fra 
risikohensyn. Ved å inkludere blokker fra al
le områdene får selskapene bedre mulighet 
til å jevne ut risikoen og departementet hå
per på denne måten å få bedre deltakelse i 
konsesjonsrundene. Utlysingen av blokker 
for 13. konsesjonsrunde er tidsatt til tidlig i 
1990. I 1989 vil det bli igangsatt konsekvens
analyser innen flere delområder: Dette gjel
der delområdene i Trøndelag I Øst, Nordland 
IV, V, VI og VII og Vøringsplatået på Midt
norsk-sokkel, Skagerrak i Nordsjøen og Ba
rentshavet Nord. Videre bebudes utlysing av 
blokker i en 14. konsesjonsrunde i 1991-92. 
Også i denne runden vil det være aktuelt å 
inkludere blokker fra Nordsjøen, Midt
norsk-sokkel og Barentshavet. 

Når det gjelder letestrategien peker mel
dingen på at det på norsk sokkel nå er slik at 
funnraten har gått ned og at flere av de frem
tidige leteområdene er forbundet med høy ri
siko. 

Ut fra målsetningen om å finne olje, ønsker 
myndighetene å se på alternative strategier 
for tildeling av blokker: Myndighetene øns
ker å føre en letepolitikk som stimulerer til 
nytenking og utvikling av nye letemodeller i 
den videre letevirksomheten på hele sokke
len. 

Departementet ønsker å legge forholdene 
til rette for tildeling av høyrisikoblokker som 
myndighetene har liten tro på, men som et 
eller flere selskaper er interessert i. Det blir 
pekt på at stor usikkerhet ved enkelte blok
ker reiser spørsmål om det er hensiktsmessig 
at staten bærer så stor risiko som den gjør 
ved letingen i dag. Det blir også pekt på at 
skattesystemet slik det er i dag gjør at staten 
gjennom fradragsmulighetene til selskapet 
betaler en god del av leteutgiftene for de sel
skapene som er i skatteposisjon. 

Meldingen framholder at det ikke er aktu
elt å gjennomføre en generell begrensning i 
utgiftsføringen av leteutgifter i forbindelse 
med petroleumsvirksomheten, men at det 
kan være aktuelt å vurdere visse begrens
ninger i utgiftsføringen av leteutgiftene på 
høyrisikoblokker. I meldingen blir det skis
sert flere skattetekniske måter å justere dette 
på. Hensikten med dette er å skjerme statens 
skatteinntekter. Det er særlig to måter som 
blir fremhevet. Det ene er å innføre en be
grenset bæring av statens utgifter. Det andre 
er at leteutgiftene ikke kan utgiftsføres før et 
eventuelt funn er utbygningsklart og utbyg
ningsutgifter blir utgiftsført. 

Det blir i meldingen pekt på at departe
mentet i samarbeid med Finansdepartemen
tet vil vurdere disse spørsmålene og even
tuelt innføre enkelte justeringer i konse
sjonsvilkårene i forbindelse med 13. runde. 
Det heter videre at departementet regner 
med at slike endringer kan innføres uten at 
saken forelegges Stortinget igjen dersom 
dette ikke trenger lovendringer. 

Når det gjelder endring av bærebestem
melser på eldre utvinningstillatelser peker 
meldingen på at bæring av statens og Statoils 
kostnader i letefasen har vært en del av kon
sesjonsvilkårene siden Statoil ble opprettet i 
1972. Disse betingelsene har blitt justert og 
endret opp gjennom årene. Fra 1985 dekker 
Statoil sine egne letekostnader og inntekte
ne fra de utenlandske selskapenes bærefor
pliktelser tilfaller statens direkte økonomis
ke engasjement. Etter 1986 har alle rettig
hetshaverne betalt leteutgifter i henhold til 
sine eierandeler. 

I meldingen blir det hevdet at bæringsbe
stemmelsene på tillatelser tildelt før 1986 i 
dag kan være til hinder for at det blir gjen
nomført samfunnsøkonomiske lønnsomme 
prosjekter på sokkelen. Dette skyldes ifølge 
meldingen at de utenlandske oljeselskapene 
er pålagt å dekke en andel av kostnadene til
svarende det dobbelte av sin eierandel. Mel
dingen peker på at de utenlandske oljesel
skaper finner at det kan være økonomisk 
mer interessant å bore på nye utvinningstil
latelser uten bæring enn på utvinningstilla
telser med ofte større ressurspotensiale, men 
der det følger med bæreforpliktelser. 

Meldingen peker på at et direkte resultat 
av dagens bæringsregler er at samfunnsøko
nomiske interessante uborede strukturer 
ikke blir boret. Altså er disse bestemmelsene 
til hinder for igangsetting av testproduksjon 
før drivverdighetserklæring foreligger. 

Departementet sier derfor at det i samar
beid med Finansdepartementet vurderer å 
bruke hel eller delvis opphevelse av bæring 
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som et selektivt virkemiddel for å oppnå den 
ønskede aktivitet på uborede strukturer og 
for å få igangsatt testproduksjon. 

Når det gjelder forsynings- og helikopter
baser redegjør meldingen for de ulike typer 
av og antall baser som finnes langs norske
kysten, samt aktivitetene på disse. Det blir 
vist til at energi- og industrikomiteen i Innst. 
S . nr. 118 for 1984-85 ba departementet om en 
opptrapping av letevirksomheten i nord slik 
at det som et minstemål ville være tilstrekke
lig arbeidsoppdrag for operatørselskapene på 
helårsbasis. 

Det ble videre vist til at i konsesjonsbe
tingelsene for alle utvinningstillatelser som 
er tildelt nord for Stad inneholder bestem
melser om bruk av baser. Disse bestemmel
sene innebærer at oljeselskapene er forplik
tet til å benytte bestemte baser. Selskapene 
er dessuten forpliktet til å bidra økonomisk 
slik at driften av basene balanserer. Med 
bakgrunn i dagens overkapasitet bør det ikke 
vurderes etablering av nye baseanlegg. 

pning av Barentshavet Syd for letevirksomhet 
I denne delen av meldingen gis det først en 

presentasjon av konsekvensutredningen for 
Barentshavet Syd. Det blir her først redegjort 
for fremgangsmåten i forbindelse med kon
sekvensutredningen og denne er gjennom
ført i henhold til petroleumslovens § 7, der 
det heter at det skal finne sted en avveining 
av ulike interesser som gjør seg gjeldende før 
et nytt område eventuelt åpnes for petro
leumsvirksomhet. Det ble her presisert at på 
åpningsstadiet av et nytt område er det ikke 
mulig å drøfte de samfunnsøkonomiske 
spørsmålene og arealmessige konsekvense
ne annet enn på et generelt nivå. Det ble un
derstreket at dette skyldes at man ikke vet 
om eller når et funn blir gjort, hvor det befin
ner seg og hvordan det er tenkt bygget ut. 
Det ble her vist til at det i forbindelse med en 
eventuelt utbygningplan er pålagt operatø
ren å legge fram en konsekvensutredning for 
slike prosjekter. 

Konsekvensutredningene 
Første del av presentasjonen av konse

kvensutredningene tar utgangspunkt i de er
faringene som oljevirksomhet på norsk sok
kel allerede har høstet og i hvilken grad man 
ut fra disse erfaringene kan si noe om mulige 
virkninger ved letevirksomhet i Barentsha
vet Syd. Det ble her pekt på at Norge etter 25 
år med petroleumsvirksomhet er godt rustet 
til å utføre petroleumsvirksomhet på en sik
kerhetsmessig forsvarlig måte, også ut fra 
hensynet til bl.a. levende ressurser og miljø. 

Det som skiller Barentshavet Syd ut fra and
re områder på norsk sokkel hvor det har vært 
petroleumsvirksomhet, er de spesielle klima
tiske forhold og mørketid som kan være pro
blematiske dersom et uhell skulle inntreffe. 

Meldingen viser til at Miljøverndeparte
mentet påpeker at det ikke er utviklet til
fredsstillende oljevernsberedskap beregnet 
på de spesielle fysiske forholdene i Barents
havet. Oljeoppsamlingen i Barentshavet 
vanskeliggjøres store deler av året av kulde, 
mørketid, tåke, tett nedbør og ising. Videre at 
det i dag ikke eksisterer oljevernberedskap 
for isfylte farvann. Det ble også vist til at an
svaret for å bygge opp og drive oljevernsbe
redskap for petroleumsvirksomhet i Barents
havet tilligger ifølge forurensningsloven ope
ratørene. Det er også operatørene som har 
ansvaret for å utvikle et egnet oljevernutstyr. 

I meldingen blir det så redegjort for hvor
dan arbeidet med konsekvensutredninger 
ble organisert: Over Olje- og energideparte
mentets budsjett er det fram til utgangen av 
1988 disponert rundt 25 mill. kroner til utred
ningsprogrammer for Barentshavet Syd. Det 
er gjennomført et 30-talls prosjekter innenfor 
dette utredningsprogrammet. 

Videre blir det opplyst at en uavhengig re
daksjonskomite utarbeidet konsekvensana
lyse (sammenfatningsrapport) for Barentsha
vet Syd på grunnlag av fagrapportene fra dis
se prosjektene og annet relevant materiale. 
Denne redaksjonskomiteen sto ansvarlig for 
de konklusjoner som ble presentert i denne. 
I meldingen blir det opplyst at enkelte fag
miljøer har kritisert at sammenfatningsarbei
det ikke alltid gjengir innholdet i grunnlags
rapportene på en fyldestgjørende måte. 

I meldingen blir det hevdet at konsekvens
utredningen legger for stor vekt på de nega
tive virkninger ved virksomheten. Departe
mentet vil på sin side fremheve at det i for
hold til åpningsspørsmålet også er viktig å 
fremheve de positive sidene ved oljevirk
somheten, samt å peke på at det er meget li
ten sannsynlighet for at et omfattende uhell 
skal inntreffe. 

Når det gjelder selve konsekvensutrednin
gen konstaterer den at Barentshavet er ett av 
verdens største og mest produktive grunt
havsområder. Blandingen av vannmasser 
der kalde og varme havstrømmer møtes, isen 
som smelter og trekker seg tilbake gjør at 
man får en intens oppblomstring av plante
plankton om våren og forsommeren. Plante
plankton er næringsgrunnlaget for en stor 
produksjon av dyreplankton. Dyreplankton 
er igjen næring for larver, yngel og alle fiske
bestander, samt hovednæringen for sild og 
lodde. Barentshavet er et gyte- og oppvekst-
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område for noen av verdens største fiskebe
stander og Norges største fiskerier foregår på 
disse områdene. Store forekomster av plank
ton og planktonspisende fisk danner grunn
laget for et tallrikt og variert dyreliv. Det an
slås at det er ca. 4-5 mill. sjøfugler i Barents
havet, dessuten isbjørn, hval og sel. Konse
kvensutredningen har derfor konsentrert 
seg i stor grad om de miljømessige virkninge
ne og mulige farer for forurensing som kan 
oppstå som følge av oljesøl, f.eks. ved en 
ukontrollert utblåsning. 

Sannsynlighet for utblåsning 
Når det gjelder sannsynligheten for utblås

ning blir det først redegjort for de generelle 
erfaringer og sannsynligheter for at utblås
ning skal skje, bl.a. ved henvisning til utblås
ningsfrekvenser i Mexico-gulfen. Ut fra dette 
blir det anslått at en utblåsning kan inntreffe 
en gang pr. 1 800 hull. På grunnlag av dette 
konkluderer Olje- og energidepartementet at 
sjansen for å få et alvorlig oljesøl i Barentsha
vet under letefasen vil være meget liten. Ved 
en eventuell fremtidig oljeproduksjon kan 
faren for utblåsning derimot øke. I meldin
gen vises det til at konsekvensutredningen 
regner med at en utblåsning fra slike brønner 
i gjennomsnitt inntreffer 1 gang pr. 20 000 
brønner pr. år. 

Som en konklusjon på denne delen av re
degjørelsen sier meldingen at de ovennevnte 
sannsynlighetstall gjør at sannsynligheten 
for en utblåsning i Barentshavet Syd vil være 
liten de første årene. 

Virkninger for fiskeressursene 
Når det gjelder virkninger for fiskeressur

sene framholder meldingen at i en normal si
tuasjon vil leteaktiviteten i liten grad berøre 
fiskeressursene. Det blir pekt på at perioden 
fra rundt 20. mars til ut i juli representerer 
den mest sårbare perioden for torskeegg og 
larver som er gytt i Barentshavet Syd og for 
det som driver inn i området fra de viktigste 
gyteområdene lenger sør. Disse sårbare fore
komster befinner seg i hovedsak vest for en 
linje fra Bjørnøya til Nordkapp. 

I meldingen blir det vist til forsøk som er 
gjort i laboratoriet på Havforskningsinstitut
tet når det gjelder mulige skadevirkninger 
for fiskeeggene og larver på grunn av oljeut
slipp. Disse forsøkene viste at sjansen for 
skader var betydelige. Videre viste forsøkene 
at skadene er tydelig artsbestemt når det 
gjelder fisk . Torsk er mer følsom for olje enn 
lodde, og lodde er mer følsom enn sild som 
ikke synes å bli påvirket i det hele tatt. 

Virkninger for sjøfugl 
Når det gjelder virkninger for sjøfugl blir 

det pekt på at Barentshavet er ett av verdens 
mest sjøfuglrike områder og er således av 
meget stor internasjonal betydning. Det blir 
videre hevdet at tyngdepunktet av landets 
sjØfuglebestand ligger i dette området og at 
til alle årstider er det flere millioner sjøfugler 
her. Mer en ½ av de sjøfuglsbestander som 
forekommer i området er av spesiell verne
verdi. De typiske sjøfuglene tilbringer meste
parten av sin tid på-, og henter all sin næring 
fra, havet. 

I meldingen vises det til at konsekvensana
lysen av olje i sjøfugl viste at 56 av bestande
ne i undersøkelsesområdet generelt er svært 
sårbare for olje. Uansett hvilket deleområde 
eller i hvilken sesong et oljesøl oppstår i ut
redningsområdet vil svært mange sjøfuglsbe
stander av internasjonal verneverdi stå i fare 
for å bli meget hardt rammet. De mest typis
ke sjøfuglene, bestander med pelagisk til
knytning står her i fremste rekke. Særlig kri
tisk er situasjonen for lomv1. 

Hekke- og mytebestanden langs fastlands
kysten er generelt mer utsatt for oljesøl enn 
bestander i Svalbard-området, med unntak 
av bestandene på Bjørnøya som er blant de 
mest sårbare områdene i begge sesonger. 
Vinterstid er hele fastlandskysten svært ut
satt på grunn av store overvintrende bestan
der, mens oljesøl fra områdene nordøst i Ba
rentshavet Syd kan få meget store virkninger 
for sjøfuglbestander som oppholder seg på 
bankene og i iskantsonen. 

Virkninger for sjøpattedyr 
Når det gjelder konsekvenser for sjøpatte

dyr blir det pekt på at det er en stor selbe
stand i Barentshavet. Den består av i alt syv 
arter og den totale forekomsten er på over 2 
millioner dyr. Videre er det isbjørn langs de 
islagte farvannene i Barentshavet. Sommer
bestanden av isbjørn rundt Svalbard er an
slått til 1500 til 2500 individer mens det i hele 
området mellom Øst-Grønland og Frans Jo
sefs land er antatt å være fra 3 000 til 5 000 
dyr. Det heter i meldingen at ut fra eksiste
rende undersøkelser vil alle isbjørner som 
kommer i kontakt med olje dø. 

Konsekvenser for strandsonen og iskanten 
Når det gjelder konsekvenser for strandso

nen og i iskanten blir det pekt på at isforhol
dene i området varierer meget fra år til år. 
Imidlertid blir det pekt på at iskanten har en 
svært viktig økologisk funksjon i Barentsha
vet og at det antas at den er et av de viktigste 
produksjonsområdene. Den mest produktive 

405



Innst. S. nr. 216 - 1988-89 5 

sesongen er fra april og utover våren og som
meren. Plankton, isfauna, sel og isbjørn er or
ganismer som er sårbare for oljesøl i iskan
ten. Ifølge konsekvensutredningen vil kyst
linjen være utsatt ved et uhell, og da spesielt 
Troms- og Vest-Finnmarkskysten. Det er 
dessuten kostbart å gjennomføre opprens
ningsaksjoner på strandsonen. 

Oljevernberedskap 
Den viktigste faktoren for å beskytte mil

jøet mot skader fra oljevirksomhet er utvik
ling av maksimal sikkerhet mot oljeutslipp 
ombord på plattformene. I meldingen bl ir 
den norske oljevernsberedskapen beskrevet. 
Oljevernsberedskapen er organisert av ope
ratørselskapene etter pålegg fra Statens For
urensningstilsyn. Den havbårne oljeverns
beredskapens kapasitet er satt til å kunne 
bekJcmpe et oljesøl fra en utblåsning på 8 000 
tonn pr. døgn i inntil 3 meter gjennomsnitt!. 
bølgehøyde og i 1,5 knop strøm. Det er videre 
et krav at nord for 62° N skal denne bered
skapen være operativ på skadestedet innen 
24 timer. Norsk Oljevernforening for Opera
tørselskap (NOFO) har etablert fem oljevern
baser hvorav 3 ligger i nord: i Tromsø, Ham
m rfest og Vardø. 

Det blir i meldingen imidlertid påpekt at 
det i Norge I dag ikke eksisterer noe oljevern
beredskap for is fylte farvann. P å grunnlag av 
felttester med operatørselskapenes oljeut
styr hete r det i meldingen at under gode vær
forhold kan det samles opp inntil ca. 90 pst. 
av oljen som innbringes i lenser. Når bølge
høydene er på mellom 2,5 til 4 meter reduse
res opptakskapasiteten nesten 60 pst. Miljø
faktorer som mørke, tåke og kulde vil reduse
re opptaks vnen enda mer. I meldingen he
ter det at i spesielt sårbare områder i Barents
havet vil Økt krav om oljevernsberedskap 
medføre betydelig merkostnader for opera
tørselskapene. Strenge krav om oljevernsbe
redskap vil i slike områder kunne medføre 
ekstra omkostninger i størrelsesorden 6 til 8 
mill. kroner pr. borehull. 

Det blir også pekt på at som et supplement 
til den private beredskapen som oljeselska
pene har, har også staten og kystkommunene 
etablert oljevernberedskap. 

Virkninger for fiskerinæringene 
Når det gjelder konsekvenser for fiskeri

næringen - peker meldingen på at det er 24 
og 18 kystkommuner i henholdsvis Troms og 
Finnmark. I 15 av disse kommunene er den 
lokale fiskeflåte og fiskeindustri særlig av
hengig av fisket i utredningsområdet. I de 15 
kommunene er størstedelen av fiskeflåten 

knyttet til kystfisket og avhengig av lokale 
fiskefelt. Det er 2600 fiskere i kommunene, 
og dette utgjør 68 pst. av produksjonsanleg
g ne og 70 pst. av sysselsettingen innenfor 
fiskeindustrien i Troms og Finnmark. 

Konsekvensutredningen er gjennomført 
med utgangspunkt i hvilken konflikt en lete
virksomhet vil ha overfor fiskeriene. Konklu
sjonen er at de positive effekter av et even
tuelt oljefunn oppveier eventuelle negative 
effekter fra letevirksomheten for fiskeriene. 

Konsekvensutredningen påpeker at olje
virksomheten i størst grad vil berøre kystom
rådene fra Sørøya i vest til Tanafjorden i øst. 
De viktige fiskeriene på eggakanten utenfor 
Troms (Troms Il) vil imidlertid også bli sterkt 
berørt av arealbeslag. Innenfor Troms II fin
nes flere av de viktigste fangstområdene i d 
nordnorske torskefiskeriene, og området lig
ger så nært land at de fleste fartøygrupper 
blir berørt. Troms II er smalt, og nesten hele 
feltet ligger innenfor eggakanten på for
holdsvis grunt hav. Den nære koblingen mel
lom virksomheten på sjø og land gjør både 
flåten og foredlingsvirksomheten svært sår
bar overfor inngrep som kan redusere fangst
mulighetene. 

Samfunnsmessige og økonomiske virkninger 
M.h.t. sosioøkonomiske konsekvenser pe

ker meldingen på at i de senere år har Troms 
og spesielt Finnmark opplevd en svikt i næ
ringsgrunnlaget. I en situasjon der den f1am
tidige næringsutvikling er usikker, er olje
virksomheten en vekstfaktor som kan bidra 
til å redusere fraflyttingen og nedgangen i 
sysselsettingen. Samtidig advares det mot 
for stor optimisme med hensyn til størrelsen 
av de direkte virkningene for landsdelen. 

Enkelte lokalsamfunn kan bli sterkt berørt 
dersom fiskefelt av stor betydning tas i bruk 
til permanent petroleumsvirksomhet. Tap av 
arbeidsplasser innen fiskerinæringen vil 
sannsynligvis føre til et mer sentralisert bo
settingsmønster i de nordligste fylkene fordi 
livsgrunnlaget i små kommuner kan falle 
bort. 

I de høringsuttalelsene som er innkommet, 
går de fleste inn for en åpning for letevirk
somhet i hele det konsekvensutredede områ
det. 

Kommunene i landsdelen og de tre nord
ligste fylkene Nordland, Troms og Finnmark, 
går alle inn for å intensivere leteboringen i 
området. Det er først og fremst fiskerinæ
ringens organisasjoner, samt enkelte kom
muner i Finnmark som stiller seg negativt til 
åpning for leteboring etter olje og gass i Ba
rentshavet. 
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I samsvar med petroleumslovens bestem
melser sendte Olje- og energidepartementet 
konsekvensutredningen på høring den 8. juli 
1988. 

Av høringsuttalelsene er det særlig spørs
målet om Troms Il skal åpnes som er berørt. I 
meldingen heter det at både Fiskerideparte
mentet og Miljøverndepartementet har gått 
mot dette. Disse vurderer at eventuelt olje
uhell her vil ha store skadevirkninger for 
egg- og larveforekomster som driver gjen
nom dette området nordover. Oljedirektora
tet peker på at området er geologisk kompli
sert, og at det er behov for mer informasjon 
om disse forholdene før blokker fra området 
kan utlyses. Nærhet til land gjør at området 
er verdifullt som fiskefelt. Dette gjør at de
partementet i denne omgang vil holde Troms 
Il utenfor området som anbefales åpnet for 
letevirksomhet. 

Departementets vurderinger 
Proposisjonen peker på at selv om Barents

havet Syd er et stort område, vil det bare bli 
boret et lite antall brønner, og at dette kan 
skje på en måte som tar hensyn til fiskeri- og 
miljøinteresser. Videre, at oljevirksomhet i 
normalsituasjon ikke vil utgjøre noen stor 
miljørisiko, og at det heller ikke er geologis
ke eller tekniske forhold i Barentshavet Syd 
som tilsier at det er vanskeligere her enn i 
andre områder på norsk sokkel. Dersom det 
skulle skje uhell, vil det imidlertid være mer 
problematisk her pga. klima og mørke: Den 
oljevernberedskap som finnes i dag fungerer 
ikke i isfylte farvann. 

Når det gjelder den videre leteaktiviteten 
sier meldingen at dette skal skje etter samråd 
med fiskeri- og miljøvernmyndigheter. Vide
re vil det innenfor visse områder bli innført 
tidsbegrensninger i borevirksomheten. Vest 
for en linje fra Bjørnøya til Nordkapp vil det 
ikke bli boring i oljeførende lag i perioden 20. 
mars til 1. august. Av hensyn til problemene 
med å samle opp oljesøl i iskanten vil det hel
ler ikke bli boring nord for 73° N i perioden 
1. november til 1. juli, før det foreligger bedre 
oljevernberedskap for olje i is. 

Spørsmålet om helårsboring i nord er skis
sert i meldingen. På den ene siden ser den 
nordlige landsdel på helårsboring i nord som 
et virkemiddel til å oppnå ringvirkninger i 
landsdelen. På den annen side tilsier miljø
og fiskerihensyn at boring bør foregå i gitte 
tidsperioder. Departementet går inn for at en 
søker å opprettholde målsettingen om helårs
boring, men at det tas nødvendige hensyn til 
miljø- og fiskeriinteresser. 

Komiteens merknader 
I forbindelse med arbeidet med denne mel

dingen, har komiteen hatt høringer med: 
Landsdelsutvalget for Nord-Norge (som re
presenterer fylkene Finnmark, Troms og 
Nordland), Norges Fiskarlag, Norges Natur
vernforbund, Norsk Oljeforening for Rettig
hetshavere (NORRET), Oljeindustriens 
Landsforening (OLF), Oljedirektoratet og 
Olje- og energidepartementet. 

Apning av Barentshavet Sydfor 
Letevirksomhet 

Komiteen viser til at de påviste ressur
sene av gass på norsk sokkel er tilstrekkelige 
for 100 års produksjon på dagens nivå, mens 
70-75 pst. av kJente oljeressurser vil være pro
dusert innen år 2000. 

Komiteen viser videre til at den totale 
produksjon av olje og gass fra felt som er be
sluttet utbygget, vil øke fra 100 mill. tonn ol
jeekvivalenter i 1989 til rundt 110 mill. tonn 
oljeekvivalenter i begynnelsen av 1990-åre
ne. Den vil deretter avta. Hvis man tar med 
felt som er under vurdering, vil produksjo
nen kunne nå en topp på 115 mill. tonn olje
ekvivalenter i 1996. 

