
 

Statoils leteplaner på Hoop-feltene nær Bjørnøya og iskanten i 2014.

Media Brief

HVA: Statoil er i gang med å bore den nordligste brønnen noen gang boret på norsk sokkel. 

Boringen, som befinner seg i det omstridte Hoop området i Barentshavet er en del av Statoils 

råkjør lenger og lenger nord og inn i Arktis, og truer både den sårbare iskanten og 

naturreservatet Bjørnøya. 

Statoils egen oljesølsanalyse viser at ved et oljesøl kan oljen nå naturreservatet Bjørnøya på 

kun 6 dager. Store avstander, mørke, kulde og ising vil gjøre oljevernberedskap ekstremt 

krevende, i tillegg til at ingen teknologi vil kunne redde miljøet eller Statoil om oljen kommer

under is. 

Fjorårets leteplaner i området måtte utsettes da Statoil ikke følte seg klare for arktiske forhold,

og det er lite som indikerer at de skal være mer klare i år. 

NÅR: Statoil har startet boring av Atlantis(7324/1-1). Videre ventes det at de fortsetter med 

Apollo og Mercury, som ligger noe lenger sør. Riggen som skal bore dette er Transocean 

Spitsbergen, mens det fortsatt er uklart hvilken rigg Statoil vil ha tilgjengelig for å bore en 

avlastningsbrønn.

HVOR: Brønnen Apollo er

lokalisert 175 km sørøst for

Bjørnøya naturreservat, og

er ventet å inneholde olje (se

fig.1). Brønnen Atlantis ligger

om lag 305 km fra nærmeste

fastland på Nordkapp, og

360 km fra Hammerfest, og

er ventet å inneholde gass.

Hoop-feltet er omkring 50

kilometer nord for Wisting-

funnet PL537, det nordligste man tidligere

har boret på norsk sokkel. Vanndybde for

boringen: 444m. 

Fig. 1, Data Source: Norwegian Polar Institute. (2014). Monthly maximum and minimum sea ice extent 1984-
2013. Tromsø, Norway: Norwegian Polar Institute. Oil and gas: Licences database [internet]. Norway: The 
Norwegian Petroleum Directorate; 1966-2014. Turquoise hatched area: Hoop-area, prospect PL615: added 
by Greenpeace alone.



 

HVA RISIKERER VI: 

BJØRNØYA: De største delene av Bjørnøya ble fra 2002 definert som naturreservat. Dette er

innbefattet sjøområdene i fire nautiske mil utenfor øya. Øya er hjem for 126 registrerte, derav 

33 hekkende arter fugl, og har merkelappen som den største sjøfuglkolonien på den nordlige 

halvkule. Man finner også rundt 60 karplanter, fjellrev og vinterstid isbjørn.1 Det er også 

foreslått å bygge en helikopterplattform på Bjørnøya