Oljeproduksjonen fra norsk sokkel vil stige 
fra dagens nivå på ca. 70 mill. tonn olje årlig 
til ca. 80 mill. tonn olje årlig i 1991. I perioden 
1991 til 1996 vil produksjonen ligge mellom 
75-85 mill. tonn oljeekvivalenter pr. år. Deret
ter vil produksjonen avta dersom det ikke 
blir påvist nye felt. 

De gasskontrakter som Norge i dag er bun
det av, tilsier en jevn produksjon fram mot år 
2000 på omkring 20-25 mill. tonn oljeekviva
lenter årlig. 

Komiteen konstaterer at den forvente
de utbyggingsaktivitet vil medføre at alle 
større påviste oljefelt kan bli besluttet utbyg
get i løpet av to-tre år. Dersom Norge skal ha 
vesentlige ressurser å produsere utover år 
2000, vil en måtte påvise betydelige nye olje
ressurser. Produksjonen forventes da å kun
ne opprettholdes, men på et lavere nivå. 

Komiteen er enig i at målsettingen må 
være å finne mer olje. Gassressursene er i 
dag så store at det er lite tjenlig med en stra
tegi som går ut på å finne mer gass. 

Komiteen viser til meldingens tre al
ternative investeringsbaner for årene 1995-
2010. Et basis-alternativ forutsetter gjen
nomsnittlige årlige investeringer i feltutbyg. 
ginger på 15 mrd. 1988-kroner i nevnte tids
rom. Dette alternativ forutsetter påvisning av 
flere mindre oljefelt i Barentshavet, eller at 
selskapene øker omfanget av tilleggsprosjek
ter for utvinning der man bruker ulike in-
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jeksjonsmetoder for å øke produksjons
mengden på eksisterende felt. Lavalternati
vet forutsetter investeringer i feltutbyg
ginger på ca. 10 mrd. 1988-kroner årlig i tids
rommet. Det forutsettes ingen oljefunn som 
gjør feltutbygginger i Barentshavet lønnsom
me, men at det gjøres nye funn i modne om
råder som Nordsjøen og Haltenbanken. Høy
alternativet forutsetter investeringer på ca. 
20 mrd. 1988-kroner. Funnraten må under 
dette alternativet bli vesentlig høyere enn 
det har vært de siste årene, og et slikt inve
steringsnivå er antakelig bare mulig om det 
gjøres et større oljefunn i Barentshavet raskt. 
Driftskostnadene forutsettes å øke gradvis i 
perioden. 

Komiteen vil i denne sammenheng vi
se til at lave oljepriser i den senere tid har 
framtvunget nye og rimeligere tekniske løs
ninger for flere utbyggingsprosjekter på 
norsk sokkel. 

Komiteen vil u ndcrstreke behovet for 
at denne kostnadsbevissthet fortsetter uav
hengig av en eventuell oppgang i oljeprisene. 
Komiteen vil anta at dette også vil kunne 
redusere de framtidige driftskostnader. 

Komiteen viser til at de totale oppda
gede ressursene på norsk sokkel utgjør ca. 
5,2 mrd. tonn oljeekvivalenter. De forvente
de ressurser er beregnet å kunne gi et tillegg 
på ca. 3,3 mrd. tonn oljeekvivalenter. Gjen
værende ressurser anslås til 7,8 mrd. tonn ol
jeekvivalenter. 

Nordsjøen 
Det er i Nordsjøen påvist 4 400 mill. tonn 

utvinnbare oljeekvivalenter. De ytterligere 
forventede ressursene i området er anslått til 
mellom 600 og 1 300 mill. tonn oljeekvivalen
ter med en veiet middelverdi på 800 mill. 
tonn oljeekvivalenter. Det forventes i gjen
nomsnitt å finnes like mye gass som olje. I 
sørlige del av Nordsjøen forventes å finne 
mer olje enn gass, mens en forventer at det i 
den nordlige del vil bli funnet mer gass enn 
olje. Komiteen peker på at det fortsatt er 
nødvendig og Ønskelig å videreføre en aktiv 
leteinnsats i Nordsjøen. 

Midt-norsk sokkel 
Komiteen konstaterer at det er påvist 

480 mill. tonn utvinnbare oljeekvivalenter på 
midt-norsk sokkel innenfor et begrenset om
råde på Haltenbanken. Forholdet olje/gass er 
ca. 50/50. De forventede ressursene i hele 
området anslås til mellom 700 og 1 400 mill. 
tonn oljeekvivalenter med en veiet middel
verdi på 1 000 mill. tonn oljeekvivalenter. 

Komiteen viser i denne sammenheng 
til at de mest aktuelle utlysninger på midt
norsk sokkel i de nærmeste konsesjonsrun
der i dag synes å være Nordland III, Trønde
lag I og Il og Møre I. Det kan i tillegg være 
aktuelt å inkludere blokker på Nordland II. 

Tidligproduksjon på Heidrun 
Komiteen viser til at Heidrungruppen 

har vedtatt ikke å videreføre tidligproduk
sjonsprosjektet basert på en innleiet produk
sjonsenhet, da prosjektet ikke kunne ferdig
stilles innenfor den forutsatte tids- og kost
nadsramme som ble angitt i St.meld. nr. 17 
for 1988-89. 

Komite c n tar dette til etterretning. 

Barentshavet 
Når det gjelder Barentshavet konstaterer 

komiteen at de påviste ressursene i åp
net område i Barentshavet er beregnet til ca. 
270 mill. tonn oljeekvivalenter. De forvente
de ressursene i hele Barentshavet anslås av 
Oljedirektoratet til å være mellom 1,0 og 2,2 
mrd. tonn oljeekvivalenter, med en veiet 
middelverdi på ca. 1,8 mrd. tonn oljeekviva
lenter. Oljeselskapene forventer at det totalt i 
Barentshavet Syd kan finnes 1-2 mrd. t.o.e og 
at hovedmengden vil være gass. En del av 
selskapene forventer en større oljeandel enn 
det Oljedirektoratet gjør. 

Kom i teen viser til at det er boret til
sammen 40 undersøkelseshull i området, og 
at det til disse er medgått kostnader på ca. 5 
mrd. kroner. Fem av hullene er boret på så
kalte nøkkelblokker. 

Selskapenes forventninger til å gjøre funn i 
området er varierende. 

Den fremtidige leteaktiviteten vil bli kon
sentrert om de sentrale områdene i Barents
havet. Utlysning av nye blokker vil være av
hengig av boreresultater fra blokker tildelt i 
11. og 12. konsesjonsrunde. 

Komiteen er enig i at man søker å opp
rettholde målsettingen om helårsboring i Ba
rentshavet, men viser til at det er flere hen
syn åta i denne sammenheng. Miljø- og fiske
rihensyn tilsier begrensninger og at boring 
bør foregå i bestemte perioder. 

Komiteen slutter seg til at det er nød
vendig å innhente og analysere boreresulta
tene fra allerede tildelte blokker før en legger 
opp den videre letevirksomheten. 

Komiteen legger i denne sammenheng 
stor vekt på at ny boreinformasjon fra hvert 
enkelt letehull i tillegg til å gi viktig geolo
gisk informasjon før nye blokker tildeles, og
så styrker sikkerheten. 
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Letevirksomheten 
Komiteen konstaterer at funnraten på 

norsk sokkel har gått ned, og at flere av de 
framtidige leteområdene er forbundet med 
høy økonomisk risiko. 

Komiteen er enig i at det er ønskelig å 
påvise nye oljefunn relativt raskt for å dempe 
fallet i oljeproduksjonen ved århundreskif
tet, og at det i den forbindelse kan være be
hov for justeringer av letepolitikken for å sti
mulere til nytenkning og utvikling av even
tuelle nye letemodeller. 

Kom i teen registrerer i denne sammen
heng at flere utenlandske oljeselskaper, iføl
ge departementet, ønsker større frihet til å 
søke blokker de er interessert i. Videre at fle
re av selskapene også ønsker frihet til å gå 
sammen i grupper for å finne fram til de mest 
interessante blokkene. 

Komiteen har merket seg at departe
mentet ikke vil gå bort fra den ordning man 
har i dag, hvor selskapene søker enkeltvis og 
departementet setter sammen rettighetsha
vergruppene på grunnlag av innkomne søk
nader. Det vurderes heller ikke å gå bort fra 
rundebaserte tildelinger. 

Komiteen er enig i dette. 
Komiteen har merket seg at departe

mentet vurderer å la selskapene gjennom 
forhandlinger få mulighet til selv å danne en 
gruppe på enkelte blokker. Dette skal even
tuelt skje etter søknadsfristens utløp, og etter 
at departementet har vurdert interessen for 
de enkelte blokker. Dette vil være på blokker 
med høy risiko, som myndighetene har liten 
tro på, og som det ellers vil være vanskelig å 
få tildelt. Det vil antakelig ifølge departe
mentet kun dreie seg om en eller et par blok
ker pr. runde. Dette vil i praksis kunne med
føre at de interesserte utenlandske selskape
ne vil kunne få vesentlige større eierandeler i 
letefasen. 

Komiteen er av den oppfatning at det 
er viktig å opprettholde det mangfold, den 
ideskapning og konkurranse blant selskape
ne, også mellom de norske og utenlandske 
som man har på norsk sokkel i dag. Kom i
teen forutsetter derfor at en slik ordning 
ikke må gå på bekostning av disse grunnleg
gende prinsipper i petroleumspolitikken, og 
at det ikke medfører redusert antall blok
ker/andeler eller deltakelse for de norske 
selskapene totalt sett. 

Komiteen viser til at det med den erfa
ring en har i dag kun finnes et begrenset an
tall blokker pr. runde som OD, Statoil, Norsk 
Hydro og Saga har mindre tro på, men som et 
tilstrekkelig antall andre oljeselskaper kan 
finne interessante. 

Komiteen har merket seg at departe-

mentet ved tildeling av slike blokker som 
myndighetene har mindre tro på, men som et 
tilstrekkelig antall oljeselskaper finner inter
essante, vil vurdere å redusere statens øko
nomiske engasjement i letefasen. I mel
dingen foreslås to forskjellige måter å gjøre 
dette på: 

Staten belastes ikke leteutgifter på blok
ken før det er klart at det er gjort et driv
verdig funn. 

- Selskapene forplikter seg til at leteutgifte
ne ikke skal kunne utgiftsføres før et evt. 
funn er utbyggingsklart og utbyggingsut
gifter blir utgiftsført. 

Komiteen konstaterer at det i slike til
feller ikke er aktuelt å gjeninnføre tidligere 
bæringssystem, men at selskapene fra tids
punktet for tiltredelse av drivverdighet får si
ne totale kostader i forbindelse med letingen 
refundert. 

Komiteen viser til at en eventuell end
ring i dagens tildelingssystem ogsa må sees i 
sammenheng med statens utgifter i forbin
delse med virksomheten. Totale letekostna
der på norsk sokkel i 1988 anslås til 4 ,2 mrd. 
kroner i.h.t. Statistisk Sentralbyrå. Statens 
utgifter gjennom statens direkte økonomiske 
engasjement anslås til 15 pst. av dette (ca. 627 
mill. kroner). Departementet har på forespør
sel opplyst at staten gjennom skattesystemet 
under bestemte forutsetninger indirekte i til
legg vil bære omlag 40-50 pst. av leteutgifte
ne. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet, lederen, Arve Berg, 
Kjell Bohlin, Erik Dalheim, Inger 
Lise Gjørv, Kjell Helland, Ragna Ber
get Jørgensen, Berit Brørby Larsen , 
Kjell Opseth, Svein Alsaker og Helga 
Haugen, viser i denne sammenheng til den 
justering som tidligere er foreslått i St.meld. 
nr. 21 for 1988-89 om organiseringen av Sta
toil mv. og Innst. S. nr. 115 for 1988-89 av 9. 
mars 1989, som innebærer at den samlede 
statlige deltakelsen som et minimum skal 
ligge på ca. 35-40 pst. i letefasen, men økes til 
minst 51 pst. ved økonomisk utvinnbare 
funn. Det forutsettes at Statoil deltar på alle 
utvinningstillatelser med minimum 10 pst.. 
Mydighetenes innsyn i letefasen vil med dette 
dekkes også i en eventuell justert letestrategi. 

Flertallet er i denne sammenheng enig 
i at det er lite hensiktsmessig med en betyde
lig statlig deltakelse i letefasen på blokker 
myndighetene har liten tro på, og som Statoil 
også finner mindre attraktive. 
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Flertallet er innstilt på at departemen
tet utreder videre de foreslåtte endringer i le
tepolitikken. 

Flertall t forutsetter at man i en utprø
ving av de foreslåtte endringer, forholder seg 
til gjeldende skattebestemmelser. 

Flertallet forutsetter at skattemessige 
og andre forhold som kan innvirke på selska
penes leteinteresse, avklares i denne sam
menheng. 

Kom i teens mindretall, medlem-
mene fra Høyre, Per -Kristian Foss, 
Gunnar Fatland , Ingvald Godal, Ole 
Fr. Klemsdal og Inger Koppernæs, 
viser til St.meld. nr. 21 for 1988-89 om organi
seringen av Statoil m.v. og Innst. S. nr. 115 for 
1988-89 av 9. mars 1989 som innebærer at den 
samlede statlige deltakelsen som et minimum 
skal ligge på ca. 35-40 pst. i letefasen, men 
økes til 51 pst. ved økonomisk utvinnbare 
funn. 

Min d re ta Ile t vil peke på den betydPli
ge risikoeksponering staten og Statoil utset
tes for ved å holde fast på disse prinsipper. 
Dette kan føre til at statens risikoekspone
ring innenfor en forsvarlig statsfinansiell 
ramme og/eller Statoils Økonomiske evne til 
å bære sin del av risikoen i letefasen vil be
grense leteaktiviteten på norsk sokkel, selv 
om nasjonale hensyn skulle tilsi et høyere ni
vå. 

Mindretallet vil også peke på at det vil 
være en uheldig utvikling dersom slike be
grensninger fører til at blokker som flere se
riøse selskaper er interessert i, ikke blir til
delt og utforsket. Selskapene kan ha en an
nen vurdering enn staten både av funnsann
synlighet, kostnad og priser. Dersom selska
pene får anledning til å lete på egen risiko, 
øker dette mulighetene til å få frem funn som 
staten kan få gode skatteinntekter fra på et 
senere tidspunkt. Myndighetenes innsyn i le
tefasen kan etter mindretallets oppfat
ning ivaretas gjennom lov- og regelverk. 

Mindretallet konstaterer at departe
mentets mål for en alternativ strategi for til
deling er å redusere statens risikoekspone
ring og samtidig å påvise nye oljefunn rela
tivt raskt. Mindretallet er enig i departe
mentets målsetting men finner det ikke 
sannsynliggjort at de virkemidler som fore
slås av departementet for å få frem såkalte ri
sikoblokker vil bidra vesentlig til å nå en slik 
målsetting. Den politiske begrensning ligger 
i Stortingets forutsetning om at staten/Stat
oil forpliktes til å delta med minst 35-40 pst i 
letefasen og minst 51 pst av økonomisk ut
vinnbare funn. 

Ved innføring av bæring av staten i letefa
sen på risikoblokker slik departementet fo
reslår, vil statens risiko i letefasen falle bort. 
Imidlertid vil selskapenes risiko og letekost
nader øke tilsvarende. Det er ikke utredet 
hvilke motytelser selskapene kan vente å 
oppnå som skal kompensere for Økte kostna
der og økt risiko. 

I Nordsjøen har departementet pekt på at 
tidligere bæringsforpliktelser hindrer ønsket 
boreaktivitet, og foreslår hel eller delvis opp
heving av slike bæringsforpliktelser for å øke 
aktiviteten. 

Mindretallet kan ikke se det dokumen
tert i meldingen hvorfor bæring på risiko
blokker vil gi økt aktivitet, når bæring i Nord
sjøen er til hinder for ønsket økt aktivitet. 

Innføring av skattekreditt, såkalt "ringfen
ce" som også er foreslått av departementet 
som et mulig virkemiddel, er tidligere avvist i 
Øyen-utvalgets rapport 1981-82 hvor det he
ter: 

«I dag oppmuntres det til utstrakt letevirk
somhet pa norsk sokkel. Ringfence for lete
utgifter er vanskelig forenlig med en slik le
tepolitikk." 

Mindretallet kan vanskelig se at 
St.meld. nr. 40 påviser vesentlig nye forhold 
som tilsier at de foreslåtte endringer i letepo
litikken for risikoblokker vil bidra til økt lete
aktivitet på sokkelen. 

Den foreliggende melding til Stortinget gir 
etter min d re ta Ile t s syn ikke Stortinget 
tilstrekkelig grunnlag til å gi departementet 
fullmakt til, i samarbeid med Finansdeparte
mentet, å vurdere disse spørsmål og eventu
elt innføre nødvendige justeringer i 13. run
de. 

Min dret a 11 et viser til sine mer kna der 
under behandlingen av St.meld. nr. 21 for 
1988-89 om organiseringen av Statoil m.v. og 
Innst. S. nr. 115 for 1988-89 av 9. mars 1989 
hvor medlemmene fra Høyre peker på at sta
ten i motsetning til oljeselskapene har en 
mulighet til å velge mellom investor- og skat
teoppkreverrollen når det gjelder deltakelse i 
petroleumsvirksomheten. Det må derfor vur
deres som et aktuelt alternativ for staten å re
dusere sin investorrolle i utbyggingsprosjek
ter, dersom dette gir en bedre risikoprofil og 
sannsynlighet for økte statsinntekter. 
Mindretallet ser ingen spesielle grunner 
til at taten skal løpe unødig risiko ved delta
kelse i letefasen i såkalte høyrisikoblokker, 
som myndighetene har liten tro på, og som 
Statoil ikke finner tilstrekkelig interessant til 
å anbefale eller selv å delta i. Mindretal
let vil ta opp forslag om at myndighetene 
får fullmakt til å lyse ut blokker uten statlig 
deltakelse. 
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Komiteen konstaterer at en utlysning 
av alle åpnede områder på sokkelen samtidig 
er vurdert. Så mange utlyste blokker vil iføl
ge departementet ikke gi tilstrekkelig søker
mengde på den enkelte blokk til at de kan 
tildeles. Komiteen er derfor enig i at det 
er mer hensiktsmessig å la selskapene få an
ledning til å nominere blokker på forhånd 
slik det gjøres i dag. Selskapene vil da kon
sentrere søknadene sine om færre blokker. 
Konsesjonsrunden kan inneholde blokker 
fra alle deler av sokkelen eventuelt i et større 
antall enn tidligere, dersom det er ønskelig 
og hensiktsmessig for å øke muligheten for 
funn. 

Bæringsbetingelser på blokker tildeltfør 1986 
Komiteen viser til at bæringsbetingel

sen på tillatelser tildelt før 1986 i dag ifølge 
departementet kan være til hinder for at det 
blir gjennomført samfunnsøkonomiske lønn
somme prosjekter på sokkelen. 

Komiteens flertall , medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet, slutter seg til at departe
mentet i samarbeid med Finansdepartemen
tet vurderer å bruke hel tuer delvis opphe
velse av bæring på tillatelser gitt før 1986 som 
et selektivt virkemiddel for å oppnå den øns
kede aktivitet på u borede strukturer og for å 
kunne få igangsatt testproduksjon. 

Komiteens mindretall, medlem-
mene fra Høyre, viser til at de utenlandske 
selskapene finner det i enkelte tilfeller mer 
interessant å bore på nye utvinningstillatelser 
uten bæring enn på utvinningstillatelser med 
ofte større ressurspotensiale, men med 
bæring. Et direkte resultat av dagens 
bæringsregler kan være at samfunnsøkono
misk interessante, uborede strukturer ikke 
blir boret. Mindretallet viser videre til at 
departementet er av den oppfatning at 
bæring er et hinder for igangsetting av test
produksjon. Mindretallet er enig i at 
bæringsregler ikke bør hindre en Ønsket 
utvikling av petroleumsvirksomheten på sok
kelen. Imidlertid ser mindretallet prinsipi
elle betenkeligheter dersom myndighetene 
gjennom enkelte søknader skal kunne 
behandle selskapene ulikt. Mindretallet 
går derfor ikke inn for bruk av hel eller delvis 
oppheving av bæring etter søknad som et 
selektivt virkemiddel i oljepolitikken, men 
tar opp forslag om en generell oppheving av 
bæringsforpliktelsene på tidligere tildelte 
utvinningstillatelser og for testproduksjon. 

Mindretallet henviser også til departe
mentets brev av 8. mai 1989 pkt f, hvor depar
tementet gir uttrykk for at det ikke vil være 
noen betydelig risikoøkning for staten for
bundet med oppheving av bæring. 

Forsynings- og helikopterbaser 
Kom i teen viser til at aktivitetsnivået 

på letesiden i de nærmeste år vil bli dekket 
av de baser som allerede eksisterer. Disse er 
Norcem N orse A/S og Aker N orsco A/S i 
Stavanger-området, CCB-basen utenfor Ber
gen og basene lokalisert til Flora, Stord, 
Mongstad, Kristiansund, Sandnessjøen, 
Harstad/SØr-Stangnes, Andøya og Hammer
festJSørøysund. 

Kom i teen viser til at flere baser også i 
årene som kommer vil ha overkapasitet, og at 
det derfor ikke er aktuelt å vurdere å oppret
te nye baser. 

Komiteen er enig id tte . 

Kommende konsesjonsrunder 
Komiteen viser til at departementet tar 

sikte på å utlyse blokker fra Nordsjøen, midt
norsk sokkel og i Barentshavet i de nærmes
te konsesjonsrunder. Det er stor forskjell 
med hensyn til økonomisk risiko i de ulike 
områder og ved å inkludere blokker fra alle 
områdene, får selskapene bedre muligheter 
til å jevne ut risikoen. En kan også på denne 
måten få bedre deltakelse i konsesjonsrun
dene. 

Komiteen viser til at departementet tar 
sikte på å utlyse en 13. konsesjonsrunde i 
1990. Man kan da ta hensyn til boreresultate
ne fra de siste konsesjonsrundene. 

Komiteen har merket seg at Regje
ringen tar sikte på å gjennomføre utlysning 
av 2-3 konsesjonsrunder innenfor de områ
der som er åpnet for letevirksomhet, og de 
områder som foreslås åpnet i meldingen. 

Komiteen viser til at det også er vur
dert å utlyse blokker i en 14. konsesjonsrun
de i 1991-92. 

Komiteen er enig i dette. 
Komiteen viser til at det fortsatt er om

råder som ikke er åpnet for letevirksomhet. 
Komiteen viser i denne sammenheng 

til at det i 1989 vil bli igangsatt konsekvens
analyser innenfor flere nye delområder. Det
te gjelder delområdene Trøndelag I Øst, 
Nordland IV, V, VI og VII og Vørings-platået 
på midt-norsk sokkel, Skagerrak i Nordsjøen 
og Barentshavet Nord. Komiteen regi
strerer at det ikke vil bli utlyst blokker fra 
disse områdene før det er gjennomført kon
sekvensutredninger. Eventuelle forslag om 
åpning av områdene for letevirksomhet vil 
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kunne forelegges for Stortinget i 1993, eller 
når konsekvensutredningene er gjennom
ført. 

Komiteen er enig i dette. 

Apning av Barentshavet Syd m.v. for 
Letevirksomhet 

Komiteen viser til at det i henhold til 
§ 7 i Lov om petroleumsvirksomhet skal fore
tas en gjennomgang og avveiing av de miljø
messige virkningene, mulige farer for for
urensninger, samt de økonomiske og sosiale 
virkninger for andre næringer og berørte 
distrikter. 

Komiteen viser til at det i den anled
ning ble nedsatt en arbeidsgruppe med re
presentanter fra de berørte departementer 
med underliggende institusjoner for å lage 
forslag til et utredningsprogram knyttet til 
områdene sydlig del av Finnmark Vest, 
Troms II, Troms Ill og det resterende ikke
åpnede området i Barentshavet Syd. 

Komiteen viser til at hensikten med ut
redningsprogrammet var å gi en samlet og 
oversiktlig framstilling av problemstillinger 
knyttet W miljø og ressurser og eksisterende 
bruk som reiser seg ved åpning av de aktuel
le områder. Programmet skulle redegjøre for 
de prosjekter man var blitt enige om å igang
sette, og gi de økonomiske og tidsmessige 
rammer for gjennomføringen av utredninge
ne. Gruppens forslag til utredningsprogram 
ble i 1984/85 sendt på høring til berørte de
partementer, fylkeskommuner, Norges Fis
karlag, Nord- og Midt-norsk Oljeråd m.fl. 

Komiteen viser til at det i samsvar med 
utredningsprogrammet ble gjennomført et 
trettitalls prosjekter, og at det til disse ble be
vilget ca. 25 mill. kroner i den tre-årige utred
ningsperioden. På bakgrunn av fagrapporte
ne fra disse prosjektene og annet materiale 
ble det utarbeidet en konsekvensutredning 
(sammenfatningsrapport) av en uavhengig 
redaksjonskomite. 

Komiteen vil peke på at det samlede 
materialet gir et allsidig og omfattende 
grunnlag for å vurdere konsekvensene av 
petroleumsvirksomhet i området. 

Komiteen viser til at konsekvensutred
ningen med henvisnig til grunnlagsrapporte
ne ble sendt på tre måneders høring til berør
te myndigheter og sentrale nærings- og inter
esseorganisasjoner. 

Komiteen viser til at konsekvensutred
ningsarbeidet i stor grad konsentrerer seg 
om de miljømessige virkninger av oljesøl, 
men drøfter også sikkerhetsmessige aspek
ter og samfunnsmessige konsekvenser. 

Komiteen viser til at det er foretatt en 
inndeling av området i soner etter biologisk 

sårbarhet. Utredningen har vist at det særlig 
er i egg- og larvesonen, kystsonen og den 
arktiske sone at følgene av eventuelle oljesøl 
kan bli særlig omfattende, mens oljesøl antas 
å gjøre betydelig mindre skade i åpent hav. 

Når det gjelder mulig skade på fiskeegg og 
-larver har komiteen merket seg at virk
ningene av et oljesøl synes å være tildels be
tydelig mindre enn tidligere antatt, men vil 
likevel understreke usikkerheten, og at ska
dene i gitte situasjoner fortsatt kan bli omfat
tende. Komiteen har videre merket seg 
at sjøfugl, særlig i hekketiden, og andre bio
logiske forekomster i kystsonen og i arktisk 
sone er sårbare, særlig i visse deler av året. 
Komiteen viser videre til at det i hele 
kystsonen fra Sørøya i vest til Tana i øst, vil 
måtte utvises meget stor aktsomhet. I kystso
nen er det også fiske fiskeoppdrett, boset
ting, rekreasjon , turisme og annen nærings
virksomhet som kan bli skadelidende ved 
eventuelle oljesøl. Selvom skadene ved olje
søl kan bli tildels store, vil komiteen i 
overensstemmelse med meldingen peke på 
at sannsynligheten for oljesøl er liten. 

Kom i teen forutsetter at petroleums
virksomheten blir tilrettelagt slik at de nega
tive konsekvensene for sårbare ressurser re
duseres til et minimum. 

Komiteen slutter seg derfor W at det 
innenfor kystsonen og egg- og larvesonen 
ikke vil bli boret i oljeførende lag i den sårba
re perioden for fiskeegg og larver. Dette gjel
der vest for en linje fra Bjørnøya til Nord
kapp i perioden 20. mars til 1. august. Videre 
slutter komiteen seg til at det av hensyn 
til miljøet i og rundt iskanten ikke vil bli bo
ret i oljeførende lag nord for 73 grader N i pe
rioden fra 1. november til 1. juli, før det fore
ligger bedre oljevernberedskap mot olje i is. 

Komiteen viser til omtalt overvåk
ningsprogram av miljøet i Barentshavet Syd 
og er enig i at et overvåkningsprogram bør ta 
utgangspunkt i forvaltningen av ressursene i 
området totalt sett. De fors]rjellige arter va
rierer i utbredelse og antall fra år til år. Mil
jøovervåkinsprogrammet bør derfor bestre
be seg på å inkludere alle de faktorer som for
årsaker variasjonene. Uten denne kunnskap 
om naturlige variasjoner er det vanskelig å 
vurdere hvordan en evt. petroleumsvirksom
het påvirker miljøet. 

Kom i teen er enig i at Fiskerideparte
mentet og Miljøverndepartementet som er 
ansvarlig for de biologiske ressursene i områ
det, har ansvaret for et slikt miljøovervå
kingsprogram i samarbeid med Olje- og ener
gidepartementet. 

Komiteen viser til at en etter 25 år med 
petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, står 
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godt rustet til å utføre denne virksomheten 
på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, også 
slik at det blir tatt hensyn til levende ressur
ser og miljø. Begrenset virksomhet i Barents
havet har foregått i flere år. Under normalsi
tuasjon har virksomheten kun medfø11 små 
effekter på miljøet og de levende ressursene. 
Denne risikoen er nå minimalisert ved de re
guleringer som nå gjennomføres, både ved 
seismiske undersøkelser og ved bruken av 
kjemikalier under leteboring. Det har heller 
ikke vært noen ulykker med utslipp av store 
mengder olje under leteboring. Erfaring vi
ser at leteboring i Barentshavet hverken rei
ser spesielle geologiske eller teknologiske 
problemer, sammenliknet med virksomhet 
på andre deler av norsk sokkel. Det er de spe
sielle klimatiske forhold og mørketid som vil 
være problematisk dersom et uhell skulle 
inntreffe. 

De boreriggene som brukes i Barentshavet 
er siste generasjons borerigger og teknolo
gisk sett meget avanserte. Riggene er er i 
stor utstrekning dimensjonert for de forhold 
som er i Barentshavet. 

Komiteen viser til at det ikke er utvik
let tilfredsstillende oljevernberedskap bereg
net på de spesielle fysiske forholdene i Ba
rentshavet. Oljeoppsamling vanskeliggjøres 
store deler av året av kulde, mørketid, tåke, 
tett nedbør og ising. Det eksisterer ikke olje
vernberedskap for isfylte farvann. Ansvaret 
for å bygge opp og drive oljevernberedskap 
for petroleumsvirksomhet i Barentshavet til
ligger operatørene iht. forurensningsloven. 
Det er også operatørene som har ansvaret for 
å utvikle egnet oljevernutstyr. Komiteen 
legger vekt på at dette arbeidet gis prioritet. 

Komiteen er kjent med at operatørene 
har igangsatt et prosjekt for å videreutvikle 
oljevernberedskap for isfylte farvann. Pro
sjektet har til hensikt å tilpasse eksisterende 
utstyr til forholdene i nord. Parallelt arbei
des det også med å øke kunnskapen om olje i 
is. 

Komiteen viser videre til at det også 
tas sikte på å utarbeide tiltak for spesielt sår
bare områder i Barentshavet. Det er vurdert 
tiltak for å redusere utrykkingstiden for ut
styret. Det kan f.eks. være aktuelt å ha opp
samlingssystem liggende ute på feltet og å lo
kalisere utstyrsdepotene nærmere de aktuel
le områdene. Dette vil gi nordområdene 
strengere beredskapstiltak enn andre deler 
av norsk sokkel. 

Komiteen viser også til at de krav som 
må stilles til sikkerhet og beredskap i en evt. 
produksjonsfase, vil bli vurdert, bl.a. av Olje
direktoratet, i forbindelse med godkjennelse 
av rettighavemes plan for utbygging av fore
komstene. 

Komiteen viser til at for å sikre sikker
heten og beredskapen i Barentshavet har Ol
jedirektoratet utarbeidet retningslinjer, som 
angir hvilke forhold som må ivaretas på en 
fullverdig måte. 

Komiteen viser til at det er nødvendig 
å åpne ovennenvte områder for letevirksom
het i nord for å ha muligheten til å gjøre nye 
oljefunn. Dersom det gjøres betydelige funn, 
vil dette kunne bidra til å opprettholde in
vesterings- og produksjonsnivået fra sokke
len også etter år 2000, og evt. funn vil også 
kun få positive virkninger for landsdelen. 

Troms Il 
Komiteen viser til at området Troms Il 

er geologisk vanskelig sammensatt, og at det 
ifølge departementet er behov for ytterligere 
geologisk informasjon, herunder seismiske 
undersøkelser, før det kan utpek s blokker 
for utlysning. Av den grunn bør man ikke nå 
åpne området for generell letevirk omhet. 
Det kan videre, ifølge departementet ventes 
teknologiske utviklinger med nye utbyg
gingskonsepter som vil gjøre det mulig å byg
ge ut funn i dette området nær land, uten at 
det vil oppstå konflikter med miljøet rundt. 
På grunn av de biologiske ressursene i områ
det og av fiskerimessige hensyn går Fiskeri
departementet og Miljøverndepartementet i 
mot åpning av Troms II nå. 

Komiteens flertall, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti 
og Senterpartiet, slutter seg til at Troms Il 
ikke åpnes for letevirksomhet nå, men under
streker at den foreliggende konsekvensutred
ning for området anses tilstrekkelig for en 
senere vurdering av åpningsspørsmålet. 

Komiteens mindretall, medlem-
mene fra Høyre, viser til at Regjeringen har 
unntatt Troms II fra leteboring ved åpningen 
av Barentshavet Syd for letevirksomhet. 
Troms II ble inkludert i det utredningspro
grammet som startet i midten av 1985 for å 
analysere konsekvensene av petroleumsvirk
somhet innenfor ikkeåpnede områder nord 
for 69° 30'N og er derfor en del av de konsek
vensutredninger som foreligger for Barents
havet Syd m.m. 

Mindretallet vil peke på at konse
kvensutredningen ikke unntar Troms II fra 
en generell åpning av letevirksomheten, og 
at konsekvensutredningen for området av 
departementet anses som et hensiktsmessig 
grunnlag for vurdering av åpningsspørsmå
let. 

Mindretallet viser videre til at de berør
te fylker, landsdelsutvalget for Nord-Norge 
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og et stort flertall berørte kommuner går inn 
for åpning av Troms II, samt at flere oljesel
skaper vurderer området som geologisk in
teressant. 

Mindretallet vil også peke på at åpning 
av Troms Il kan gi myndighetene større 
handlefrihet i utlysningen av nye konsesjo
ner og øke mulighetene for å kartlegge områ
dets geologi og kompleksitet. 

Mindretallet har merket seg at det kan 
ventes teknologiske utviklinger med nye ut
bygningskonsepter, som vil gjøre det mulig å 
bygge ut dett omradet nær land, uten at det 
vil oppstå konflikter med miljøet rundt. 
Mindretallet vil peke på at den generelle 
teknologiske utvikling vil gå sin gang uav
hengig av letevrrksomhet på Troms Il . Det er 
først når det er gjort drivverdige funn at de 
endelige utbygningskonsepter kan utvikles, 
tilpasset det enkelte drivverdige funns belig
genhet og spesielle egenskaper. 

Mindretallet finner det fullt ut forsvar
lig å inkludere Troms II i de områder som åp
nes for leteboring i Barentshavet Syd forut
satt at de retningslinjer som innstillingen 
trekker opp for letevirksomhet i den øvrige 
del av Barentshavet Syd, også blir fulgt ved 
letevirksomhet på Troms Il. 

Mindretallet vil ta opp forslag om at 
Troms II inkluderes i de områder som åpnes 
for letevirksomhet i Barentshavet Syd. 

Sluttmerknad 

Komiteen er for øvrig enig i at hele det 
konsekvensutredede området, med unntak 
av Troms II, åpnes for letevirksomhet. 

Komiteen forutsetter at boreaktivite
ten tilpasses d hensyn som må tas ut fra fis
keri- og miljøinteresser, bl.a. de som er nevnt 
i meldingen og i denne innstilling. 

Komiteen legger spesielt vekt på at 
sikkerheten er den best mulige i all faser av 
petroleumsvirksomheten, og at det ikke 
igangsettes noen form for virksomhet før sik
kerheten er tilfredsstillende ivaretatt. 

K o m it een viser til den betydningen 
helårlig letevirksomhet kan ha for det lokale 
næringsliv, spesielt i forbindelse med leve
ring av varer og tjenester til petroleumsvirk
somheten. Komiteen legger derfor ve
sentlig vekt på at letevirksomheten planleg
ges og gjennomføres slik at de Ønskede virk
ninger knyttet til aktiviteten opprettholdes. 

Komiteen viser i denne sammenheng 
også til den planlagte utarbeidelse av nye 
konsekvensanalyser for midt-norsk sokkel 
og Barentshavet Nord . Komiteen forut
setter at man i utarbeidelsen av disse analy
ser legger stor vekt på å utnytte og videreut
vikle kompetansen i de berørte fylker. 

FORSLAG FRA MINDRETALL 
Forslag fra Høyre: 

Forslag 1 
« Stortinget gir Regjeringen fullmakt til å 

lyse ut blokker på norsk sokkel uten statlig 
del tage Ise. " 

Forslag 2 
«Stortinget ber Regjeringen oppheve bo

ringsforpliktelsene på tillatelser gitt før 1986 
og på testproduksjon. » 

Forslag 3 
«Troms Il inkluderes i de områder som åp

nes for letevirksomhet i Barentshavet Syd.» 

Komiteen viser ellers til meldingen og 
rår Stortinget til å gjøre slikt 

vedtak: 

St.meld. nr. 40 for 1988-89 - Om åpning av 
Barentshavet Syd for letevirksomhet - ved
legges protokollen. 

Oslo, i energi- og indsutrikomiteen, den 25. mai 1989. 

Ole G. Ueland, 
leder. 

Erik Dalheim, 
ordfører. 

Per-Kristian Foss, 
sekretær. 
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Vedlegg 1. 

Brev fra Olje- og energidepartementet, statsråden til industri- og energikomiteen, 
datert 8. mai 1989. 

St.meld. nr. 40 om åpning av Barentshavet Syd 
Det vises til brev fra Høyres Stortingsgrup

pe av 8. mai 1989, ang. Stortingsmelding nr. 
40, om åpning av Barentshavet Syd for lete
virksomhet. 

Foreliggende notat besvarer de spørsmål 
som er reist i ovennevnte brev. 

a) 
Forut for utlysning av blokker i den enkel

te konsesjonsrunde foretar Olje- og energide
partementet en nominasjonsprosess hvor Ol
jedirektoratet og oljeselskapene har en aktiv 
rolle. På bakgrunn av denne prosessen får 
departementet en formening om hvilke blok
ker som er de mest interessante i den forestå
ende konsesjonsrunde. Dette er opplys
ninger departementet ser som nødvendige 
for å fmne en hensiktsmessig sammenset
ning av blokkene i hver enkelt runde. 

Det er imidlertid først etter at selskapene 
har innlevert sine søknader at departementet 
gjør seg opp en mening om hvilke blokker 
som en ønsker å tildele. Etter at søknadene 
er evaluert foretar departementet en for
handlingsrunde med oljeselskapene. Gjen
nom søknadene og forhandlingsmøtene med 
selskapene får departementet en oversikt 
over de mest interessante blokkene i hver 
enkelt runde. Skillet mellom interessante og 
mindre interessante blokker foretas således 
først etter søknadsfristens utløp. I hver en
kelt konsesjonsrunde er det som regel en 4-6 
blokker som er de mest omsøkte og som der
med regnes som de mest interessante. 10-15 
blokker er det oftest liten interesse for. En
kelte selskaper kan likevel ha stor tro på slike 
blokker. Det er slike tilfelle en ønsker å iva
reta ved at blokkene tildeles på den antydede 
måte. 

b) 

Ved tildeling av blokker som staten i ut
gangspunktet er mindre interessert i men 
som enkelte oljeselskaper er interessert i tas 
det sikte på at selskapene dekker statens le
tekostnader. Ved f.eks. drivverdighetserklæ
ring for slike utvinningslisenser vil Staten til
bakebetale selskapene de påløpte utgifter, 
tilsvarende statens andel, fra tidspunktet for 
tildeling av utvinningstillatelsen. De nærme
re vilkår for tilbakebetalingen vil måtte drøf-

tes med selskapene i den enkelte utvinnings
tillatelse. 

Hvis vi sammenlikner den ovennevnte mo
dell med vanlig bæring etter 1973 er hoved
forskjellen at selskapene ved bæring må be
tale statens andel av kostnadene i letefasen. 
Disse kostnadene blir ikke tilbakebetalt selv 
om feltet på et senere tidspunkt blir erklært 
drivverdig. 

c) 

Hvis letevirksomheten på den tildelte ut
vinningstillatelsen ikke fører til drivverdig
hetserklæring vil selskapene for de spesielle 
tildelinger det her er snakk om ikke kunne 
utgiftsføre leteutgiftene mot andre inntekter. 
En forutsetning for å tildele denne type blok
ker som staten i utgangspunktet er mindre 
interessert i er at statens skatteinntekter så
vidt mulig ikke blir påvirket av disse tilde
lingene. Hvorvidt dette skal gjelde absolutt 
slik at de aldri kan trekke fra utgiftene, eller 
om en først skal kunne trekke dem fra om en 
tid, er noe som må vurderes nærmere. 

d) 
Det er klart at når selskapene tar en større 

risiko må de også få en større motytelse. Det 
er ikke nå hensiktsmessig å være konkret på 
dette, men det vil eksempelvis være mulig
het for at selskapene får større andeler på 
blokken enn det som er vanlig. Det vil også 
kunne være naturlig at glideskala/økt fast 
andel på slike blokker er lav. 

e) 
Innføring av bæring på høyrisiko blokker 

vil være på andre vilkår enn på det som gjel
der på de fleste eldre tillatelser. I det nye sy
stemet er det tenkt at staten skal tilbakebeta
le den andelen av letekostnadene som sels
kapene har dekket i tilfelle funn. Dette har 
ikke vært tilfelle på eldre tillatelser som er 
gitt etter 1973 der bæring gjelder. Letekost
nadene som selskapene har dekket for staten 
på disse tillatelsene er ikke tilbakebetalt i de 
tilfelle det er gjort funn. Det systemet som fo
reslås innført er dermed betydelig gunstigere 
for selskapene. 

Det er meningen å bruke bæring i begren
set grad på høyrisikoblokker som staten el
lers ikke vil ønske å tildele, mens oppheving 
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av bæring på eldre tillatelser vil kunne være 
med på å øke letevirksomheten på disse 
blokkene. 

Begge tiltakene vil bidra til økt letevirk
somhet og dermed økt mulighet for nye olje
funn. 

f) 

Det vil, slik departementet ser det, ikke 
være noen betydelig risikoøkning forbundet 
med oppheving av bæring. Departementet 
ser oppheving av bæring som nødvendig for 
å få letevirksomhet på blokker der det er po
tensiale for å gjøre funn, men der de uten
landske selskapene ikke har noe Økonomisk 
incentiv for leting. Dette vil imidlertid gjøres 
i begrenset omfang. 

Det er ikke gjort beregninger som viserek
sakt risikoøkning, da dette er avhengig av 
hvor mange og hvilke utvinningstillatelser 
det vil dreie seg om. Bl.a. må beregninger ta 
utgangspunkt i hvor stor andel de utenlands
ke selskapene har. Departementet har tatt 
forbehold om at rettighetshaverne må søke 
om opphevelse av bæring for hver enkelt ut
vinningstillatelse. 

g) 

Olje- og energidepartementet ser hverken 
behov for forlengelse av letefasen fra 6 til 10 
ar, eller for forlengelsen av konsesjonsperio
den for øvrig fra 30 til 40 år. 

I løpet av de senere konsesjonsrunder er 

arbeidsforpliktelsene knyttet til utvinnings
tillatelsene rudusert. Departementet har i 
henhold til petroleumsloven for øvrig adgang 
til å gi individuell forlengelse av 6-års perio
den med ett år av gangen i inntil fire år. I til
felle hvor det er påkrevet f.eks. av hensyn til 
fullførelsen av arbeidsforpliktelsen kan lete
fasen dermed forlenges til 10 år. Individuell 
forlengelse av konsesjonsperioden på 30 år 
kan også gis i henhold til petroleumsloven. 

På dette grunnlag ser ikke departementet 
noe behov for en generelle forlengelse av 
konsesjonstiden. 

h) 
Troms Il er et spesielt og viktig fiskeområ

de. Store deler av egg- og larvestrømmen går 
nettopp her, og egg og larver befinner seg i 
dette området i de mest sårbare periodene. 
Området hvor både egg- og larvestrømmen 
og fisket foregår er dessuten smalt og gjør det 
vanskelig å finne alternative fiskeplasser. 
Dette gjelder ikke i samme grad for Troms III 
og Finnmark Øst. 

Geologisk er dette et umodent område, og 
det vil derfor være behov for nærmere seis
miske undersøkelser før letevirksomheten 
kan ta til på Troms Il. Slik sett haster det ikke 
med å åpne Troms II for generell letevirk
somhet. Departementet vil imidlertid under
streke at en anser den foreliggende konse
kvensutredning som tilstrekkelig for en se
nere vurdering av åpningsspørsmålet. 
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Vedlegg 2. 

Notat fra Olje- og energidepartementet, datert 2. mai 1989. 

Svar på spørsmål fra energi- og industri
komiteen i forbindelse med behandling 

av St.meld. nr. 40 (1988-89) 
Spm.1 

For å sikre at sikkerheten og beredskapen i 
Barentshavet er på samme nivå som ellers på 
norsk sokkel, har Oljedirektoratet utarbeidet 
retningslinjer som angir hvilke forhold som 
må ivaretas på en fullverdig måte. 

De boreriggene som brukes i Barentshavet 
er siste generasjons borerigger og teknolo
gisk sett meget avanserte. Riggene er i stor 
utstrekning dimensjonert for de forhold som 
er i Barentshavet. 

Den eksisterende oljevernberedskap har 
begrensninger pga. de spesielle miljøforhold 
i Barentshavet. Det eksisterer i Norge idag 
ikke oljevernberedskap for isfylte farvann. 
En utvikling på dette området er startet opp. 
Operatørene har igangsatt et prosjekt for å vi
dereutvikle oljevernberedskap for isfylte far
vann. Prosjektet har til hensikt å tilpasse ek
sisterende utstyr til forholdene i nord. Paral
lelt arbeides det med å øke kunnskapen om 
olje i is. For 1989 og 1990 er det bevilget 4,2 
mill. kroner. Dersom det viser seg at det er 
behov for å utvikle utstyr for isfylte farvann 
er operatørene innstilt på dette. 

En tar videre sikte på å utarbeide tiltak for 
spesielt sårbare områder i Barentshavet. En 
har vurdert tiltak for å redusere responstid 
for utstyret. F.eks. kan det være aktuelt å ha 
oppsamlingssystem liggende ute på feltet og 
å lokalisere utstyrsdepotene nærmere i de 
aktuelle områdene. Dette vil gi nordområde
ne strengere beredskapstiltak enn andre de
ler av norsk sokkel. 

Det er også innført tidsbegrensninger for 
letevirksomheten i nord for å beskytte sårba
re ressurser i iskanten. 

De krav som må stilles til sikkerhet og be
redskap i en eventuell produksjonsfase vil 
bli vurdert, bl.a. av Oljedirektoratet, i sam
band med godkjennelse av rettighetshaver
nes plan for utbygging av forekomst. 

Spm. 2 

- Norges Naturvernforbund påpeker i sitt 
notat at det ved utarbeidelsen av konse
kvensutredningen ikke ble foretatt en 
samlet analyse av problemstillingene før 
en satte i gang. 

Arbeidet med konsekvensutredningen har 
skjedd i regi av den interdepartementale Ar-

beidsgruppen for konsekvensutredninger 
for petroleumsvirksomhet (AKUP). Konse
kvensutredningsprogrammet ble innledet 
med at AKUP utarbeidet et utredningspro
gram for prosjekter som burde gjennomføres 
i forbindelse med spørsmålet om å åpne Ba
rentshavet Syd for letevirksomhet. De ulike 
fagmiljøer fremmet forslag som skulle gi en 
samlet oversikt over problemstillinger knyt
tet til miljø, ressurser og eksisterende bruk 
som reiser seg ved åpning. Et forslag til ut
redningsprogram ble deretter sendt på hø
ring til berørte regionale myndigheter og 
sentrale næringsorganisasjoner. Utarbeidel
se og høring av et utredningsprogram er ikke 
et krav nedfelt i petroleumsloven, men en ar
beidsprosess som AKUP anså som hensikts
messig for på et tidlig stadium å orientere om 
og innby til kommentarer til de utredninger 
som var planlagt. Beslutningsprosessen har 
derfor sikret at de ulike spørsmål i tilknyt
ning til åpningsspørsmålet ble undergitt en 
bred og samlet vurdering. 

- Naturvernforbundet hevder videre at tids
rammen for de enkelte prosjektene ble 
kuttet ned. 

I St.meld. nr. 79 (1984-85) orienterte Regje
ringen om at en ville utarbeide et program 
for konsekvensutredninger for Barentshavet 
Syd. Disse utredningene skulle avsluttes i 
desember 1987. Materialet ville bli sendt på 
høring våren 1988 i tråd med petroleumslo
vens bestemmelser. Deretter ville konse
kvensutredningene og høringsuttalelsene bli 
innarbeidet i en stortingsmelding som skulle 
fremlegges ved årsskiftet 1988/89. Prosjekte
ne har således foregått i samsvar med de opp
rinnelige planene. 

- Naturvernforbundet hevder også at mate
rialet fra de enkelte prosjektene er ubalan
sert og tildels feilaktig fremstilt i sammen
fatningsrapporten, samt at den undervur
derer faren ved petroleumsvirksomheten i 
Barentshavet. 

For å sikre en mest mulig nøytral og objek
tiv fremstilling er sammenfatningsrapporten 
utarbeidet av en frittstående gruppe utenfor 
Olje- og energidepartementet. 

Gruppen fikk til oppdrag å sammenfatte 
resultater fra et 30-talls forskningsrapporter, 
notater og utkast, til en rapport som skulle 
være på inntil 100 sider. Det ble lagt stor vekt 
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på at materialet skulle presenteres på en slik 
· måte at det ble tilgjengelig for ikke-eksper

ter. 
Regjeringen har i meldingen lagt stor vekt 

på at faktiske beskrivelser skal være riktige. 
For at spørsmålet om åpning av Barentshavet 
Syd kan fattes på et så fullstendig grunnlag 
som det er mulig å fremskaffe, er det i mel
dingens beskrivelse av konsekvensanalysen, 
herunder utfordringene en står ovenfor ved 
oljevirksomhet i området, tatt inn mye mate
riale fra de ulike grwrnlagsrapportene. Det er 
også tatt inn konkrete tekstbidrag fra både 
Miljøverndepartementet og Fiskerideparte
mentet. 

Spm. 3 

Regjeringen har i meldingen ikke lagt opp 
til begrensninger i borevirksomheten i områ
det øst for en linje Nordkapp til Bjørnøya. 

En vil imidlertid understreke at det er lø
pende kontakt mellom Olje- og energidepar
tementet og Miljøverndepartementet og Fis
keridepartementet når det gjelder utvelgelse 
og tildeling av blokker. Dersom det er sterke 
grunner for a mnføre begrensninger i aktivi
tet n i de østlige områder vil dette kunne 
vurderes. 

Spm. 4 

Totalt er det bevJ..lget ca. 25 mill. kroner til 
konsekvensutredningen for Barentshavet 
Syd. I regi av nord-norske institusjoner/fag
miljøer ble det utført prosjekter for ca. 4,7 
mill. kroner (ca. 18 pst.). Forskningsinstitu
sjonene i Nord-Norge er også representert i 
AKUP ved Akvaplan A/S. 

Når det gjelder utarbeidelse av nye konse
kvensanalyser for midt-norsk sokkel og Ba
rentshavet Nord legges det stor vekt på bred 
kontakt med både regionale og lokale orga
ner. Forslag til utredningsprogram vil også 
bli sendt ut på høring til regionale og lokale 
myndigheter, samt forskningsinstitusjoner 
og næringsorganisasjoner. 

Spm. 5 
En letevirksomhet der man nyttiggjør seg 

boreinformasjon fra hvert enkelt letehull før 
nye blokker tildeles, vil styrke sikkerheten. 
Jo mer informasjon man har om geologien i 
området jo bedre kan man planlegge videre 
boringer. Informasjon fra letehull i området 
er viktig for å kartlegge muligheten for grunn 
gass. Man får i tillegg viktig informasjon om 
reservoarforhold, type hydrokarboner i om
rådet, trykkforhold etc. 

En annen viktig grunn til at man ønsker 
seg informasjon fra et hull før man borer nes-

te hull, er at man ønsker å ha så mye geolo
gisk informasjon som mulig for å kunnetrek
ke resultater ut av letehullene. Resultater fra 
et hull vil kunne være avgjørende for om det 
neste hullet i det hele tatt skai bores. 

Spm. 6 

Gjennom Statens direkte økonomiske 
engasjement i petroleums virksomheten 
hadde staten i 1988 påløpte letekostnader på 
627 mill. kroner. Dette utgjør omlag 15 pst. av 
Statistisk Sentralbyrås anslag for totale lete
kostnader på norsk sokkel for 1988. 

Det er ikke mulig å gi et eksakt svar på 
hvor stor del av leteutgiftene som en kan si 
blir båret av staten gjennom skattesystemet. 
Det kan legges ulike betraktningsmåter til 
grunn, og anslagene vil uansett betraktnings
måte være omfattet med betydelig usikker
het. 

Ved en oljepris på omlag 130 kr./fat vil et 
selskap i skatteposisjon, dvs. et selskap som 
har inntekter fra annen virksomhet på norsk 
sokkel, stå overfor en gjennomsnittlig skatte
prosent på i størrelsesorden 60 pst. på pro
sjekter som er vedtatt etter endringene i pe
troleumsskatteleggingen i 1986. (Jfr. kap. 7.3. 
Prosjektberegninger i Ot.prp. nr. 3 (1986-87)). 

Hvis det forutsettes at omlag 70-80 pst. av 
leteutgiftene på norsk sokkel dekkes av sel
skap i skatteposisjon, og at skatteprosent for 
selskapene i skatteposisjon gjennomsnittlig 
er omlag 60 pst. i det inntektsintervall en be
trakter, kan en da i en viss forstand si at sta
ten gjennom skattesystemet indirekte vil 
bære omlag 40-50 pst. av disse leteutgiftene. 

Spm. 7 
På enkelte blokker som staten ikke finner 

det interessant å tildele, men som oljeselska
pene finner interessante, kan det for å redu
sere statens kostnader ved tørre hull, være 
aktuelt å innføre bæring. 

Innføring av bæring av statens kostnader 
innebærer at staten ikke betaler sin andel av 
letekostnadene før det evt. gjøres et drivver
dig funn. Dersom et funn gjøres vil staten 
måtte betale kostnadene fra drivverdigheter
klæringen tiltredes. Staten vil da også til
bakebetale sin andel av letekostnadene. Den 
andelen av letekostnadene som staten nor
malt skulle betalt, betales i stedet for av de 
utenlandske selskapene, som dermed må be
tale høyere letekostnader enn deres andel 
skulle tilsi. 

Spm. 8 
Det er riktig at det kan lyses ut blokker 

som er uavhengige av resultatene fra letehull 
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boret i runde 12 B. Oljeselskapene trenger 
imidlertid tid til å evaluere de områdene som 
allerede er tildelt. Ved å gå for raskt inn i nye 
områder risikerer man at interessen for Ba
rentshavet faller svært raskt dersom man 
«punkterer» alle muligheter uten å evaluere 
områdene skikkelig. Tid til evaluering før ut
lysning av nye blokker er derfor av stor be
tydning slik som situasjonen er i dag. 

Spm. 9 
I kap. 4.3 i meldingen er det nevnt at depar

tementet vurderer å lyse ut et større antall 
blokker enn det som har vært vanlig i de se
nere runder. 

Utlysning av alle åpnede områder på sok
kelen er vurdert, men selv om departementet 
lyser ut så mange blokker vil vi ikke få til
strekkelig søkermengde på de enkelte blok
kene til at de kan tildeles. Departementet ser 
det derfor som mest hensiktsmessig å heller 

ler ha en nominasjon av blokker på forhånd, 
slik at selskapene i søknadene konsentrerer 
seg om færre blokker. 

13. runde vil inneholde blokker fra alle de
ler av sokkelen. Tidspunktet for 14. runde vil 
mnenfor den rammen som er nevnt i stor
tingsmeldingen (1991-92) være avhengig av 
antall blokker som tildeles i denne runden. 

Spm. 10 

Det ble i 12. runde del A og B tildelt 2 blok
ker med seismisk opsjon som arbeidsprog
ram. Dette er blokker som krever ekstra 
grundig seismisk evaluering. Tildeling av 
blokker med denne typen arbeidsprogram 
vil vurderes også i fremtidige runder. Depar
tementet er imidlertid opptatt av at selskape
ne skal ha gjort en jobb på forhånd før tilde
ling skjer. Denne type arbeidsprogram vil 
derfor bare være aktuelt på blokker som kre
ver ekstra kartlegging. 
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Bilag 14 - Del 1
1989. 7. juni - 1) Åpning av Barentshavet Syd for letevirks. 2) Forslag fra 4197 

repr. Aasland Houg om å innstille all petroleumsvirks. i Barentshavet 

emd og det erstatningsansvaret som kan gje
rast gjeldande. 

Eg bad i debatten i haust Regjeringa om 
ved eit passande høve å koma med ei ut
greiing om kva dei hadde gjort når det galdt 
dette forholdet, og eg kan berre seia meg lei 
for at ikkje noko er gjort. Eg vil likevel be 
Høgre røysta imot dette forslaget. Det ein her 
bad om, er etter mitt syn ikkje den riktige 
måten å driva utanrikspolitikk på. 

Forslag nr. 2 vil eg og be Høgre røysta imot. 
Eg minner om at det er mindre enn 700 drifts
einingar det skal forhandlast for. Eg vil og 
visa til at me i samband med denne rein
driftsavtalen ikkje har motteke nokon kom
mentarar med omsyn til den avtalen som er 
inngått frå Reindriftsforbundet si side. Eg 
synest nok at ein bør gjera eit forsøk på å 
samordna sine interesser før ein går til reali
tetsbehandling med omsyn til utvida forhand
lingsrett. 

Presidenten: Fleire har ikkje bede om ordet, 
og debatten er slutt. 

Under debatten har Hans J. Røsjorde på 
vegner av Framstegspartiet satt fram dette 
forslag, nr. 1: 

«Stortinget ber Regjeringen fremsette et 
erstatningskrav overfor Sovjetunionen for 
de utgiftene Tsjernobylulykken har påført 
Norge.» 
Vidare har hr. Røsjorde på vegner av Fram

stegspartiet satt fram dette forslag, nr. 2: 
«Stortinget ber Regjeringen endre Hoved

avtalen for reindriftsnæringen slik at Boazo 
Ealahus Searvi (Reindriftsforbundet) blir 
likestilt med Norske Reindriftssamers 
Landsforbund (NRL) som forhandlingspart
ner.» 

Votering: 

l. Forslag nr. 1 frå Hans J. Røsjorde vart mot 
2 røyster ikkje vedteke. 

2. Forslag nr. 2 frå Hans J. Røsjorde vart mot 
2 røyster ikkje vedteke. 

Komiteen hadde tilrådd: 

På statsbudsjettet for 1989 gjøres følgende 
endringer: 
Kap. 1151 Til gjennomføring 

av reindriftsavtalen: 
51 Tilskudd til 

utviklings- og 
investeringsfond 
økes med kr. 4 200 000 

Votering: 

Innstillinga frå komiteen vart vedteken mot 
2 røyster. 

Vidare var tilrådd: 

80 Kostnadssenkende og 
direkte tilskudd 
reduseres med 

82 Kostnader vedrørende 
radioaktivitet i reinkjøtt 
økes med 

Votering: 

kr. 1100 000 

kr. 13 100 000 

Innstillinga frå komiteen vart samrøystes 
vedteken. 

Presidenten: Etter ønske frå energi- og in
dustrikomiteen gjer presidenten framlegg om 
at sakene nr. 9 og 10 blir handsama under eitt 

og ser det som vedteke. 

Sak nr. 9. 

Innstilling fra energi- og industrikomiteen 
om åpning av Barentshavet Syd for letevirk
somhet (Innst. S. nr. 216, jf. St.meld. nr. 40). 

Sak nr. 10. 

Innstilling fra energi- og industrikomiteen 
om forslag fra stortingsrepresentant Tora 
Aasland Houg om å innstille all petroleums
virksomhet i Barentshavet (Innst. S. nr. 217, jf. 
Dokument nr. 8:36). 

Presidenten: Etter ønske frå energi- og in
dustrikomiteen gjer presidenten framlegg om 
at debatten blir avgrensa til 2 timar og 15 mi
nutt, og at taletida blir fordelt slik på gruppe
ne: Arbeidarpartiet 55 minutt, Høgre 30 mi
nutt, Kristeleg Folkeparti 15 minutt, Senter
partiet 15 minutt, Sosialistisk Venstreparti 10 
minutt og Framstegspartiet 10 minutt. 

Vidare gjer presidenten framlegg om at det 
ikkje skal vere høve til replikkar etter det ein
skilte innlegget, og dei som måtte teikne seg 
på talarlista utover den fordelte taletida, får ei 
taletid på inntil 3 minutt. 

- Presidenten ser det som vedteke. 

Erik Dahlheim (ordfører for sakene): I en si
tuasjon hvor alle større påviste oljefelt kan bli 
besluttet utbygd i løpet av to til tre år, og 70-
75 pst. av de kjente oljeressurser vil være pro
dusert innen år 2000, knytter det seg naturlig 
nok stor interesse ti l den videre letevirksom
het på norsk sokkel. Når det gjelder de på
viste ressurser av gass, er disse tilstrekkelig 
for 100 års produksjon på dagens nivå. Dette 
medfører at en letestrategi på norsk sokkel nå 
naturlig retter seg inn mot å finne olje. Men 
selv med store nye funn vil oljeproduksjonen 
etter år 2000, ligge på et lavere nivå enn da
gens. 
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Et vesentlig forhold er nye funns betydning 
for det framtidige investeringsnivå i forhold 
til oljevirksomheten. I meldingen er det for 
perioden 1995-2010 vist til tre forskjellige in
vesteringsbaner. Laveste alternativ med en 
investering i perioden på 10 milliarder kr pr. 
år, bygger på at det gjøres funn i mer kjente 
områØer i Nordsjøen og Haltenbanken, men 
ingen driwerdige funn i Barentshavet. De to 
andre alternativene med årlige investeringer i 
størrelsesorden 15 til 20 milliarder kr pr. år, er 
avhengige av at det blir gjort driwerdige funn 
også i Barentshavet. Investeringene i faste in
stallasjoner til havs og i rørledninger var til 
sammenligning på ca. 26,9 milliarder kr i 1988. 

Komiteen har i denne sammenheng pekt på 
at lavere oljepriser nå har framtvunget nye og 
rimeligere tekniske løsninger på norsk sokkel 
- en ny kostnadsbevissthet som komiteen vil 
forutsette varer selv om oljeprisene vil stige 
noe. Summen av dette vil være at norsk næ
ringsliv, industrien som har basert seg på le
veringer til oljevirksomheten, vil få det meget 
vanskelig dersom man ikke også gjør drivver
dige funn i Barentshavet. 

Fram til i dag er det boret til sammen 40 
undersøkelseshull i området, med en medgått. 
kostnad på ca. 5 milliarder kr. Det er bare på
vist mindre ikke drivverdige funn, i det ve
sentlige gass. Oljeselskapenes forventning om 
a gjøre drivverdige funn, er va rierende. 

Med bakg runn i § 7 i lov om petroleums
virksomhet er det som grunnlag for vurdering 
av en åpning av Barentshavet Syd for lete
virksomhet foretatt en avveining av de mil
jømessige virkninger, mulige farer for for
urensning, samt de økonomiske og sosiale 
virkninger for andre næringer og berørte dist
rikter. Det ble i denne sammenheng gjennom
ført et trettitalls prosjekter i en treårig utred
ningsperiode til en kostnad av ca. 25 mill. kr. 
Derav ble det i nordnorske institutter/fagmil
jøer, utført prosjekter for ca. 4,7 mill. kr, dvs. 
ca. 18 pst. 

Disse utredninger og en sammenfatning av 
disse ble så framlagt i en konsekvensanalyse, 
som ble sendt på høring til berørte myndig
heter, sentrale næringsorganisasjoner og and
re. Uttalelsene er inntatt som trykt vedlegg til 
meldingen. Konsekvensutredningen har med 
bakgrunn i de gjennomførte utredninger spe
sielt konsentrert seg om de miljømessige virk
ninger av oljesøl, men drøfter også sikker
hets- og samfunnsmessige forhold. 

Barentshavet er meget rikt på ressurser. De 
store grunne havområder, kalde og varme 
strømmer som møtes, og ismasser som varie
rer med årstiden, danner de naturlige forut
setninger for den biologiske produksjon som 

Trykt 3/7 1989 

gjør Barentshavet til et av verdens rikeste 
havområder. 

Utredningene viser at det særlig er i egg
og larvesonen, kystsonen og den arktiske sone 
at følgene av eventuelt oljesøl kan bli særlig 
omfattende. 

Komiteen forutsetter at petroleumsvirk
somheten blir tilrettelagt slik at de negative 
konsekvenser reduseres til et minimum. I hele 
kystsonen, fra Sørøya i vest til Tana i øst, må 
det utvises meget stor aktsomhet. I den sår
bare perioden for fiskeegg og larver må det 
ikke bores vest for en linje fra Bjørnøya til 
Nordkapp i perioden 20. mars til 1. august. Jeg 
forutsetter at man i denne sammenheng også 
vil måtte ta nødvendig hensyn til gyteområder 
for loddebestanden øst for denne linjen. Vi
dere skal det av hensyn til miljøet i og rundt 
isfylt område ikke bli boret i oljeførende lag 
nord for 73° N i perioden fra 1. november til 1. 
juli, før det foreligger tilfredsstillende olje
vernberedskap i forhold til isfylt farvann. 

Etter 25 år med petroleumsvirksomhet på 
norsk sokkel med boring av ca. 600 hull, bør vi 
stå godt rustet til å utføre vår oljevirksomhet 
på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte, også i 
forhold til miljø. Der vår nåværende bered
skap ikke er tilfredsstillende utviklet, må vi 
vise tilbak eholdenhet. 

Fra komiteens merknader knyttet til sik
kerhet vil jeg oppsummere at det skal være 
tilrettelagt for en nødvendig sikkerhet før 
blokker som skal bores på, utdeles. 

Komiteen gir sin tilslutning, med de reser
vasjoner som innstillingen inneholder, til at 
Barentshavet Syd åpnes for letevirksomhet, 
med ett unntak. Flertallet, medlemmene fra 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sen
terpartiet, finner det ikke forsvarlig å åpne 
Troms II for oljeleting nå. Området ligger i 
kystsonen, med de problemstillinger dette 
fører med seg, og ifølge departementet er det 
også behov for ytterligere geologisk informa
sjon, herunder seismiske undersøkelser, før 
det kan utpekes blokker i dette området for 
utlysing. 

Mindretallet, Høyres medlemmer, mener 
det er tilrådelig å utdele blokker nå. 

Funnraten på norsk sokkel har gått ned, og 
flere av de fremtidige leteområdene er for
bundet med høy risiko. Flertallet i komiteen 
slutter seg derfor til at departementet i sam
arbeid med Finansdepartementet vurderer å 
bruke hel eller delvis opphevelse av bæring på 
tillatelser før 1986 for å oppnå økende aktivi
tet på uborede strukturer. 

Mindretallet, Høyres medlemmer, foreslår 
en generell oppheving av alle bæringsforplik
telser når det gjelder tidligere tildelte utvin-
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(Dalheim) 
ningstillatelser. At de bruker departementets 
argument for en vurdert og forhandlet opp
hevelse av tidligere bæringer til inntekt for 
sitt forslag, er en tilsnikelse og uriktig. 

Departementet har videre til vurdering å la 
selskapene gjennom forhandlinger få mulig
het til selv å danne grupper på enkelte blok
ker på spesielle vilkår i tilknytning til de run
debaserte tildelinger. Dette skal være på blok
ker som det ellers vil være vanskelig å få til
delt og vil kunne medføre at utenlandske sel
skaper vil kunne få større andel enn tidligere 
i letefasen. 

Komiteen presiserer i denne sammenheng 
at de grunnleggende prinsipper i petroleums
virksomheten om mangfold, ideskaping og 
konkurranse blant og mellom norske og uten
landske selskaper skal opprettholdes. Videre 
må ikke den totale deltakelse på norsk sokkel 
for de norske selskaper i en slik sammenheng 
bli forringet. 

På slike blokker hvor den samlede statlige 
deltakelse skal ligge på 35-40 pst. i letefasen, 
vurderer samtidig departementet tiltak for å 
redusere statens økonomiske engasjement i 
denne fasen. Dette ved at staten ikke belastes 
leteutgifter før det er gjort driwerdige funn. 
Selskapene vil i en slik sammenheng ved til
deling av en driwerdighetserklæring, få sine 
totale letekostnader refundert. 

Videre vurderes det fra departementets side 
å forplikte selskapene til ikke å utgiftsføre le
teutgiftene på slike blokker før et eventuelt 
funn er utbyggingsklart og utbyggingsutgifte
ne blir utgiftsført. 

Komiteens flertall, Arbeiderpartiet, Kriste
lig Folkeparti og Senterpartiet, er innstilt på 
at departementet utreder videre de foreslåtte 
endringer i letepolitikken, men forutsetter at 
dette blir gjort i forhold til gjeldende skatte
bestemmelser. Videre forutsettes det at skat
temessige og andre forhold som kan innvirke 
på selskapenes leteinteresser, avklares i den
ne sammenheng. 

Mindretallet, Høyres medlemmer, foreslår 
utlysing av blokker uten statlig deltakelse. 

Ved åpning for letevirksomhet i Barentsha
vet understreker en enstemmig komite den 
betydning helårlig letevirksomhet kan ha for 
det lokale næringsliv, spesielt i forbindelse 
med levering av varer og tjenester. Komiteen 
legger derfor vesentlig vekt på at letevirksom
heten planlegges og gjennomføres slik at de 
ønskede virkninger knyttet til aktivitetene i 
landsdelen opprettholdes og videreutvikles. 
Dette gjelder også for den planlagte utarbei
delse av nye konsekvensanalyser for midt
norsk sokkel og Barentshavet Nord. 

For øvrig viser jeg til komiteens merknader 
og Innst. S. nr. 216 og 217. 

S 283 

Inger Koppernæs: Vi har i Norge lenge vært 
avhengig av olje- og gassvirksomhet som en 
del av vårt næringsliv. Det er ikke tvil om at 
dette har hatt meget stor betydning for in
dustriutviklingen og sysselsettingen og likele
des for vår nasjonale økonomi. Den er et ele
ment i næringslivet vårt som antakelig er 
kommet for å bli. 

Historisk sett har vi vært heldig, fordi funn
raten på sokkelen har vært høy. Vi har med 
andre ord funnet store enheter olje og gass i 
forhold til det vi har boret etter, og de kost
nader det har medført for letevirksomheten. 
Men i de senere år har denne funnraten gått 
ned. Heldigvis er også grensen for økonomisk 
driwerdige funn flyttet. Vi kan vel antakelig 
takke de lave oljeprisene for at vi er kommet 
så langt på det området. 

Selv om vi fortsalt har påvist oljefelt som 
vil bli besluttet utbygd i løpet av de nærmeste 
år, vil det nok være nødvendig å påvise nye og 
betydelige ressurser for å kunne regne med 
en noenlunde stabil oljeproduksjon utover år 
2000, selv om den også antakelig vil være på 
et lavere nivå enn i dag. 

Når det gjelder gass derimot, kan vi regne 
med at vi har tilstrekkelige mengder i flere 
tiår fremover. På denne bakgrunn er vi enig i 
at det må være en hovedmålsetting for olje
strategien fremover at siktemålet skal være å 
øke oljefunnene relativt raskt for å dempe fal
let i oljeproduksjonen etter århundreskiftet. 

Skal vi få dette til, bør det være et ledd i 
letestrategien i tiden fremover at vi greier å 
stimulere til nytenkning og større frihet for 
selskaper som er villig til å satse betydelige 
midler og bruke sin kompetanse i letevirk
somheten på norsk sokkel. 

Det er egentlig ingen uenighet om dette. 
Men komiteen er delt i synet på de virkemid
ler departementet foreslår å bruke for å øke 
interessen for leteaktiviteten. Det hevdes at 
dagens system for utlysing av nye konsesjo
ner gir myndighetene nødvendig innsyn i sel
skapenes forskjellige vurderinger av blokke
nes geologi, ressurspotensiai og utviklingsmu
ligheter, gjennom deltakelse på sokkelen fra 
statens side. 

Imidlertid vil jeg påstå at statens og Statoils 
egne vurderinger lett vil kunne bli utslagsgi
vende for hele utbyggingsmønsteret på sokke
len, dersom ikke blokker som seriøse selska
per med lang erfaringsbakgrunn anser som 
spesielt interessante, tillates utdelt og utfors
ket uten at Statoil og staten deltar. 

St.meld. nr. 21 og Innst. S. nr. 115, begge for 
1988-89, legger politiske bindinger for utvik
lingen på norsk sokkel, som jeg mener vi ikke 
er tjent med - av flere grunner. 

Det kan ikke være rikt,g å kreve at staten 

1988-89 
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og Statoil skal være forpliktet til å delta med 
statlige midler i enhver konsesjon, uavhengig 
av egne forretningsmessige risikovurderinger, 
og jeg synes heller ikke det kan være riktig å 
gjøre utviklingen på norsk sokkel avhengig av 
statens og Statoils økonomiske situasjon, der
som nasjonale hensyn skulle tilsi et annet og 
høyere aktivitetsnivå. 

Det kan heller ikke være riktig å hindre en 
ønsket leteaktivitet på norsk sokkel fordi sta
tens og Statoils risikoeksponering blir for stor 
i forhold til deres økonomiske bæreevne. 

Det er jo nettopp det som ville skje ved at 
en holder fast på kravene om en minstedelta
kelse for Statoil og staten på 35-40 pst. i lete
fasen og minst 51 pst. i utvinningsfasen. Det 
er dette som er Regjeringens og komiteflertal
lets hovedregel. 

I stortingsmeldingen og innstillingen for
søker henholdsvis Regjeringen og komitefler
tallet å manøvrere seg inn i en ny modell for 
letestrategi uten å løse opp disse politiske bin
dingene. Man ønsker enkelte risikoblokker ut
forsket uten at staten skal delta med risiko i 
letefasen, men bare tre inn når det er klart at 
det er gjort drivverdige funn. Det innføres 
med andre ord bæring. 

Man tenker seg at oljeselskapene alene skal 
bære risikoen for leteutgiftene, og at staten 
skal tre inn i sine rettigheter når drivverdige 
funn er gjort. Spørsmålet om hva man vil gjø
re ved manglende drivverdighet, er ikke løst. 
Men ett alternativ kunne være å innføre ring
fence for oljeselskapene. Det er bare det at 
det vil øke selskapenes letekostnader, uten at 
det er mulig å se hvordan Regjeringen og ko
miteflertallet har tenkt seg at oljeselskapene 
skal få dekket dette gjennom økte fortjeneste
muligheter i det minste. 

Fra Høyres side tror vi ikke at dette for
slaget er noe konstruktivt bidrag til å øke in
teressen for letevirksomheten. 

Dersom vi ikke er villig til å akseptere at 
økte kostnader og økt risiko naturlig bør føl
ges av økte inntjeningsmuligheter, synes vi 
det er liten grunn til å tro at denne nye strate
gien vil gi den økte leteaktivitet som departe
mentet og komiteflertallet også ønsker å få til. 

Det er heller ikke mulig for meg å følge et 
resonnement hvor innføring av bæring på nye 
blokker skal gi økt leteaktivitet, mens depar
tementet samtidig vil oppheve tidligere bæ
ringsforpliktelser på blokker utdelt før 1986, 
fordi bæringsforpliktelsene etter departemen
tets eget syn hindrer at ønsket leteaktivitet 
kommer i gang på slike blokker. 

Forslaget om å innføre skattekreditt, såkalt 
ringfence, er etter min oppfatning like håpløst, 
når målet for den nye strategien er økt lete
aktivitet. Jeg kan ikke la være å sitere fra 

Øien-utvalgets rapport fra 1982 i denne sam
menheng, hvor det heter: 

«I dag oppmuntres til utstrakt letevirk
somhet på norsk sokkel. Ringfence for le
teutgiftene er vanskelig forenlig med en slik 
letepolitikk.» 
Det ville være interessant å høre om stats

råden vil svare på følgende spørsmål: 
Hva mener statsråden har endret seg fra 

den gang og frem til nå, som gjør det mulig å 
pålegge selskapene økte letekostnader og økt 
risiko og samtidig oppnå økt leteaktivitet? 

Myndighetenes innsyn i letefasen har vært 
et sterkt argument for statens deltakelse på 
alle felt, og jeg vil gjerne spørre statsråden: 
Hvilke mangler ved lov og regelverk er det 
som gjør det umulig å få til innsyn uten stat
lig deltakelse? 

Nasjonale hensyn har vært et sterkt argu
ment for at Statoil skal brukes som et instru
ment i myndighetenes oljepolitikk. Og da vil 
jeg spørre statsråden om det ikke kan oppstå 
konfliktsituasjoner hvor Statoils forretnings
messige situasjon kan føre til at plikt for Stat
oil til økonomisk engasjement kan føre til en 
forretningsmessig svekkelse av selskapet eller 
hindre den utvikling selskapet må ha for å 
forsvare sin plass som et forretningsmessig 
veldrevet selskap. 

Det er ogsa et annet og for meg underlig 
resonnement som ofte brukes i forbindelse 
med oljevirksomhet og statlig risikoekspone
ring. Det er at det fra politisk hold hevdes at 
det ikke betyr noe særlig at staten tar risiko 
på norsk sokkel, fordi dette langt på veg be
tales av staten likevel gjennom tapte skat
teinntekter. Skulle vi overføre det resonne
mentet til annen næringsvirksomhet, ville det 
enten føre til at staten måtte delta generelt i 
næringsvirksomheten eller at det var staten 
som betalte regningen når næringslivet bruk
te penger på forskning og utvikling. Men vi 
ønsker jo nettopp at næringslivet skal bruke 
penger på forskning og utvikling i dag. 

Fra departementet og flertallet sin side er 
det lagt opp til en selektiv styring ved avvik
ling av bæringsforpliktelsene for tidligere til
delte blokker i Nordsjøen. Fra Høyres side er 
vi skeptiske til en slik linje, fordi vi mener det 
kan føre til ulike rammebetingelser og uforut
sigbarhet i norsk oljepolitikk, noe som på sikt 
kan svekke selskapenes tillit til likebehand
ling. Dermed løper vi en risiko for at inter-es
sen for å engasjere seg aktivt kan gå tilbake i 
stedet for å øke. Vi ønsker jo den motsatte 
utvikling, nemlig at den skal øke. 

Vi er enig i at tidligere bæringsforpliktelser 
i Nordsjøen bør oppheves, men vi mener som 
sagt det er uheldig med selektiv behandling, 
og tar derfor opp forslag om en generell opp
hevelse. 
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Forslaget om å åpne Barentshavet Syd er et 
resultat av et omfattende utredningsarbeid, 
som er samlet i en konsekvensutredning som 
omfatter åpning av Barentshavet Syd, Troms 
Il, Troms Ill og sydlige del av Finnmark Vest 
for petroleumsvirksomhet Denne utredningen 
sammenfatter resultatene av et trettitalls 
forskningsprosjekter. Utredningsarbeidet be
skriver både de miljømessige virkninger og 
mulig fare for forurensning. Det beskriver so
sioøkonomiske forhold og konsekvenser av 
petroleumsvirksomheten, og til slutt vurderes 
de samlede konsekvenser og forebyggende til
tak som bør gjennomføres for å unngå uøns
kede virkninger. Konsekvensutredningen pe
ker imidlertid ikke på områder som bør unn
tas helt fra letevirksomhet. Det er viktig at vi 
opprettholder en høy oljevernberedskap, og 
det kan vise seg nødvendig med tids- og om
rådebegrensninger for letevirksomheten 
innenfor deler av området. 

Som sagt har interessen for leting i Ba
rentshavet først og fremst sitt utgangspunkt i 
ønsket om å opprettholde oljeproduksjonen 
etter år 2000, og at mulighetene for nye funn 
er dårlig kartlagt hittil. Vi vet at det er boret 
bare 40 borehull i Barentshavet, mens det i 
Nordsjøen er boret over 350 hull for å lete 
etter olje. Det illustrerer godt hvor lite vi 
egentig vet om hvilke muligheter det er for å 
finne olje og gass i Barentshavet. 

Det er ikke mulig å trekke noen entydig 
konklusjon om hvilke deler av utredningsom
rådet som vil være mest interessante for lete
virksomhet. I utgangspunktet kan derfor hele 
utredningsområdet være av interesse, med 
unntak av de områder vi vet ikke inneholder 
sedimentære bergarter. 

Leting etter olje vil imidlertid berøre andre 
interesser som fiskeriene og det biologiske 
miljø. Samtidig utgjør Barentshavet en av 
verdens største kontinentalsokler. A legge opp 
til en letevirksomhet som avbalanserer inter
essekonfliktene mellom fiskeri- og miljøinter
essene på den ene side og oljeinteressene på 
den annen, må være el sentralt ledd i letepoli
tikken i tiden fremover. 

Slik letemeldingen legger opp til, vil det 
etter mitt syn være mulig å finne frem til en 
rimelig balanse mellom disse interessegrup
per og dermed unngå de uønskede virkninger 
i området. 

Av hensyn til fiskeriinteressene er det lagt 
rimelig vekt på behovet for tidsbegrenset bo
revirksomhet ved eventuell boring i kystsonen 
og i egg- og larvesoner. 

Det stilles strenge krav til at oljevernbered
skapen skal være like høy som andre steder 
på norsk sokkel, og at de helt spesielle klima-

tisk forhold i Barentshavet krever en styrking 
og videreutvikling av oljevernberedskapen. 
Det vil bli igangsatt miljøovervåkningspro
gram som tar sikte på å avdekke de økologis
ke forhold i området og de faktorer som forår
saker variasjoner, slik at vi kan skaffe oss 
bedre kunnskaper om hvordan menneskelige 
ressursbruk påvirker miljøet. 

Som jeg har pekt på tidligere, unntar ikke 
konsekvensutredningen Troms Il fra åpning 
for letevirksomhet. Dette er også vurdert av 
de berørte fylker, av Landsdelsutvalget for 
Nord-Norge og av de berørte kommuner. 
Gjennom de høringsuttalelser som er kommet, 
kan vi konstatere at bare et fåtall kommuner i 
landsdelen går mot åpning av Troms II. Jeg 
tror den eksepertise som sitter i disse organer, 
må tillegges betydelig vekt. 

Vi legger i Høyre også vekt på at flere olje
selskaper finner området geologisk interes
sant, og vi er av den oppfatning at åpning 
også av Troms Il vil kunne gi større hand
lefrihet i planleggingen av de fremtidige kon
sesjonsrunder og dermed øke muligheten for 
nye funn og for en jevnere aktivitet i hele om
rådet Barentshavet Syd. 

Det har også vært en innvending at det er 
behov for å utvikle nye utbyggingskonsepter 
for aktiviteten i dette området. Jeg synes det 
er vanskelig å se at nye utbyggingskonsepter 
kan utvikles uten at det foreligger et rimelig 
grunnlagsmateriale for hvor utbyggingen 
egentlig skal finne sted. Den generelle tekno
logiske utvikling vil måtte fortsette som et re
sultat av øvrig oljeaktivitet, men først når det 
er avgjort hvor utbygging kan finne sted, vil 
det være mulig å spesialtilpasse all denne til
gjengelige kunnskap til det enkelte utbyg
gingskonsept. 

For Høyre er det en selvfølge at de nødven
dige retningslinjer for leteboring som innsti
lingen trekker opp for den øvrige letevirksom
heten i Barentshavet Syd, også må få følger 
for letevirksomheten på Troms II. 

På denne bakgrunn vil Høyre ta opp forslag 
om at Troms Il innlemmes i de områdene som 
åpnes for letevirksomhet i Barentshavet Syd. 
Jeg viser til de forslag fra Høyre som er tatt 
inn i innstillingen, og disse er med dette tatt 
opp. 

Arnljot Norwich hadde her gjeninntatt 
presidentplassen. 

Presidenten: Inger Koppernæs har tatt opp 
de forslag hun selv refererte til. 

Ragna Berget Jørgensen: Leteaktiviteten i 
nord er i sin begynnelse. Bare 40 hull er boret 
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til nå. Dette er ikke mye sett i forhold til det 
store området Barentshavet utgjør. For å få 
en fornuftig letestrategi i nord er det viktig at 
vi nå åpner for letevirksomhet i Barentshavet 
Syd. I en nasjonal sammenheng er det også 
av stor betydning å påvise en reservebank av 
olje som kan forlenge produksjonen i Norge. 
Barentshavets betydning er her meget stor. 

For å trygge en langsiktig plan for oljevirk
somheten i den nordnorske landsdel må heller 
ikke den tenkepause som behøves for vurde
ring av geologiske data før 13. runde utlyses, 
bli for lang. Det må være en klar forutsetning 
at fremdriften opprettholdes og 13. runde ut
lyses snarest, slik som Regjeringen legger opp 
til. 

I forbindelse med oljevirksomheten i Ba
rentshavet er det også vesentlig at hovedtyng
den av oppgavene gis til de operatører som er 
etablert med kompetanse i Harstad. Skal 
ringvirkningene fra letevirksomheten kunne 
bli postive for Nord-Norge, er det av betyd
ning at den kompetanse som fins i landsdelen, 
blir benyttet. De har lenge nok vært råstoffle
verandører til andre deler av landet uten at 
mulighetene til å øke kompetansen i nord i 
nødvendig grad har blitt utnyttet. Forvalter vi 
oppdragene riktig, er det å håpe at vi ser posi
tive ringvirkninger av petroleumsvirksomhe
ten i var landsdel. 

Jeg vil understreke at det blir lagt vekt på 
at letevirksomheten 1 nord skjer i samråd 
med fiskeri- og miljøvernmyndighetene og or
ganisasjonene. Vi beveger oss i et geologisk 
område som er svært sårbart miljømessig sett, 
og et samarbeid med Sovjet vil også være 
nødvendig for at miljøet skal bli godt ivaretatt. 

Letevirksomheten i Barentshavet stiller 
også spesielle krav til de borerigger som er i 
arbeid i dette området. Det er rimelig at de 
samme sikkerhets- og beredskapsmessige 
krav opprettholdes på samme nivå som ellers 
i Nordsjøen. Noe annet vil ikke være aksepta
belt. 

Den geologiske informasjon vi har om 
Troms II, er ikke tilstrekkelig til at vi nå kan 
tilrå åpning, selv om jeg er klar over at store 
deler at det politiske miljø i Nord-Norge har 
arbeidet seg fram til enighet om åpning av 
Troms II nå. Flertallet i komiteen, Arbeider
partiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, 
må i denne sammenheng peke på at området 
ligger så nært land at vi trenger mer kunn
skap om geologi - og mer seismikk - for å 
være helt sikre på hvilke konsekvenser en 
slik åpning får. LOs oljepolitiske utvalg, der 
også representanter fra LO-kontorene i Nord
Norge er med, peker også i en uttalelse på at 
konsekvensutredninger må prioriteres, og det 
at Troms Il ikke kan åpnes nå, er et eksempel 

på at manglende geologiske undersøkelser 
hindrer aktivitet. 

Store deler av sokkelen utenfor Nordland er 
heller ikke konsekvensutredet. Jeg vil peke på 
at også blokker fra Nordland III tas med i 
neste runde. Jeg konstaterer med glede at det 
for Nordland VI og VII settes i gang konse
kvensutredninger nå. Det vil etter min me
ning være naturlig å åpne Vøringplatået for 
seismikk allerede før 1992, på samme måte 
som jeg mener det bør gjøres for Nordland VI 
og VII. Vøringplatået har et stort vanndyp, og 
det må være en interessant utfordring å bru
ke området til å utvikle ny dypsvannsteknolo
gi, f.eks. for eksport. 

La meg helt til slutt si at statsråden gjen
nom denne meldingen har åpnet for mangfold 
og fleksibilitet. Og i tråd med det synspunkt, 
vil det vel være naturlig at oijeselskapene får 
utprøve sine ulike ideer i dette området. 

Helga Haugen : Vi har gjennom den letemel
dingen vi behandler i dag, på nytt fått en 
kraftig påminnelse om at olje er en begrenset 
ressurs. Med den utbyggingsaktiviteten vi har, 
vil alle større påviste oljefelt kunne bli beslut
tet utbygd i løpet av to-tre år. Videre produk
sjon av olje utover år 2000 avhenger av at det 
gjøres nye betydelige oljefunn. Da kan pro
duksjonen opprettholdes, men pa et lavere 
nivå enn det vi hittil har hatt. 

Leting på norsk sokkel er nå inne i en fase 
der funnraten er gatt ned, og flere av de frem
tidige leteområdene er forbundet med stor ri
siko. Likevel forventes det at det fremdeles er 
store uoppdagede ressurser på norsk konti
nentalsokkel. Selv om man mener å ha funnet 
de vesentligste ressursene i Nordsjøen, er det 
fremdeles i dette området og i de viktigste pe
troleumsprovinsene på midtnorsk sokkel det i 
dag settes størst forhåpninger til å gjøre funn. 

Beslutningen om å åpne for petroleums
virksomhet nord for Stad ble fattet av Stortin
get i 1980. Til nå er det boret 40 undersøkel
seshull i Barentshavet uten at det er påvist 
drivverdige funn. 

Det er derfor usikkerhet om i hvor stor grad 
Barentshavet vil bidra til fremtidig produk
sjon på norsk sokkel. 

Oljedirektoratet anslår de forventede res
sursene i hele Barentshavet til å være mellom 
1,0 og 2,2 milliarder t.o.e. En regner imidlertid 
med at hovedmengden av dette er gass. 

Det er enighet om å opprettholde målsettin
gen om helårsboring i Barentshavet. Men Ba
rentshavet, som er et av verdens største og 
mest produktive havområder, krever at det tas 
spesielle hensyn til miljø- og fskeinteresser, 
slik at boring bør foregå bare i bestemte pe
rioder. Barentshavet er bl.a. et av verdens 
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mest sjøfuglrike områder. Kysten av Troms 
og Finnmark har også store biologiske fore
komster i strandsoner, sjøpattedyr, fuglefjell, 
kystfiske, bosetting, turisme og annen næ
ringsvirksomhet. 

De kystnære havområdene er også viktige 
gyte- og oppvekstområder for de viktigste fis
keslagene. I den konsekvensanalysen som er 
gjort i forbindelse med åpningen for letebo
ring i Barentshavet Syd, pekes det ut spesielle 
sårbare perioder for ulike forhold langs kys
ten av Troms og Finnmark. Dette i tillegg til 
at disse områdene ligger i arktisk sone, gjør at 
det må utvises meget stor aktsomhet, og det 
må stilles ekstra krav til sikkerhet. Den olje
vernberedskapen vi har i dag, er ikke bereg
net på nordlige farvann. Av hensyn til miljøet 
vil derfor virksomheten bli pålagt tidsbe
grensninger. Blant annet vil det rundt iskan
ter ikke bli boret i oljeforventede lag nord for 
73° N i perioden fra 1. november til 1. juli før 
en har funnet fram til bedre oljevernbered
skap mot olje i is. 

Det er også av miljøvernmessige grunner at 
flertallet i komiteen, Arbeiderpartiet, Kristelig 
Folkeparti og Senterpartiet, ikke vil apne for 
generell letevirksomhet på Troms II nå. Det 
ventes ny teknologisk utvikling med nye ut
byggingskonsepter som vil gjøre det mulig å 
utbygge funn i dette området uten at det vil 
oppstå konflikter med miljøet rundt. Det 
mener vi at vi må ta oss tid til å vente på. 

Kristelig Folkeparti har lagt stor vekt på at 
det ikke igangsettes noen form for virksomhet 
før sikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. 
Det er helt klart at flere av de framtidige lete
områdene representerer høy økonomisk risi
ko. Det er derfor viktig å stimulere til nytenk
ning og utvikling av nye letemetoder som 
også kan redusere kostnadene. Selskapene 
ønsker dessuten større frihet til å søke blok
ker de er interessert i. 

Det er viktig at selskapene - både norske 
og utenlandske - får oppgaver som kan sti
mulere til ideskapning og konkurranse. For å 
stimulere til leting på mindre interessante 
blokker foreslår departementet 
- at staten ikke belastes leteutgifter på blok

ker før det er klart at det er gjort driv
verdige funn, eller 

- at selskapene forplikter seg til at leteutgif
tene ikke skal kunne utgiftsføres før et 
eventuelt funn er utbyggingsklart, og ut
byggingsutgifter blir utgiftsført. 

Tidligere er det foreslått justeringer som 
innebærer at den samlede statlige deltakelsen 
som et minimum skal ligge på ca 35-40 pst i 
letefasen, som det er sagt tidligere av andre 
talere, men økes til minst 51 pst ved økono
misk utvinnbare funn. 

For at myndighetene skal ha innsyn i lete
fasen, forutsettes det at Statoil deltar på alle 
utvinningstillatelser med minimum 10 pst. 
Dette er etter min mening spesielt viktig i Ba
rentshavet. 

Her er det forskjellig syn i komiteen, og det 
vil vise seg om departementets opplegg, som 
følges av flertallet i komiteen, er tilstrekkelig 
til at selskapene finner det interessant å bore 
på blokker med høy risiko. Forutsetningene 
fra flertallets side er at man i utprøvelsen av 
de foreslåtte endringene forholder seg til gjel
dende skattebestemmelser. 

Det er også viktig at departementet utreder 
og vurderer videre de endringene som nå er 
foreslått i letepolitikken. 

Et annet forhold det er uenighet om i komi
teen, er bæringsbetingelsene på blokker som 
er tildelt før 1986. Det viser seg at disse be
tingelsene kan hindre at det blir gjennomført 
samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter 
på sokkelen. 

Kristelig Folkeparti har sluttet seg til fler
tallet, som gar inn for at man vurderer å bru
ke hel eller delvis opphevelse av bæring på 
tillatelser som er gitt før 1986, som et selektivt 
virkemiddel for å få i gang aktivitet og test
produksjon på uborede strukturer. Da vil 
igjen erfaringen vise om dette er tilstrekkelig 
tiltak for å få den ønskede aktiviteten på dette 
området. 

Høyres forslag om generell oppheving av 
bæringsforpliktelsene på tidligere tildelte ut
vinningstillatelser og for testproduksjon gar 
noe lenger. Departementet har da også gitt ut
trykk for at det ikke vil innebære noen bety
delig risiko for staten å oppheve bæringsplik
ter. 

Til slutt vil jeg peke på den betydningen en 
helårlig letevirksomhet i Barentshavet vil ha 
for vår nordligste landsdel. Og vi får håpe at 
letevirksomheten både i Barentshavet og 
ellers på norsk sokkel kan gi resultater, slik at 
den kommer hele landet til gode. 

Det er imidlertid klart at norsk oljevirk
somhet er i en fase der det må vises større 
nøkternhet enn før. Jeg håper også vi klarer å 
forvalte de gjenværende ressursene på en 
bedre måte enn vi har klart hittil. Og jeg tror 
vi trenger å gjenta advarselen om ikke å satse 
altfor mye på denne sektoren, men benytte tid 
og ressurser til å bygge opp landbasert in
dustri som kan stå når oljeeventyret trappes 
ned. 

Arve Berg: Utvidelse av leteområdene er 
nødvendig for å kunne opprettholde letevirk
somheten utenfor Nord-Norge. Derfor går Re
gjeringen inn for a åpne Barentshavet Syd for 
leteboring, med untak av Troms Il. Tildelinge-
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ne som gjøres i dette området, er med på å 
opprettholde oljeselskapenes interesse for Ba
rentshavet, og det er viktig for den fremtidige 
virksomheten. 

Utenfor Nord-Norge har det vært drevet le
tevirksomhet over flere år, og til sammen er 
det boret 40 hull. Kostnadene i forbindelse 
med dette utgjør til sammen ca. 5 milliarder 
kr. Hensikten med å lete etter petroleum er å 
finne drivverdige forekomster. Dersom det 
finnes olje i tilstrekkelige mengder, er det all 
grunn til å regne med utbygging. De kjente 
oljereservene på norsk sokkel blir mindre for 
hvert år, og det bør derfor gjøres nye driv
verdige funn. Gass er det derimot store meng
der av, faktisk nok til bortimot 100 år med 
dagens produksjon. Gassfunn vil derfor ikke 
være like interessant. 

Det er først når en eventuell utbygging 
kommer i gang at det blir arbeidsplasser av 
særlig omfang i landsdelen. Derfor står fort
satt utsagnet om at vi må finne mer olje og 
selge mer gass, ved lag. 

Funnraten på norsk sokkel har som sagt 
gått ned, og derfor er det ønskelig at vi snart 
finner mer olje. Myndighetene ønsker å føre 
en letepolitikk som stimulerer til nytenkning 
og til utvikling av nye modeller for den videre 
letevirksomheten. Det er ønskelig å prøve nye 
modeller uten at det går på bekostning av 
myndighetenes oversikt og styringsmulighet. 
Den letestrategien som er omtalt i meldinga, 
betyr ikke noen innskrenkning i selskapenes 
muligheter på sokkelen, men er tvert imot et 
tilbud til sel.skapene. Selskapene vil ikke mis
te noen av de mulighetene de har i dag. Det 
kommer altså noe i tillegg. Dersom selskape
ne ikke vil være med pa det nye opplegget, 
kan de naturligvis si nei. 

Av meldinga går det fram at en rekke olje
selskap vil foretrekke et system som gir sel
skapene større muligheter til å søke blokker 
som de er spesielt interessert i. Det er også 
forutsetningen at oljeselskapene gis frihet til 
å gå sammen i grupper for å finne fram til de 
mest interessante blokkene. For myndighete
ne er det viktig at en kan nytte den totale 
ekspertise som finnes for å oppnå de beste 
resultatene - nemlig å finne olje. Selskapene 
vil etter en slik letestrategi få anledning til å 
ta større risiko dersom myndighetene og Stat
oil ikke finner blokkene interessante. På den 
annen side vil selskapene i en slik situasjon få 
større andeler enn de ellers ville ha fått. 

Det er ikke noe mål for staten å sette i gang 
leting i blokker som myndighetene og statens 
eget selskap har liten tro på, men det behøver 
ikke hindre andre i å lete. Forutsetningen må 
likevel være at dersom det gjøres funn, skal 
staten gå inn på vanlig måte, og selskapene 

vil da få dekket sine leteutgifter og få en stør
re andel i blokkene. 

Selv om selskapene gjennom sin organisa
sjon har innvendinger mot en slik strategi, må 
planene likevel ikke legges i skuffen. Det må 
arbeides videre med saken. 

Hele komiteen er enig i at Barentshavet 
Syd kan åpnes for letevirksomhet. Flerta1let, 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sen
terpartiet, er enig med Regjeringen i at Troms 
Il skal holdes utenfor. Høyre vil også åpne for 
leting på Troms IL I spørsmålet om utvidelse 
av virksomheten i Barentshavet må vi gå var
somt fram. Derfor må Troms Il holdes utenfor 
i denne omgang. Det må legges særlig vekt på 
hensynet til de miljømessige sidene av virk
somheten. 

Departementet mener det er behov for yt
terligere geologisk informasjon før området 
åpnes, og da må området vente. Det kan ikke 
settes i gang letevirksomhet dersom det er be
hov for mer informasjon om området før lete
virksomheten kan starte. Oljeselskapene tren
ger også tid til å gjøre seg nytte av den infor
masjon som kommer fram ved boringer. Det 
må være en viktig nasjonal oppgave å sørge 
for at selskapenes interesse for boring i om
rådet utenfor Nord-Norge ikke reduseres, men 
at det fortsatt kommer til å være interesse for 
området. 

Ole Gabriel Ueland: Oljekatastrofen i Alaska 
med grunnstøytinga av og oljelekkasjen frå 
skipet «Exxon Valdez» gav oss alle e i påmin
ning om kva som kan skje ved oljeutvinning i 
arktiske strok - og for så vidt også elles. 
Ulukka i Alaska er også eit apropos i høve til 
den saka vi handsamar her i dag - opning av 
store område i Barentshavet Syd for leiting 
etter olje og gass. 

Med dei ressursane som i dag er påviste på 
norsk sokkel, vil dei norske oljeressursane 
vera slutt rundt år 2015, med same produk
sjonsnivå som no. Det er ikkje lenge til -
berre om lag 25 år. Den norske oljealderen tok 
til rundt midten av 1960-talet då dei første 
konsesjonane vart tildelte. Det er 25 år tilbake 
i tida. Vi kan altså alt no vera om lag midt
vegs i den norske oljehistorien. 

Gass har vi derimot langt større mengder 
av - ja, for rundt 100 års produksjon fram
over, reknar forskarane med. Rådet og opp
modinga frå m.a. Oljedirektoratet no er difor: 
Finn meir olje og selg meir gass! 

Vi er no inne i ei tid der det vert meldt om 
stadig nye produksjonsrekordar på sokkelen. 
Eg tilhøyrer dei som gjerne hadde sett eit 
meir moderat produksjonsnivå på sokkelen, 
men samstundes er det viktig å vera merksam 
på at det først og fremst er investeringsnivået 
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som har innverknad på norsk økonomi og 
sysselsetjing. Men eg ser ikkje bort frå at det 
kan verta aktuelt med ei ny «køordning» for 
utbyggingsklare felt for å hindra at altfor 
mange oljefelt på norsk sokkel vert sette i 
produksjon samstundes. Det skaper problem 
nok for oss at oljepris og dollarkurs varierer 
sterkt, om vi ikkje i tillegg skal leggja opp til 
raske svingingar i produksjonsvolumet på 
norsk sokkel. 

Dei områda som Stortinget i dag vil opna 
for leiteboring etter olje og gass, vil bidra til å 
påvisa kor store ressursar som er att på norsk 
sokkel. Det vil kunna hjelpa oss til å plan
leggja det vidare aktivitetsnivået på sokkelen 
i høve til ressursane. 

Forventningane har vore store i Nord-Nor
ge til at også denne landsdelen skulle få stør
re del i dei arbeidsplassane og den aktiviteten 
som har korne i kjølvatnet av oljeverksemda 
lenger sør i landet. Dei mange oljebasane som 
er etablerte i nord, vitnar m.a. om dei forvent
ningane ein har hatt. 

Diverre har tidlegare prognosar om olje og 
gass på nordnorsk sokkel ikkje slått til. Berre 
eitt større funn er til no gjort i nord. 

Olje- og energidepartementet føreslår i St. 
meld. nr. 40 opning av delar av området Ba
rentshavet Syd for leiting etter olje og gass. 
Barentshavet Syd omfattar den sørlege delen 
av Finnmark Vest, Troms II og Troms Ill. De
partementet føreslår at heile området, med 
unntak av Troms II, vert opna for leiteaktivi
tet. 

Havområdet som inngår i Barentshavet 
Syd, er eit viktig havområde med store fis
keressursar og med mykje sjøfugl, som vi på 
mange måtar kan kalla eit spiskammer for 
Norge og andre land. Særleg gjeld dette det 
området som er kalla Troms Il. Fiskeridepar
tementet og Miljøverndepartementet går av 
fiskerimessige og biologiske omsyn imot å 
opna Troms II for leiteboring no. 

Eg vil peika på at det er utarbeidd omfat
tande konsekvensanalysar for å vurdera fyl
gjene av auka oljeaktivitet i dette området. 
Ein har sett nærare på både konsekvensane 
ved oljeutslepp, fylgjene for det marine mil
jøet, såkalla sosio-økonomiske forhold som t.d. 
regionale konsekvensar, og kva auka oljeakti
vitet kan få å seia for fiskerinæringa. Om lag 
25 mill. kr er brukte på slike konsekvensut
greiingar. Eg vil streka under at dette er eit 
heilt nødvendig arbeid for at Stortinget skal 
ha eit skikkeleg vedtaksgrunnlag. 

Eg har merka meg at dei tre fylkestinga og 
fleire kommunar i Nord-Norge går inn for å 
opna he i I e området Barentshavet Syd for 
leiteboring. Dette er for så vidt lett å forstå, ut 
frå det ynsket som her finst om aktivitet som 

kan skapa sårt tiltrengte arbeidsplassar og 
motverka ytterlegare sentralisering. Men når 
sterke faglege omsyn talar for at eitt område 
ikkje no vert opna for leiteboring, synest eg 
det er vanskeleg å koma forbi eit slikt råd. Eg 
og Senterpartiet stør difor standpunktet om 
ikkje å opna for leiteboring på Troms II no. 

Tryggleiken må sjølvsagt stå heilt sentralt 
når ein set i gang auka aktivitet i nord. Ein 
samla energi- og industrikomite strekar i inn
stillinga under at det ikkje må setjast i gang 
noka verksemd før tryggleiken er tilfredsstil
lande ivareteken. Her kan det m.a. vera tale 
om meir utstyr ute på sjølve feltet enn det 
som elles er vanleg, på grunn av den lange 
avstanden til land. 

Innstillinga i dag omhandlar også fleire 
meir prinsipielle spørsmål når det gjeld den 
statlege deltakinga i leiteboringa på vår sok
kel. Stortinget tok stilling til dette i midten av 
mars i samband med handsaminga av stor
tingsmeldinga om organiseringa av Statoil. Eit 
fleirtal slo då fast at Statoil - ut frå dei sær
lege oppgåvene selskapet er tillagt - burde 
vera med ved tildelinga av alle lisensane på 
norsk sokkel. 1 leitefasen kan den samla stat
lege andelen vera t.eks. på 35-40 pst., men 
andelen bør i dei fleste tilfelle auka til minst 
51 pst. for felt som er økonomisk driwerdige. 
Det same fleirtalet tar opp att desse prinsippa 
ved dette høvet. 

Det er reist spørsmål om kva som bør skje 
dersom fleire oljeselskap ynskjer å ta til med 
leiteboring på felt som Statoil meiner er lite 
interessante. Eg har lita tru på at denne situa
sjonen vil vera særleg aktuell, for det vil m.a. 
innebera at andre selskap sit inne med eit 
heilt anna geologisk informasjonsgrunnlag 
enn Statoil og Oljedirektoratet. 

Eg er for min del samd i at departementet 
skal greia ut vidare dette spørsmålet og even
tuelt prøva ut nye tildelingsprinsipp, men ein 
må sjølvsagt også her halda seg innafor det 
skattesystemet vi no har. Olje- og energide
partementet og Finansdepartementet har 
sjølvsagt ikkje fullmakt til å gjera lovendring 
- det er enno Stortinget sitt ansvar. 

Etter Senterpartiet si meining bør også 
Olje- og energidepartementet få fullmakt til, i 
lag med Finansdepartementet, å vurdera heil 
eller delvis oppheving av såkalla «bæring» av 
staten sin andel av utgiftene til leiteboring på 
løyve gitt før 1986, som eit verkemiddel for å 
få i gang aktivitet på område der leiteboring 
enno ikkje har tatt til. 

Eg vil få gje uttrykk for at eg vonar auka 
oljeaktivitet i nord kan verta resultatet av 
sakshandsaminga i Stortinget i dag. Men det 
er viktig at ein i denne aktiviteten tar omsyn 
til den plassen fiskerinæringa har hatt - og 
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framleis skal ha - i mange lokalsamfunn i 
Nord-Norge. 

Eg vil også få utfordra oljeindustrien til å 
nytta lokale firma i nord ved m.a. underleve
ransar så langt dette lar seg gjera. Det vil 
vera et viktig bidrag til å nå målsetjinga om 
at oljeverksemda skal koma alle delar av lan
det til gode. 

Av Høgre si talskvinne her i dag, Inger 
Koppernæs, vart det hevda at partiet hadde 
lita tru på ein ny tildelingsstrategi. Det er 
mogleg at ein enno har lang veg å gå, men eg 
synest det er litt forhasta å bryta med det 
prinsippet som eit fleirtal i Stortinget har gått 
inn for, utan å lata departementet få tid til å 
arbeida vidare med dei ideane som her ligg 
føre. Det gjeld også spørsmålet om bæring 
på konsesjonar tildelte før 1986. Vi veit at ein 
del slike konsesjonar ligg på is i dag, og det er 
rimeleg og naturleg at ein gjennom forhand
lingar finn ut om det er sjansar til å gjera 
desse meir interessante ved eventuelt å redu
sera beringsklausulane. Generell oppheving 
av bering kan kanskje ikkje føra til det som 
ein eigenleg er ute etter, meir aktivitet på 
norsk sokkel. A finna meir olje er det vi siktar 
mot i denne saka. 

Tora Aasland Houg: Energi- og industriko
miteens leder, representanten Ueland, ble 
etter ulykken i Alaska spurt om det ikke nå 
ville bli problematisk for Norge å åpne Ba
rentshavet for oljeutvinning. Så vidt jeg hus
ker, gav han i sitt svar uttrykk for noe av den 
samme tvilen som han også har gitt uttrykk 
for fra denne talerstol. Men det er da skuffen
de å konstatere at man verken i Senterpartiet 
eller i energi- og industrikomiteen for øvrig 
har våget å ta konsekvensene av den tvilen 
som må ha blitt større enn før, etter den ulyk
ken som gjorde et så dypt inntrykk på oss 
alle. 

Nå står vi igjen overfor et press, et press for 
å bryte viktige miljøpolitiske mål, et press for 
å åpne for oljevirksomhet i Barentshavet. Og 
hvilke mål er det vi snakker om? Vi har en 
målsetting om stabilisering, helst nedgang, i 
energiforbruket og et mindre forbruk av ikke 
fornybare energikilder, f.eks. olje og gass. Vi 
har en målsetting som handler om omsorg for 
naturen, om forvaltning av naturressurser. 

I den ene av de to innstillingene vi nå be
handler, sies det at Norge vil produsere 80 
mill. tonn oljeenheter pr. år i 1990 og vil holde 
et såpass høyt tempo i flere år framover. Vi 
vet at dette er et for høyt tempo både i forhold 
til våre totale ressurser og i forhold til de 
uheldige virkningene et høyt tempo kan få 
ikke minst for miljø, natur og samfunnsfor
hold. 

En utvidelse av norsk oljevirksomhet til 
også å omfatte Barentshavet vil både presse 
prognosene for et energiforbruk som vi ikke 
ønsker skal bli høyere, og skape behov for 
større bruk av en form for energi som vi helst 
burde ha redusert bruken av. Vi kan forvalte 
de ressursene vi har, på en mer omsorgsfull 
måte ved å sette ned tempoet og ved ikke å gå 
løs på et slikt sårbart område som Barentsha
vet. Jeg synes det er beklagelig at energi- og 
industrikomiteen ikke har tatt nok hensyn til 
de erkjennelsene man er kommet til ikke 
minst i løpet av de siste månedene. 

Barentshavet er, som saksordføreren sa, 
rikt på ressurser. Det er rikt på fisk, på sjødyr, 
på planter, og det har vært et spiskammer 
ikke minst for befolkningen i Nord-Norge i 
generasjoner. 

Vi vet nå at Barentshavet er et havområde 
som er i økologisk ubalanse, og vi får jevnlig 
meget klare signaler om det. Selinvasjon, 
svart hav, økologiske problemer i havet - alt 
dette viser oss meget klart at vi her har å 
gjøre med et sårbart og meget utsatt område 
som menneskene i de siste år har beskattet 
altfor mye. 

Annonseringen av at Barentshavet skulle 
åpnes ble gjort meget tidlig, samtidig som den 
endelige konsekvensrapporten ble lagt fram. 
Det ble gjort på et tidspunkt hvor miljøvern
interessene trappet opp, samtidig som Ba
rentshavets egen sårbarhet ble påtrengende 
synlig. Og mange reagerte på den uheldige 
kombinasjonen av en bevissthet omkring de 
økologiske problemene samtidig som man 
med åpne øyne skulle sette i gang letevirk
somhet for å gjøre problemene enda større. 

Ulykken i Alaska i år satte en støkk i oss 
alle. Selvsagt hadde den med frakt av olje å 
gjøre, ikke nødvendigvis med utvinning, men 
den hadde også med beredskap å gjøre. Det 
var en katastrofe, og er det fremdeles for 
mennesker, for arbeidsplasser, for natur og 
for dyre- og planteliv. 

SV tok umiddelbart konsekvensen av den 
situasjonen som da oppstod, og som meget en
kelt kunne sammenliknes med vår egen situa
sjon i forhold til Barentshavet, og vi la inn det 
forslaget som er referert i innstillingen i sak 
nr. 10 i dag, nemlig: 

«All petroleumsvirksomhet i Barentshavet 
innstilles.» 
For det er ikke noe problem å sammenlikne 

Alaska-farvannet med Barentshavet - det er 
begge arktiske farvann, og vi vet at liknende 
ulykker kan skje i Barentshavet, ved siden av 
at utblåsing selvsagt kan skje også der der
som man setter i gang en mer intensiv petro
leumsvirksomhet. 

Vi vet også at den norske oljevernberedska-
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pen på langt nær er god nok. Særlig under 
ugunstige vær- og bølgeforhold er det erkjent 
at det er stor svikt i oljevernberedskapen. 

I Innst. S. nr. 216 står det følgende: 
«Det blir i meldingen imidlertid påpekt at 

det i Norge i dag ikke eksisterer noe olje
vernberedskap for isfylte farvann.» 
Og det er jo en ga:iske sterk erkjennelse av 

at man her er på meget tynn is - for å bruke 
et bilde fra det samme farvann. 

Den beredskapen vi har, gjelder altså ikke 
for disse farvann. Vi vet at beredskap for øv
rig ikke vil kunne hindre store oljemengder i 
å bli nedblandet i vannmassene, og det kan 
heller ikke utelukkes at olje når land dersom 
det skulle skje en utblåsing. Dette er meget 
alvorlige innvendinger i forhold til en sak som 
helt åpenbart kommer til å øke risikoen for at 
slike farlige situasjoner kan oppstå. 

Så har man da fulgt petroleumsloven og 
lagt fram en konsekvensutredning. Som sagt 
ble den lagt fram samtidig som man signali
serte åpning av Barentshavet for letevirksom
het, noe som etter SVs mening var meget 
uheldig. 

Når det gjelder konsekvensutredningen, 
sier departementet at de enkelte fagrapporte
ne kanskje trekker mer fram de negative enn 
de positive effekter av et eventuelt oljefunn og 
oljevirksomhet. Men til det sier departementet 
at de positive effektene av et eventuelt olje
funn oppveier de eventuelt negative. Og jeg 
må spørre: Hva er da hensikten med konse
kvensanalyser? Er det å skaffe seg avlat ved å 
vise til at man har skrevet utførlig om fisk, 
om sjøfugl, om sjøpattedyr, om strendene og 
om samfunnsvirkninger, uten å ta annet enn 
rent kosmetiske hensyn til det? For det virker 
ikke særlig troverdig når man kan påvise ut
talelser i forhold til de utredningene og det 
faglige arbeidet som er gjort, som helt klart 
må svekke grunnlaget for å sette i gang lete
virksomhet i Barentshavet. 

Statens forurensningstilsyn f.eks. sier: 
«Et hovedtrekk ved rapporten» - det er 

da den første konsekvensutredningsrappor
ten - «er at den demper inntrykket av at 
petroleumsvirksomheten kan medføre fare 
for miljøet. Den utelater f.eks. å beskrive de 
negative konsekvenser oljens forvitring kan 
ha for oljens miljøfare, mens alle de positive 
effekter trekkes fram.» 
Og kanskje enda mer poengtert er Miljø

verndepartementets uttalelse. Der heter det 
nemlig: 

«Et fellestrekk synes å være at de negati
ve konsekvensene av petroleumsvirksomhet 
på miljøet i flere tilfeller undervurderes og 
det trekkes bastante konklusjoner fra bl.a. 
pilotprosjekter som det ikke synes å være 

tilstrekkelig hold for i praksis. På denne 
bakgrunn mener vi at sammenfatningsrap
porten ikke kan være fyldestgjørende 
grunnlag for å ta stilling til åpning av Ba
rentshavet Syd m.v. for petroleumsvirksom
het. Rapporten må suppleres og til dels er
stattes med materiale fra fagrapportene.» 
Og det foreligger bl.a. en serie med rappor-

ter fra Nordisk Samisk Institutt, som viser 
noen av de uheldige virkningene nettopp den
ne virksomheten vil få på samisk bosetting, og 
ved samiske arbeids- og naturvilkår. 

Jeg skal ikke bruke tid på å komme inn på 
det, men alt dette gir for meg en helt klar 
konklusjon: Det er ikke tilrådelig å sette i 
gang denne virksomheten og med åpne øyne 
gå inn i en så stor risiko for natur og miljø. 

Jeg tar herved opp SVs forslag som jeg si
terte tidligere i innlegget, og som står i Innst. 
S. nr. 217. SV går da imot komiteens innstil
ling, og jeg vil også signalisere at vi går imot 
Høyres forslag i innstillingen i sak nr. 9. 

Presidenten: Fru Aasland Houg har tatt opp 
det forslag hun selv har referert. 

Statsråd Arne Øien: Letevirksomheten på 
norsk sokkel er i dag preget av større usik
kerhet enn tidligere. Det regnes med at vi har 
gjort de store funnene på norsk sokkel. Ba
rentshavet er et område der letevirksomheten 
til nå ikke har gitt resultater i form av driv
verdige funn, men det er også det området der 
vi har minst kunnskap om geologien. Regje
ringen foreslår med denne stortingsmeldingen 
å åpne den resterende del av Barentshavet 
Syd, med unntak av Troms II, for letevirksom
het. 

Bakgrunnen for forslaget om åpning av Ba
rentshavet Syd er behovet Norge har for å 
gjøre nye oljefunn. I år 2000 regner Regjerin
gen med at 70-75 pst. av de nå kjente olje
ressursene er produsert. Vi trenger derfor å 
gjøre nye oljefunn som kan bidra til å opp
rettholde investeringer, produksjon og dermed 
inntekter. Norge har imidlertid påvist betyde
lige mengder med gass, nok til å opprettholde 
gassproduksjon på dagens nivå i mer enn 100 
år. Det er dermed i første rekke markedsmu
lighetene som begrenser utbyggingen av nye 
gassfelt. 

Både Regjeringens langtidsprogram og den 
stortingsmelding vi nå behandler, fremhever 
behovet for å gjøre nye oljefunn. Vi må regne 
med at investeringsnivået i petroleumssekto
ren vil nå en historisk topp i første halvdel av 
1990-årene. Usikkerheten om utviklingen etter 
dette er hovedsakelig knyttet til påvising av 
nye oljefelt og markedsutviklingen for gass. 

Vi regner med at det fremdeles er uoppda-
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gede ressurser på sokkelen. De til nå oppda
gede ressursene utgjør ca. 5,2 milliarder t.o.e., 
og Oljedirektoratet anslår at det kan finnes 
ytterligere 3,3 milliarder t.o.e. fordelt på alle 
deler av sokkelen. 

Nordsjøen er godt utforsket, men fagmiljøe
ne regner med at det fremdeles finnes store 
ressurser her, fordelt på flere mindre felt. I 
Nordsjøen vil en bl.a. lete etter ressursene 
man tror ligger i nærheten av eksisterende 
infrastruktur, slik at nye funn kan knyttes 
opp mot installasjoner og rørledninger ved ek
sisterende felt. 

På midtnorsk sokkel er det først og fremst 
Haltenbanken som har vært det vellykkede 
leteområdet. Det er her påvist flere olje- og 
gassfelt: Heidrun, Draugen, Midgard, Smør
bukk og Njord. Oljedirektoratet regner imid
lertid med at det finnes mer ressurser i om
rådet. De blokkene som er tildelt på Møre I, 
vil gi svar på om dette området er interessant. 
Planene for utlysning fremover er i stor grad 
avhengig av resultatene på blokker tildelt på 
Møre I og Haltenbanken i runde 12 B. 

I Barentshavet er det påvist 270 mill. t.o.e. i 
de åpnede områdene på Tromsøflaket. Alle 
ressursene er her gass, og mengden i feltene 
totalt er tilsvarende et Frigg-felt. Oljedirek
toratet forventer at en i Barentshavet kan 
regne med å påvise mellom 1 og 2,2 milliarder 
t.o.e. De fleste oljeselskapene har anslag i 
samme størrelsesorden. Nøkkelblokkene som 
har vært tildelt utenfor åpnet område, har 
dessverre ikke gitt resultater i form av driv
verdige funn. Ressursanslaget for Barentsha
vet er nå redusert i forhold til hva man antok 
tidligere. Det ble i mars tildelt tre nye utvin
ningstillatelser på nøkkelblokker. Resultatene 
fra disse vil komme utover sommeren og høs
ten og vil være med å danne grunnlaget for 
den videre letevirksomhet i Barentshavet. 

Oljedirektoratet og oljeselskapene forventer 
at det finnes betydelige ressurser i Barents
havet. Det er derfor viktig at det legges opp en 
letestrategi som med størst mulig sikkerhet 
fører til at det påtreffes drivverdige funn. For 
å kunne legge opp en slik Jetestrategi er åp
ning av nye områder i Barentshavet for lete
virksomhet nødvendig. 

Ved åpning av nye områder krever petrole
umslovens § 7 at det skal finne sted en av
veiing mellom de ulike interesser som gjør 
seg gjeldende. Denne avveiingen foretas på 
grunnlag av en konsekvensutredning. Der er 
de miljømessige virkningene, mulig fare for 
forurensninger og de økonomiske og sosiale 
virkninger for andre næringer og berørte dist
rikter drøftet. Konsekvensutredningene for 
Barentshavet Syd har pågått i tre og et halvt 
år. Det er gjennomført nærmere 30 prosjekter, 

og det er brukt 25 mill. kr. Disse konsekvens
utredningene er de første som er lagt fram 
etter at petroleumsloven trådte i kraft. 

Konsekvensutredningene som er gjennom
ført i Barentshavet Syd, påpeker konflikter 
som kan oppstå mellom fiskeri-, miljø- og 
oljevirksomhet. Det er særlig lagt vekt på 
konflikter ved uhell. Ved normal letevirksom
het vil det være minimale konflikter mellom 
oljevirksomhet og annen næringsvirksomhet i 
området. Utredningen er derfor konsentrert 
om konsekvenser for ulike fiske- og dyreres
surser ved et oljesøl. Resultatene viser at sjø
fugl og sjøpattedyr er sårbare overfor oljesøl, 
det samme gjelder fiskeegg og -larver av 
torsk og til dels lodde. Iskantsonen er et viktig 
område med isfauna og isflora, sjøfugl, isbjørn 
og andre sjøpattedyr. Oljesøl vil kunne få sto
re skadevirkninger i iskanten. Regjeringen 
har derfor foreslått restriksjoner for letevirk
somheten i områder med is. 

Regjeringen vil tilrettelegge letevirksomhe
ten slik at de negative konsekvenser for sår
bare ressurser reduseres til et minimum. Den 
videre letevirksomheten vil skje etter samråd 
med fiskeri- og miljøvernmyndigheter. Regje
ringen har i meldingen foreslått å unngå bo
reaktivitet i oljeførende Jag i området vest for 
linjen Bjørnøya- Nordkapp i perioden 20. 
mars - 1. august. Området er i denne perioden 
spesielt sarbart med hensyn til fiskeegg og 
-larver. 

Det stilles krav om at oljevernberedskapen i 
Barentshavet skal være minst like god som 
for de øvrige områder på norsk sokkel. Faren 
for utblåsning ved letevirksomhet er svært 
liten. Det er gjort statistiske beregninger ba
sert på erfaringer som viser det. Ikke desto 
mindre er faren til stede. Regjeringen ser det 
derfor som avgjørende at en står best mulig 
rustet til å takle situasjonen dersom en ut
blåsning mot formodning skulle skje. 

Dagens oljevernberedskap fungerer ikke i 
isfylte farvann. Regjeringen foreslår derfor at 
det ikke skal bores nord for 73° N i perioden 
1. november- I. juli, før det er utviklet til
fredsstillende oljevernberedskap for olje i is. 

Det har vært reist kritikk mot sammenfat
ningsrapporten av de konsekvensanalyser 
som er foretatt. Denne kritikken går på hva 
som er vektlagt i sammenfatningsrapporten, 
og ikke på det totale arbeidet som er utført 
med konsekvensutredningene, og som er det 
grunnlag Regjeringen har fattet sin beslut
ning på. Miljøverndepartementet har sagt om 
hele konsekvensarbeidet at 

«det under arbeidet med konsekvensutred
ningen for Barentshavet Syd m.v. er gjen
nomført en rekke viktige miljøstudier. Disse 
vil være et verdifullt grunnlag i det fremti-
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dige arbeid med å hindre/forebygge skader 
på miljøet som følge av eventuell petrole
umsvirksomhet i området. Miljøverndepar
tementet ser svært positivt på det omfatten
de og grundige arbeid som er utført i regi av 
AKUP» 
Dette er da en henvisning til det samlede 

grunnlag Regjeringen har bygd på, og går 
ikke spesielt på den sammenfatningsrapport 
som også foreligger. 

Det er et klart behov for å få i gang ny 
aktivitet og ny optimisme i de nordligste fyl
kene. Oljeleting kan være en slik aktivitet. En 
må imidlertid huske på at det først og fremst 
er resultatene av letevirksomheten som kan gi 
de ønskede økonomiske ringvirkningene for 
landsdelen, og ikke letevirksomheten i seg 
selv. Denne medfører forholdsvis få arbeids
plasser. Regjeringen har fremdeles helårsbo
ring som et siktemål for leteaktiviteten i nord. 
Den videre aktiviteten må imidlertid baseres 
på resultater fra de letehull som er boret. Det
te betyr at man må ta seg tid til å vurdere 
resultatene fra leteaktiviteten før nye blokker 
tildeles. Dette tilsier at det vil kunne bli be
grenset boreaktivitet i nord dersom vi ikke får 
resultater i form av drivverdige funn. Komi
teen er innforstått med dette. Jeg håper at vi 
forholdsvis snart vil se resultater av leteakti
viteten i disse områdene. 

Regjeringen har valgt å unnta Troms II i 
åpningsforslaget. Før en eventuell utlysing av 
blokker er det behov for ytterligere geologisk 
informasjon, herunder å se området i lys av 
resultater fra Troms Ill. Området er biologisk 
og fiskerimessig sårbart. Troms Il ligger nær 
kysten, og en teknologisk utvikling vil kunne 
føre til at et eventuelt oljefunn i fremtiden 
kan bygges ut med mer miljøvennlige løsnin
ger. 

Det er imidlertid viktig å ha fleksibilitet 
med hensyn til når området skal åpnes. Jeg er 
derfor glad for at flertallet i komiteen er enig i 
at de konsekvensutredningene som nå er 
gjennomført, anses som tilstrekkelige for en 
senere vurdering av åpningsspørsmålet. 

Innstilling av all petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet vil være et brudd på den etab
lerte politikken med interesseavveiing og 
sameksistens mellom ulike næringer. Med de 
begrensninger Regjeringen foreslår, vil en 
kunne beskytte de levende ressursene i om
rådet, samtidig som det gir oss anledning til å 
kartlegge petroleumsressursene. 

I de nærmeste konsesjonsrunder ønsker 
Olje- og energidepartementet å inkludere 
blokker fra alle åpnede områder på norsk 
sokkel. Det planlegges å lyse ut en 13. konse
sjonsrunde i 1. kvartal 1990 og en 14. runde i 
1991-92. En slik tidsplan vil gjøre det mulig i 

noen utstrekning å analysere boreresultatene 
fra allerede tildelte blokker før en legger opp 
den videre letevirksomheten. Jeg er glad for 
at en samlet komite har sluttet seg til dette. 

Det gjøres i meldingen rede for at Olje- og 
energidepartementet har planlagt å sette i 
gang konsekvensutredninger for de resteren
de områder av norsk sokkel i år. Men slik det 
nå ser ut, vil utredningene for Vøringplatået 
ikke begynne før til neste år. For de resteren
de områdene, dvs. Skagerrak, Trøndelag I Øst, 
Nordland IV, V, VI og VII og Barentshavet 
Nord, vil konsekvensutredningene påbegyn
nes i år. Forslag om åpning av disse områdene 
vil kunne forelegges Stortinget i 1993 eller når 
konsekvensutredningene er gjennomført. 

Regjeringen har i meldingen antydet øns
keligheten av å vurdere visse endringer i kon
sesjonssystemet. Dette gjelder blokker der en 
antar at letevirksomheten medfører høy risiko 
for at man ikke gjør funn. Regjeringen ønsker 
å legge forholdene til rette for tildeling av sli
ke høyrisikoblokker, men slik at staten ikke 
bærer så stor risiko ved letingen som den gjør 
i dag. Jeg vil gjerne understreke at ut fra vår 
erfaring vil dette kunne dreie seg om et par 
blokker i hver konsesjonsrunde. 

Regjeringen ser det fortsatt som nødvendig 
med statlig deltakelse på alle blokker som til
deles. Dette er i tråd med forslaget om mini
mum 35-40 pst. statlig andel som ble frem
met i stortingsmeldingen om Statoils organi
sering. Stortinget har gitt sin tilslutning til 
dette. 

Jeg er glad for at komiteens flertall har gitt 
departementet fullmakt til å prøve ut de fore
slåtte endringer i letepolitikken. 

Bæringsbestemmelsene på tillatelser tildelt 
før 1987 kan i dag være til hinder for at det 
blir gjennomført letevirksomhet på samfunns
økonomisk interessante prospekter på sokke
len. 

Bæringsbestemmelsen kan også være til 
hinder for å gjennomføre testproduksjon. Slik 
produksjon gjennomføres for å få opplysnin
ger om reservoaret og vil være med på å min
ske risikoen ved videre utbygging. Regjerin
gen ser det derfor som ønskelig å kunne opp
heve bæring på utvinningstillatelser der den
ne kan være til hinder for testproduksjon. 

Regjeringen ønsker at myndighetene skal 
foreta en individuell vurdering av søknader 
om oppheving av bæring. En slik behandling 
vil sikre at staten ikke utsettes for en for stor 
risikoeksponering. En generell oppheving av 
bæring, som foreslått av Høyre, vil føre til en 
uakseptabel risikoøkning for staten i den nå
værende økonomiske situasjon. 

Representanten Inger Koppernæs stilte 
meg et par spørsmål. Hun pekte på en uttale!-
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se som ble gitt av et oljeskatteutvalg, der jeg 
var formann fra 1982, der vi uttalte oss om 
«ringfence» generelt. I nærværende melding 
tales det om bæringsutgifter. Vi har lenge hatt 
en praksis med bæring, og det viser at man 
greier å holde rede på de kostnader det her er 
tale om. Derfor gjelder ikke den generelle ut
talelsen om «ringfence» for det foreliggende 
forslag. 

Det ble også spurt om det var nødvendig 
med statlig deltakelse i blokkene for å få inn
syn. Man kan diskutere hva man vil legge i 
ordet «nødvendig», som jeg sa, men det er stor 
forskjell på å være deltaker i en blokk og den 
informasjon man finner det naturlig å skaffe 
seg med det utgangspunkt, og bare å være ob
servatør. Ellers vil jeg peke på at vi da igjen 
er inne på et spørsmål som Stortinget allerede 
har behandlet. 

Lars Lefdal hadde her overtatt presi
dentplassen. 

Arnljot Norwich: Den sittende regjering har 
vist en altfor passiv holdning når det gjelder 
olje/gassvirksomhet utenfor kysten av Nord
Norge. Olje- og energiministerens holdning til 
petroleumsvirksomheten i nord vitner om 
liten interesse for det som skjer og skal skje 
på felt utenfor Finnmark, Troms og Nordland. 
Blant annet har statsraden ved flere anled
ninger signalisert at målsetting om helarsbo
ring i nord i praksis er forlatt - i hvert fall 
for kommende vinter. 

Dette skjer på tross av at Stortingets ener
gi- og industrikomite så sent som 13. februar i 
år - i forbindelse med behandlingen av sta
tens samlede engasjement i petroleumsvirk
somheten i 1989 - enstemmig uttalte følgen
de: 

«Komiteen vil vise til tidligere behand
linger av letevirksomheten og vil særlig un
derstreke myndighetenes ansvar for å legge 
til rette for et aktivitetsniva som gir helårs
boring utenfor Nord-Norge.» 
Altså: Komiteen understreker særlig beho

vet for helårsboring. Man kunne da stille 
spørsmålet om hvorfor dette ikke er fulgt opp 
av olje- og energiministeren. Selv om stats
råden nå i dag sier at dette fortsatt er målet, 
blir tross alt slike uttalelser nokså lite tillits
fulle, for å si det slik. 

I den foreliggende stortingsmelding viser 
komiteen til den betydning helårlig letevirk
somhet kan ha for det lokale næringsliv, spe
sielt i forbindelse med levering av varer og 
tjenester til petroleumsvirksomheten. Komi
teen legger derfor vesentlig vekt på at lete
virksomheten planlegges og gjennomføres slik 
at de ønskede virkninger knyttet til aktivite-

ten opprettholdes. 
Jeg vil på denne bakgrunn spørre statsrå

den: Vil departementet sørge for helårsboring 
i nord i tråd med Stortingets uttrykte ønske? 
Regjeringen og flertallet i Stortingets energi
og industrikomite har i denne omgang dess
verre holdt Troms Il utenfor de områder som 
kan åpnes - dette på tross av at en samlet 
landsdel går inn for åpning også i dette om
rådet. Regjeringens og komiteflertallets hold
ning vitner om liten respekt for de mange fol
kevalgte organer nordpå som grundig har be
handlet denne saken i tillit til at deres røst 
ville bli hørt. Troms Il er et område som i 
påvente av de konsekvensutredninger som nå 
er gjennomført, lenge har ligget i et vakuum. 
Flertallet mener det fortsatt skal være slik -
i hvert fall for en tid fremover. Det beklager 
jeg. De store investeringene som er gjort på 
oljesektoren i Harstad og på Andenes, kan 
først bli brukbart utnyttet når også dette om
rådet åpnes - dette selv om den foreslåtte 
åpning av Troms III og det som forhåpentlig
vis videre skal skje på Tromsøflaket, bør gi 
disse basene V1sse arbeidsoppgaver i årene 
fremover. 

Området Troms II ligger nær land og på 
grunt vann, og vil derfor være enkelt og billig 
a bygge ut dersom drivverdige funn gjøres. 
Geologien i omradet er imidlertid så vidt 
komplisert at det fra eksperthold hevdes at le
teboring må til - der mer enn de fleste andre 
steder - for å kunne si noe mer sikkert om 
mulighetene for å gjøre funn i området. 

Høyre tar i dag opp forslag om åpning av 
Troms Il nå. En slik åpning ville representere 
en verdifull vitamininnsprøytning for Sør
Troms og nordre Nordland. Aktivitet også i 
dette området vil bety mye for næringsutvik
ling, sysselsetting og bosetting i de berørte 
kommuner. Ikke minst vil det være et viktig 
psykologisk signal om at myndighetene øns
ker aktivitet også her. 

Høyres forslag om å åpne Troms Il for lete
virksomhet nå har en sterk og bred oppslut
ning i Nord-Norge - dette med bakgrunn i at 
dette ikke er en partipolitisk sak, men en sak 
av stor distriktspolitisk betydning. Nordland 
fylkesting, Troms fylkesting og Landsdelsut
valget for Nord-Norge og Namdalen har med 
overveldende flertall vedtatt en tilsvarende 
henstilling til stortingsrepresentantene fra 
Nord-Norge. Jeg ber mine kolleger fra Nord
Norge følge de sterke anmodninger fra vår 
egen landsdel. 

Til slutt vil jeg benytte denne anledning til 
kort å si noe også om utbyggingen av de på
viste gassressurser i nord. 

Stortingets energi- og industrikomite sa så 
sent som 19. mai 1988 bl.a. følgende om dette: 
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« Komiteen peker på viktigheten av en 
ny giv for næringslivet i vår nordligste 
landsdel, og finner det naturlig at man 
søker å dekke eventuell etterspørsel etter 
norsk LNG fra feltene utenfor Troms og 
Finnmark.» 
På tross av dette har Statoil og Hydro ifølge 

Bergens Tidende 2. mai 1989 inngått avtaler 
med det amerikanske gasselskapet Euron Gaz 
Supply med mulighet til levering av 2,5 milli
arder m3 LNG årlig fra Norge til USA fra 1993, 
basert på Nordsjø-gass som vil bli prosessert i 
flytende form på Kårstø. Dette må da være et 
brudd på Stortingets ønske om å dekke even
tuell etterspørsel etter norsk LNG på feltene 
utenfor Nord-Norge. 

La meg bare, for å gjøre det helt klart, un
derstreke at vi forstår at det kan være be
driftsøkonomiske argumenter for at Nordsjø
gass fra et område hvor det allerede finnes en 
infrastuktur, bør prioriteres foran gass fra 
nord, hvor s lik struktur ennå ikke finnes. Men 
det er da noe som Stortinget hele tiden har 
vært klar over. Og det kan da umulig brukes 
som noe avgjørende argument for Nordsjø
gass fremfor gass fra nord dersom det er et 
ønske om også å utnytte forkomstene i nord, 
bl.a. ut fra en aktivitets- og sysselsettingsmes
sig vurdering. 

Dersom rene bedriftsøkonomiske vurderin
ger alltid skal tillegges avgjørende vekt, kan 
Nord-Norge bare glemme olje- og gassaktivi
tet så lenge det finnes en eneste dråpe olje i 
Nordsjøen og på midtnorsk sokkel. 

Det kunne være interessant å få statsråd 
Øiens kommentar til akkurat dette spørsmålet 
- hva man egentlig forlanger av lønnsomhet 
for å gjøre en investering i et gassfelt i Nord
Norge. Skal man ha en kalkulasjonsrente som 
man bruker i det øvrige bedriftsliv, eller skal 
man være villig til å gå ned på denne for å 
gjøre en distriktspolitisk innsats? 

Karl Eirik Schjøtt Pedersen: -X av den norske 
kontinentalsokkelen finnes utenfor kysten av 
Nord-Norge. Det er overmåte viktig å få kart
lagt de mulige ressursene som finnes i dette 
området, og som kan gi grunnlag for aktivitet 
i nord. 

Jeg er derfor enig i statsrådens utsagn om 
at det er viktig å tilrettelegge en letestrategi 
med s ikte på størst mulig sannsynlighet for 
funn i området. Det er også viktig å åpne nye 
områder for prøveboring. 

Jeg konstaterer at de konsekvensanalyser 
som nå er foretatt etter petroleumsloven, slår 
fast at det er forsvarlig å åpne Barentshavet 
Syd for letevirksomhet. Jeg er glad for det, og 
jeg er glad for at et flertall i komiteen nå leg
ger til rette for en åpning av leteaktivitet i 

dette området. 
Like fullt skal vi være oppmerksom på at 

dette er et særlig følsomt område å drive le
ting i, og at letevirksomheten må tilretteleg
ges slik at negative konsekvenser for sårbare 
ressurser og fiskerivirksomhet blir redusert 
til et minimum, bl.a. ved at man unngår de 
mest sårbare periodene for fiskeegg og larver. 

Videre vil det være nødvendig å videreut
vikle og styrke oljevernberedskapen i nord 
med tanke på de spesielle klimatiske forhol·· 
dene i Barentshavet. 

Både for å sikre en kontinuerlig leteaktivi
tet, holde et høyt tempo i letevirksomheten 
med sikte på større sannsynlighet for funn og 
for å sikre aktiviteten ved basene på land, er 
det grunnleggende viktig å slå fast prinsippet 
om helårsboring utenfor kysten av Nord-Nor
ge. Jeg understreker at dette prinsippet må 
stå fast. Og jeg oppfatter den midlertidige 
stoppen som et unntak fra denne hovedregel. 

Det er også nødvendig å sikre en større for
utsigbarhet i leteaktiviteten. Det bør etter min 
oppfatning vurderes å legge til rette for et 
lengre tidsperspektiv i aktiviteten, bl.a. ved å 
tildele så mange lisenser at aktiviteten vil 
strekke seg over en to- treårsperiode. 

Nord-Norge har et skrikende behov for ny 
næringsaktivitet. Vi har i lang tid lett etter 
olje. Det skal vi fortsatt gjøre. Dessverre har 
vi så langt ikke gjort driwerdige funn. Men vi 
har funnet gass, vi har funnet mye gass. Og 
det vil være naturlig å rette søkelyset mot hva 
slags aktivitet, hva slags utnyttelse, denne 
gassen kan bidra til. Det er lagt fram analy
ser, bl.a. fra Landsdelsutvalget for Nord-Nor
ge, som viser at det under gitte betingelser vil 
være mulig å få lønnsom utnyttelse av disse 
gassressursene til petrokjemisk industri, gass
kraft eller LNG, eventuelt en felles utnyttelse 
i et såkalt petro-kombianlegg. 

Dersom disse utredningene gir riktig infor
masjon - jeg har så langt ikke holdepunkter 
for å tro noe annet - vil det være mulig å få 
en bedriftsøkonomisk lønnsom utnyttelse av 
gassen i nord. Utnyttelse av denne gassen til 
petrokjemisk industri vil sågar gi den største 
samfunnsøkonomiske lønnsomhet fordi det 
her ikke finnes mulighet for alternativ anven
delse, mens man har mulighet for alternativ 
anvendelse av gass fra de andre funnområde
ne. Jeg vil be departementet foreta en rask 
vurdering av de utredningene som nå er lagt 
fram. 

La meg kort kommentere to sentrale pre
misser i de utredningene som er lagt fram. 
Det første er premisset knyttet til pris. For å 
få til en bedriftsøkonomisk lønnsom utnyttel
se er det en forutsetning at man aksepterer 
en pris på gassen som vil gi en avkastning i 
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samsvar med normal forrentning av større in
dustriinvesteringer, og at man ikke legger 
som grunnlag markedsprisen på gass. Det vil 
altså si at man aksepterer den samme avkast
ning som ved andre store investeringer. Jeg 
håper det vil være mulig å få tilslutning til at 
et slikt prinsipp er en tilfredsstillende prisfor
utsetning. 

Det andre sentrale premisset er knyttet til 
lønnsomhet. Jeg konstaterer at statsråden har 
slått fast at det må være grunnlag for en 
lønnsom utnyttelse, men at man vil akseptere 
en mindre grad av lønnsomhet ved utnyttelse 
i nord enn i andre områder. Jeg vil igjen un
derstreke at på grunn av den alternative ut
nyttelse man kan få av gass fra andre om
råder, vil det gi større samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet å utnytte gassen i nord til petro
kjemisk industri. Jeg håper derfor at man vil 
bidra til om nødvendig å styre aktiviteten slik 
at det vil være mulig å utnytte gassen i nord 
slik disse utredningene har antydet. 

Jeg vil for øvrig vise til representanten Nor
wichs utsagn når det gjaldt LNG, og under
streke at her har Stortinget hatt som forut
setning at gass fra nord skal utnyttes til LNG 
så fremt det gir lønnsomhet. Jeg forutsetter at 
planene fra Statoils side ikke kommer i kon
flikt med Stortingets forutsetning. 

La meg helt til slutt konkludere med at jeg 
er tilfreds med at man na apner Barenl5havet 
Syd for letevirksomhet. Jeg understreker at 
man må legge til rette for helårsboring i nord, 
og jeg ber statsråden medvirke til en rask 
vurdering av de analysene som nå er lagt 
fram, med sikte på en utnyttelse av gassres
sursene. 

Svein Alsaker: Bare et par korte merknader 
på tampen av en debatt som jo er preget av 
stor enighet. 

Jeg tror det er viktig å understreke at det 
siden 1980 har vært drevet en betydelig lete
virksomhet utenfor Nord-Norge. Det er boret 
40 hull og brukt 5 milliarder kr. Dette viser 
vilje til å satse på Nord-Norge i oljesammen
heng. Og den stortingsmeldingen som vi be
handler i dag, bekrefter at denne viljen fort
satt vil være til stede i årene fremover. Man 
forventer at det skal være muligheter for 
drivverdige funn i Barentshavet. Det er da 
viktig at man legger opp en strategi som kan 
utløse disse ressursene. Nøkkelblokker, nye 
leteområder som denne meldingen omfatter, 
nye konsesjonsrunder som en 13. konsesjons
runde i 1990 og en 14. konsesjonsrunde i 
1991-92 er ledd i dette, og også en vurdering 
av konsesjonssystemet, som statsråden nevn
te i sitt innlegg. 

Jeg tror at den etablerte infrastrukturen i 

Nordsjøen og også kravet om at utbyggings
kostnader og driftsomkostninger skal reduse
res mest mulig - de harde økonomiske reali
teter i oljeselskapene i dag - kan sette Nord
Norge inn i en svakere strategisk sammen
heng. Jeg synes saken med salg av LNG på en 
måte illustrerer det. Hydro og Statoil har jo 
inngått en avtale med Enron om salg på diet 
amerikanske markedet. Det er snakk om vo
lum på 2,5 milliarder kubikkmeter, foreløpig 
iallfall, og det er snakk om at det skal starte 
opp i 1993. Da er spørsmålet: Hvis det lykkes å 
introdusere LNG i 1993 - og det får vi inder
lig håpe - vil det da bety at man er nødt til å 
velge Kårstø, og at man må foreta betydelige 
investeringer på Kårstø? Og hva vil det igjen 
ha å si for mulighetene fremover til å utnytte 
gassen som LNG fra Nord-Norge? Vil en be
slutning om Kårstø mer eller mindre sette et 
lokk på denne muligheten utenfor Nord-Nor
ge? Jeg tror det er viktig, før utviklingen tar 
fullstendig overhånd, at vi setter oss ned og 
drøfter de utviklingsbaner som her foreligger. 

Man har litt av den samme problemstillin
gen hvis man får gassen brakt i land fra 
Trollfeltet til et prosesseringsanlegg på land. 
Vil man da legge et politisk lokk på gassen og 
si at man må ha eventuell pPtrokjemisk in
dustri et annet sted, f.eks. i Nord-Norge? Nå 
kan dette være langt opp og fram - det ser 
jeg, jo - men det har vært uttalelser fra Re
gjeringen i den retning. Jeg vil spørre stats
råden om han er av den oppfatning at om 
man bringer gass i land fra Trollfeltet - det 
må jo da bli et eller annet sted i Hordaland -
skal det føre til at man legger et politisk lokk 
på mulighetene for industriell utnyttelse, jeg 
tenker da spesielt på petrokjemisk industri. 

Jeg tror vi skal minne hverandre om at den 
totale leteaktiviteten i et område til enhver tid 
er avhengig av at det gjøres funn. Gjøres det 
drivverdige funn i Nord-Norge, er det ingen 
tvil om at Nord-Norge vil bli prioritert i ut
byggingssammenheng. Men det er klart at vo
lumet på letevirksomheten er avhengig av om 
man finner noe. 

Vi har som målsetting helårsboring, men 
det er mange hensyn som spiller inn her. Ba
rentshavet er et økologisk sårbart område og 
et av verdens rikeste havområder når det 
gjelder ressurser. Miljø- og fiskerihensyn til
sier at boring foregår i bestemte perioder. 

I tillegg har man oljevernberedskapen. Vi 
vet at det i dag ikke finnes oljevernberedskap 
som fungerer i isfylte farvann. Med Alaska
ulykken i erindring er det klart det er meget 
tankevekkende. 

Per-Kristian Foss: Sist Stortinget behandlet 
en melding om letevirksomheten på ordinær 
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måte, var 14. juni 1985. Det er fire år siden. 
Den gang dissenterte Arbeiderpartiet i innstil
lingen på spørsmålet om det skulle forelegges 
en letemelding for hver konsesjonsrunde, eller 
om det kunne gis fullmakt til flere. Ja, sakens 
ordfører, fra Arbeiderpartiet, gikk i debatten 
endog så langt som til å si at dette dreide seg 
om 

«maktforholdet mellom storting og regje
ring. Mindretallet» - sa hun - «er ikke vil
lig til å gi fra seg det styringsredskap som 
en letemelding foran hver konsesjonsrunde 
er». 
Hun karakteriserte videre flertallets innstil

ling som en vesentlig svekkelse av Stortingets 
styringsredskap. 

Mitt spørsmål til statsråden, som represen
terer det samme parti, er: Hvorfor har man nå 
gått bort fra dette prinsippet om en letemel
ding foran hver konsesjonsrunde som Arbei
derpartiet har stått på tidligere? Er statsråden 
enig i at den letemelding som n~ foreligger, er 
«en vesentlig svekkelse av Stortingets sty
ringsredskap»? Det siste spørsmålet kan gjer
ne også gå videre til Arbeiderpartiets repre
sentanter i Stortinget, som altså nå står på det 
motsatte standpunkt av hva man gjorde i 
1985. Jeg vet ikke om det er et uttrykk for at 
man har lært noe, eller for at tidene har for
andret seg, men det skulle være interessant å 
få en utdyping av dette spørsmål. 

Vi er tilfreds med den metode også denne 
regjering følger på dette området, og står i det 
vesentlige på innstillingen hva gjelder hoved
spørsmålet om åpning av nye områder. 

Det er en vesentlig dissens, det gjelder 
Troms II. Det kan godt være at Troms-li-om
rådet trenger ytterligere seismologiske under
søkelser før utlysning. Det kan godt tenkes 
også gjelder andre av de områder vi nå har 
gitt generell åpning for. Det er intet argument 
mot å åpne Troms II i denne tillatelsesrunden. 
Det er en generell åpning, og det innebærer 
ikke noe forbud mot nye seismiske under
søkelser. 

Flertallets argumentasjon for ikke å ta med 
Troms II er - for å si det mildt - meget 
svak, og er preget mer av et politisk skipper
skjønn enn av at man holder seg til saklige og 
faktiske utredninger. De konsekvensutrednin
ger som ble igangsatt under den borgerlil ~ 
regjering i 1985, har ikke utelukket Troms II. 
Samlede fylkesting i de tre nordligste fylker 
går inn for å inkludere Troms II. Fylkesord
føreren i riktignok bare ett av fylkene -
Nordland - kommer i et brev av 6. juni endog 
med en henstilling til Stortingets industriko
mite: 

«Et særlig ansvar for å engasjere seg for 
en åpning av Troms II bør ligge på stor-

tingsrepresentanter fra Nord-Norge. Dette 
er en sak av stor distriktspolitisk betyd
ning.» 
Jeg registrerer at så langt har ikke en enes

te stortingsrepresentant fra Nord-Norge ut
over Høyres egne rekker fulgt dette syn opp. 
Det var med en viss spenning jeg ventet re
presentantene Karl Eirik Schjøtt Pedersens 
og Ragna Berget Jørgensens innlegg denne 
gang. De har vanligvis talt hyldende om egen 
landsdel og egen regjering. Denne gangen var 
kombinasjonen vanskelig, og de forlot temaet 
i taushet - og det forstår jeg godt. 

Helårsboring har vært et tema i Stortinget 
ved flere anledninger. La oss bare registrere 
at den sittende regjerings praktisering av ut
lysning ikke har sikret helårsboring utenfor 
Nord-Norge. I inneværende år har man på 
grunn av manglende tildelinger hatt to av
brudd, og helårsboring er heller ikke realistisk 
å forvente for neste sesong. 

Representanten Berget Jørgensen sa i sitt 
innlegg at den neste runden - som kalles den 
13. - må utlyses snarest. Det er selvfølgelig 
hyggelig å ha sagt det, men når man vet at 
«snarest• først betyr en gang i første kvartal 
1990, er det ganske lenge å vente til det. 

Jeg er blant dem som også aksepterer stats
rådens begrunnelse for at man bør la oljesel
skapene få rimelig tid til å evaluere erfaringe
ne fra foregående runde før man utlyser en 
ny. Men la meg bare henstille til statsråden 
kanskje å se mer kritisk på oljeselskapenes 
begrunnelse for dette. For begrunnelsene be
høver ikke nødvendigvis alltid være av faglig 
geologisk natur, men f.eks. fordi man av øko
nomiske hensyn kunne tenke seg å vente 
enda lenger. Det kan i alle fall gjelde noen av 
selskapene. Det er legitimt, men det er ikke 
nødvendigvis et argument en regjering, en 
statsråd og et departement bør ta faglige hen
syn til. Min henstilling vil derfor være at 
statsråden ser særlig nøye på mulighetene for 
å få en tidligere utlysing av 13. runde, bl.a. 
med det siktemål å kunne sikre helårsboring. 

Peter Angelsen: Barentshavet er, som tidli
gere talere har sagt, et av de viktigste fiske
riområdene vi har på den nordlige halvkule. 

Konfliktområdet mellom oljevirksomheten 
og fiskerinæringen er derfor stort og spenner 
over et vidt felt - fra de økonomiske konse
kvensene tap av fiskefelt som installasjoner 
forårsaker, forurensning og forsøpling av hav
bunnen, til de skadene forurensning fra olje
virksomheten kan ha på livet i havet. 

Hittil har det ikke vært mulig å tallfeste 
eller fastslå nærmere bestemt hvilke økono
miske konsekvenser oljevirksomheten vil ha 
for fiskerinæringen, og i enda mindre grad de 
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konsekvenser en større forurensning vil ha 
for oppvekst av egg og larver eller fisk og 
dyreliv i sin helhet. Den konsekvensutredning 
som var igangsatt tidligere på 1980-tallet, er 
ennå ikke sluttført med endelige konklusjo
ner. 

Området som omfattes av Barentshavet 
Syd, er et av de mest følsomme områdene, 
hvor både konflikter og skader lett kan oppstå 
dersom man ikke viser nødvendig hensyn. 
Spesielt gjelder dette Troms Il. der industri
komiteen er delt i synet på om det skal åpnes 
for prøveboring. 

Dette området utenfor Senja er et svært 
viktig fiskeriområde. Sokkelen er her smal -
og spesielt på vinterstid fører den store fis
keriaktiviteten ofte til at det kan være trangt 
om plassen selv for fiskerflåten. Ingangsetting 
av borevirksomhet vil føre til fortrengsel av 
fiskerflåten, med de problemer det vil medføre 
både for fiskerne og for næringen som helhet. 
Området Troms Il er også spesielt følsomt ut 
fra ressurshensyn, da store deler av egg- og 
larvestrømmen for flere fiskearter går over 

· denne smale sokkelen. Derfor bør man være 
svært tilbakeholden med å starte oljeaktivitet 
i dette orma.det. Jeg mener at Troms Il bør 
strykes av kartet som aktuelt leteområde for 
oljevirksomhet de nærmeste årene framover, i 
alle fall inntil man får større klarhet over de 
konsekvenser forurensning fra oljevirksom
heten kan ha på oppvekst av larver og yngel. 

I Ot.prp. nr. 25 for 1988-89, som behandler 
erstatningsregler for fiskere i forbindelse med 
oljevirksomheten, er det gitt en bred gjen
nomgang av de problemer oljevirksomheten 
påfører fiskerinæringen. Proposisjonen viser 
også hvor vanskelig det er å beregne de tap 
som oljevirksomheten påfører fiskerinærin
gen, og hvor vanskelig det er å fastsette ek
sakte erstatningsordninger. En større aktivitet 
i området Barentshavet Syd vil etter mitt syn 
bli en prøve pa hvordan erstatningsordninge
ne i praksis kan fungere etter de endringer 
som er foretatt i lov om petroleumsvirksom
heten. 

Med de presiseringer som er foretatt i inn
stillingen om hensynet til fiskerinæringen, 
kan jeg slutte meg til innstillingen som nå 
foreligger, hvor man bl.a. foreslår at Troms Il 
ikke åpnes for letevirksomhet. J eg kan vans
kelig forstå Høyres synspunkt i denne saken 
når man ser situasjonen i dette området i 
sammenheng med den ressurssituasjonen vi 
har i fiskerinæringen, og den viktige rollen 
fiskerinæringen spiller for sysselsetting og 
bosetting i hele dette kystområdet. 

Oljevirksomheten, spesielt i letefasen, kan 
på ingen måte erstatte den samfunnsverdi fis
kerinæringen har. Det er etter mitt syn å spil
le hasard med ressursene i havet dersom man 

Trykt 3/7 1989 

for enhver pris skal bore i alle de områder 
som det rent geologisk kan være interessant å 
bore i. Hensynet til fiskerinæringen og res
sursene i havet bør veie tyngst når en skal 
vurdere åpning av områder for letevirksom
het. Når det gjelder Troms Il, bør det ikke 
herske tvil om hva svaret bør bli. Både fors
kere og andre eksperter på fiskerinæringen er 
klare i sine uttalelser når det gjelder de kon
sekvenser oljevirksomheten kan få for fiskeri
næringen. Hva en fylkesordfører i Nord-Nor
ge, som representanten Foss referert!:! til, måt
te mene om saken, er etter mitt syn av langt 
mindre betydning for saken. 

Presidenten: Dei talarar som heretter får or
det, har ei taletid på inntil 3 minutt. 

Oddvar J. Majala: J eg vil gi uttrykk for til
fredshet med at komiteen og departementet 
ikke har gått inn for åpning av Troms II. Jeg 
merket meg at representanten Per-Kristian 
Foss forventet at noen skulle komme med god 
argumentasjon. Jeg synes argumentasjonen 
for ikke a åpne ligger i innstillingen. Man skal 
være oppmerksom på at i dette spesielle hav
området er det avgjørende at man tar hensyn 
til livet i havet. Her er det nemlig ikke bare 
spørsmål om fiskeri alene - hvis det er noen 
som skulle være i den villfarelse. Her er det 
spørsmål om miljø, fiskeri og bosetting i vi
deste forstand. Derfor synes jeg det er klokt 
av flertallet i komiteen og av departementet å 
være avventende i så måte. 

Jeg vil også gjerne gi uttrykk for at jeg 
synes komiteinnstillingen vitner om at man i 
politisk sammenheng, når man snakker om å 
åpne for Barentshavet Syd, er opptatt av at 
man skal ta vare på miljøet i de nordlige hav
områdene, som er et av verdens største spis
kammer, slik at man ikke risikerer at mulig
hetene for fortsatt fiske og vekst skal bli øde
lagt. 

Jeg er klar over at jeg ikke på tre minutter 
kan komme over så mange områder. Men jeg 
merker meg med tilfredshet at komiteen også 
viser til at de spesielle forholdene i de nord
lige havområdene tilsier forsiktighet, og at 
man må sørge for en bedre beredskap. Komi
teen viser også til at hele kyststrekningen fra 
Lofotodden og østover er av så stor viktighet 
at man skal åpne for å se hvilke muligheter 
som måtte finnes, men det skal gjøres med 
varsomhet. Jeg kunne nok ha tenkt meg å 
kreve at man skulle ha konsekvensanalyser 
over alt før man åpner, men jeg får akseptere 
at man i en letefase er avventende med det, 
under den bestemte forutsetning at man viser 
den nødvendige forsiktighet. Vi er i den situa
sjon at vi trenger å finne olje for å kunne ut
nytte de gassforekomster som er, men jeg vil 
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(Majala) 
gjerne i likhet med komiteen presisere at man 
må være varsom. Når man nå kommer lenger 
østover, har man også oppvekstområdet for de 
ulike fiskeslag og dyrearter og fugler. 

Min konklusjon etter å ha lest innstillingen 
er at komiteen har vært og er oppmerksom på 
det, og man viser etter min oppfatning godt 
politisk skjønn når man er så varsom med de 
tilrådinger man gir. Jeg er klar over at enkelte 
ønsker en langt sterkere åpning, og jeg er 
glad for denne forsiktighet. 

Per Aas: Alaska-ulykken forteller at olje
ulykker kan forekomme hvor som helst der 
det går en tankbåt. Ulykker skremmer og for
teller om menneskelig hjelpeløshet ved store 
oljekatastrofer, endog innenskjærs. Vi plikter 
å utøve varsomhet, særlig ut fra vårt generelle 
ansvar for livet i havet, men også ut fra at et 
oljeeventyr er kort i forhold til de varige og 
selvfornyende ressurser havet, og ikke minst 
Barentshavet, gir oss - om vi da ikke lar de 
moderne fiskemaskiner ta helt knekken på 
dem. 

Jeg finner flertallsinnstillingen akseptabel. 
Men oljeleting i dette området er ikke risiko
fri og bør derfor underlegges de største for
siktighetskrav. Men ut fra at forholdene vin
terstid i det sydlige Barentshav ser ut til å 
være gunstige nok til helårlig letevirksomhet, 
bør dette etterstrebes, da kontinuerlig drift vil 
ha de beste virkninger for regionen, samt at 
eventuelle funn kan bli gjort tidligere. Særlig 
Finnmark, men også Troms trenger nå et ele
ment som kan skape optimisme i en situasjon 
hvor fiskeressursene er feildisponert ved rov
fiske av flere nasjoner. 

Når det gjelder Troms Il, finner jeg i likhet 
med flertallet i komiteen at det er riktig å hol
de igjen. Det er i tråd med de prinsipper Kris
telig Folkeparti har stått for hele tiden, nemlig 
at fiskerne skal tas med på råd. 

Når det gjelder de allerede konstaterte 
gassforekomster i Barentshavet, mangler det 
planer for utnyttelse. Dersom Regjeringen 
fortsatt sikrer en slik situasjon og planlegger 
den totale gassutnyttelse fra vår sokkel uten å 
bry seg om gassen i nord, må det tas som et 
signal om at man ikke virkelig bryr seg om 
disse ressurser og kun prioriterer de sørlige 
gassfunn. Det vil i så fall være helt uaksepta
belt, ja nærmest uhørt. 

Statsråd Arne Øien: Representanten Nor
wich kom i sitt innlegg inn på spørsmålet om 
helårsboring i nord og stilte spørsmål til meg i 
den anledning. Jeg vil vise til det innlegg jeg 
holdt. Der pekte jeg på at helårsboring i nord 
fortsatt er et mål for Regjeringen, men at man 
under de nåværende omstendigheter ikke kan 
garantere at vi vil få helårsboring. Det vil an-
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takelig bli avbrudd. Etter Oljedirektoratets 
syn er det slik at Troms Il, der Høyre jo er 
uenig i Regjeringens melding, ikke i noe fall 
vil være aktuell for leting i de aller nærmeste 
år. Spørsmålet om åpning av Troms Il nå eller 
ikke, har derfor liten betydning for om vi får 
helårsboring i nærmeste framtid. For øvrig 
har komiteen enstemmig sluttet seg til den le
testrategi som Regjeringen har lagt opp til. 

Departementet er ennå ikke forelagt noen 
plan for LNG-produksjon i tilknytning til den 
avtalen som Hydro og Statoil har inngått med 
Enron. Det betyr altså at det er mange sider 
ved denne saken som departementet ikke har 
oversikt over. Departementet ser derimot på 
spørsmålet om utnyttelse av Snøhvit bl.a. ut 
fra den skisse Landsdelsutvalget har lagt 
fram i denne sammenheng. Men det er også i 
denne forbindelse en rekke spørsmål som må 
avklares nærmere. Et element i Landsdelsut
valgets framlegg er bl.a. at man peker på mu
ligheten for å produsere etan direkte fra me
tan. 

Det er en teknologi som ennå ikke er ferdig 
utviklet. Følgelig må vi si at dette er et uav
klart spørsmål. Som sagt, departementet ar
beider med denne saken, men vi har ikke 
kommet så langt at jeg i dag kan si mer om 
hva departementets standpunkt kommer til å 
bli. 

Representanten Per-Kristian Foss reiste 
spørsmålet om jeg synes det er riktig å legge 
fram flere utlysingsrunder i samme melding. 
Det syn departementet her har lagt til grunn, 
er basert på praktiske overveielser. Jeg ser in
gen prinsipielle innvendinger mot at man her 
legger fram to utlysningsrunder samtidig. Ko
miteen har da heller ikke hatt noen innven
dinger mot dette. Utover det jeg her har sagt, 
synes jeg det er vanskelig for meg å svare på 
det spørsmålet Per-Kristian Foss reiste. 

Georg Apenes: Jeg har bedt om ordet for å gi 
en kort stemmeforklaring. 

Jeg ser det slik at hensikten med prøvebo
ring er å komme over til produksjon. Prøving 
og produksjon innebærer begge en risiko. De 
representerer imidlertid ingen vesensforskjell, 
men en gradsforskjell for så vidt angår risiko. 
Vi må vel kunne innrømme, hvilket flere tale
re har gjort, at våre konklusjoner i spørsmål 
av denne art svært ofte er farget av politiske, 
ideologiske vurderinger. Vi ønsker så inderlig 
at det skal gå bra at vi velger å tro at det 
kommer til å gå bra. 

At fiskernes organisasjoner også i denne 
sak synes å være villig til å veksle sin eng
stelse inn i en erstatningsordning, opphever 
ikke mitt ansvar og min følelse av ansvar for 
fremtidige generasjoners livsgrunnlag. 

1988- 89 
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Det tales atskillig om miljøvern i disse tider. 
Vi nærmer oss valg. Det tales fremfor alt me
get om hva vi må gjøre for å reparere de ska
dene vi allerede har pådratt oss og kommende 
generasjoner. I andre miljøsaker har vi for 
lengst introdusert den såkalte omvendte be
visbyrde. Man skal ikke kunne selge en flaske 
brus i kongeriket Norge med mindre man ut
trykkelig har overbevist alle og myndighetene 
om at det er uforbundet med skade. Jeg bare 
minner om det. 

Dette fører meg frem til den konklusjon at 
etter mitt skjønn er representanten Aasland 
Haugs forslag et forslag om å forebygge frem
tidige miljøskader. Det synes jeg er klokt, ja 
ikke bare fornuftig, men rett og slett nødven
dig. Jeg kommer derfor senere til å stemme 
for hennes forslag og også innrette meg i 
overenstemmelse med den realiteten i forbin
delse med votering i sak nr. 9. 

Ragna Berget Jørgensen: Aller først noe som 
jeg ikke fikk med meg i forrige innlegg, nem
lig helikopterbasene, ikke minst gjelder det 
Andøya. Jeg er enig i det som står i innstil
lingen, at ingen nye helikopterbaser skal byg
ges i nord. Men det er viktig at de helikopter
basene som allerede er bygd i landsdelen, blir 
utnyttet. Det er også viktig at disse signalene 
blir gitt til operatørene. 

Så til spørsmålet om gassutbygging i nord, 
som flere har vært inne på, nå sist statsråd 
Øien. Vi må sette gassutbygging i nord på vår 
dagsorden. Det amerikanske gassmarkedet 
åpner seg raskere enn antatt. Jeg vil også 
minne om hva dette storting tidligere har gitt 
uttrykk for, nemlig at salg av nedkjølt gass, 
såkalt LNG, må komme fra Nord-Norge. In
gen tiltak i nord har slike langsiktige pers
pektiver som gassutbygging. Snøhvit-prosjek
tet er i dag i konkurranse med andre utbyg
ginger, som det også har vært nevnt, og der
som det er økonomisk mulig, må Snøhvit-pro
sjektet gå foran liknende prosjekt i sør. Jeg 
har bare lyst til å gi de signalene til stats
råden, selv om jeg er klar over at det er en 
rekke spørsmål som må avklares etter hvert. 

Så til representanten Per-Kristian Foss. Jeg 
er klar over henvendelsen fra fylkesordføre
ren i Nordland, og jeg skjønner godt at det i 
dette tilfelle er bekvemt for representanten 
Foss å bruke Arbeiderpartiets fylkesordfører i 
Nordland som spydspiss for sin egen argu
mentasjon. Jeg er enig med fylkesordfører 
Sigbjørn Eriksen i at dette er en stor dist
riktspolitisk sak dersom vi styrer arbeidsopp
gavene slik at de blir i landsdelen. 

Når representanten Per-Kristian Foss hev
der at jeg forlot temaet Troms II i stillhet, var 
ikke det riktig. Jeg sa i mitt innlegg at jeg var 

kjent med den politiske aktivitet som foregikk 
for å få åpnet Troms Il. Jeg er selvsagt også 
kjent med fylkesordførerens brev. 

Men jeg vil gjerne understreke at vi må 
være helt sikre på hvilke følger en åpning av 
Troms Il får. Jeg vil igjen understreke at me
ningene i landsdelen er delte. Vi har også fått 
brev fra LOs oljepolitiske utvalg, som slett 
ikke er enig i åpning av Troms Il. For mitt 
vedkommende mener jeg vi bør være helt sik
ker på både de fiskerimessige og de miljømes
sige konsekvenser før vi går til en slik åpning. 
Derfor stemmer jeg imot Høyres forslag. 

Inger Koppernæs: I mitt forrige innlegg stilte 
jeg statsråden tre spørsmål. Jeg har vel egent
lig knapt nok fått svar på noen av dem. 

Jeg stilte et spørsmål om bæring. Hva gir 
statsråden grunn til å tro at økt risiko og økte 
kostnader for selskapene skal føre til økt in
teresse? Regnskapene for bæringsprinsippet 
tror jeg vi alle her i huset kjenner. 

Jeg stilte også spørsmålet om ringfence. 
Hva har fatt statsråden til å endre syn på 
bruk av ringfence fra den gang han utredet 
dette spørsmålet i Øien-utvalget og frem til i 
dag, og hvilke erfaringer har man som gjør at 
man har endret syn? Jeg er fullstendig klar 
over at ringfence og bæring ikke er det sam
me. Ringfence er utsettelse av leteutgifter til 
et eventuelt funn er utbyggingsklart og utbyg
gingsutgifter blir utgiftsført, og de regler som 
følger i den forbindelse. Begge disse ting er 
tatt inn i stortingsmeldingen som alternative 
måter å nærme seg strategien på fra Regje
ringens side for å få økt aktivitet på sokkelen. 

Det tredje spørsmålet jeg stilte, var: Hva er 
det som er galt med dagens regler, og som 
forhindrer myndighetene i å bruke et regel
verk for å få tilstrekkelig innsyn? Det er klart 
at man kan diskutere hva man vil legge i or
det «nødvendig». Det er jeg enig med stats
råden i. Men jeg er litt skuffet over at man 
ikke utviser større fantasi. Hvis det er så ab
solutt nødvendig å være deltaker, hvorfor da 
med 30-50 pst'? Kunne man ikke få det sam
me innsyn ved minimal deltakelse og minimal 
risikoeksponering for staten? 

Tora Aasland Houg: Når det gjelder de for
ventningene til virksomhet, ikke minst i Nord
Norge, som flere - kanskje de fleste - av 
talerne i denne sak har vært inne på, vil jeg 
vise til at det i innstillingen rettes en advaren
de pekefinger nettopp mot det. «Det advares 
mot for stor optimisme med hensyn til størrel
sen av de direkte virkningene for landsdelen,» 
står det på side 5 i innstillingen, noe som 
igjen er sitert fra meldingen. Og det er en 
kjensgjerning at den letevirksomheten som 
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har vært hittil i Barentshavet, ikke har gitt 
resultater som det er grunn til å knytte opti
misme til. 

Det er tydeligvis et halmstrå for enkelte, 
spesielt forvaltere av fiskeriinteresser i denne 
sak, at man ikke har åpnet for Troms II. Vi i 
SV er selvfølgelig også glad for det. Men det 
må være et tankekors f.eks. for representan
tene Majala og Angelsen at vi åpner faktisk 
for Barentshavet Syd, hvor konflikten mellom 
fiskerivirksomhet og petroleumsvirksomhet i 
høy grad er til stede. 

Det må også være et tankekors for dem 
som vil legge vekt på nettopp disse miljøkon
fliktene., at f.eks. Direktoratet for naturfor
valtning i sin kommentar til konsekvensut
redningen har sagt: 

«Framlagte konsekvensutredning for Ba
rentshavet Syd m.v. i sammenfatningsrap
port er etter vår mening ikke tilfredsstillen
de som eneste grunnlag for å kunne ta stil
ling til eventuell åpning av dette havområ
det for leteboring etter olje og gass. Dette 
bl.a. fordi sammenfatningsrapporten inne
holder for mange feil og muligheter for feil
tolkninger. Dessuten burde alle refererte 
underlagsrapporter vært tilsendt.» 
Jeg er glad for at flere har vært inne på de 

samme perspektivene som SV har lagt vekt 
på i denne saken. Jeg vil håpe at de fram
tidige mulighetene vi har til å styre oljevirk
somheten og slippe miljømulighetene bedre 
til, vil gi seg enda mer positive utslag. 

Når det gjelder avstemningen i disse to sa
kene, kan jeg ikke skjønne annet enn at det 
må være mest logisk å stemme over sak nr. 10 
først, fordi det er et konkret forslag som er 
knyttet til selve meldingen og innstillingen. 
Jeg vil be om - jeg tror ikke det skulle skape 
problemer for noen - at det stemmes først 
over sak nr. 10, som inneholder mitt fors lag, 
som jeg har tatt opp, og at man deretter stem
mer over innstillingen om selve meldingen, 
fordi det ikke vil være naturlig av oss heller å 
stemme mot at meldingen skal vedlegges pro
tokollen. Vi har da fått gitt uttrykk for vårt 
synspunkt både i innlegg og ved avstemning i 
sak nr. 10. Og som jeg sa i sted: Vi kommer 
fra SVs side til å stemme mot de tre forslage
ne som er fremmet fra Høyre. 

Tom Thoresen: Det må være en åpenbar for
del å få kartlagt norske olje- og gassressurser 
på en slik måte at det kan ligge til grunn for 
den langsiktige politikk vi skal ha på dette 
området. Vi kjenner alle de perspektivene 
som ligger foran oss på ikke så altfor lang 
sikt, nemlig kjennskap til betydelige gassres
surser, men til oljeressurser som gjør det nød
vendig å gjøre nye funn hvis vi ønsker å opp-

rettholde norsk oljeutvinning på et rimelig 
nivå. Kartlegging og letevirksomhet henger 
nøye sammen med å skaffe seg et slikt funda
ment for langsiktig planlegging. 

Når det er sagt, synes det helt åpenbart at 
den letevirksomhet i Barentshavet Syd som vi 
her legger opp til, innebærer store tankekors 
på miljøsiden. Det er et sårbart område, og det 
sies i innstillingen at så langt dagens teknolo
gi og beredskap gjelder, er vi ikke på trygg 
grunn om det skulle skje en katastrofe. Vi har 
både i Nordsjøen og ved ferskere eksempler, 
bl.a. fra Alaska, sett hva ukontrollerte ting på 
dette området kan føre til. Som sagt, dette er 
et alvorlig tankekors i forhold til de avstem
ningene vi skal gå til ganske snart. 

For egen del vil jeg da legge vekt på det 
som bl.a. sies på side 12 i innstillingen: 

«Ansvaret for å bygge opp og drive olje
vern beredskap for petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet tilligger operatørene iht. for
urensningsloven.» 
Det vises også til prosjekter for å videreut

vikle oljevernberedskap for isfylte farvann. 
Jeg vil støtte den tilrådingen komiteen er 

kommet med i innstillingen. Men jeg vil forut
sette at det det her pekes på på beredskaps
siden, må komme betryggende i land, og det 
må komme betryggende i land forholdsvis 
raskt, før man kan starte virksomhet i noe 
omfang - og selvfølgelig før det kan startes 
kommersiell virksomhet og utvinningsvirk
somhet. 

I tillegg til dette er det jo ikke bare Norge 
som driver slik virksomhet i nordlige farvann. 
Det er også andre. Jeg antar at det skrittet vi 
tar nå, må føre til at vi må få et nærmere 
samarbeid med andre som driver virksomhet i 
nord. 

Per-Kristian Foss: Først to korte kommen
tarer til SVs forslag om stans av all leteboring 
i Barentshavet, men kun i Norge, forstår jeg. 
Forslaget er begrunnet med to argumenter. 

Det første at det ikke er gjort funn. Det er 
jo korrekt. Men la meg bare peke på den 
sterkt diskriminerende holdning som ligger i 
et slikt syn. Det var heller ikke gjort funn i 
Syd-Norge på det tidspunkt man der hadde 
boret like lenge og like mange hull som man 
nå har gjort i nord. Allikevel skal man altså 
stanses med den begrunnelse at det ikke er 
gjort funn. I det ligger en ganske dyptgående 
diskriminerende holdning t il den nordnorske 
landsdel, som jeg ber om at man merker seg. 

Det andre argumentet er selvfølgelig det 
åpenbare at når det bores, er det en fare ved 
det. Den faren er til dels større i de farvann vi 
nå snakker om, men vi har lenge boret i Ba
rentshavet og åpner nå for noe større områ
der. 
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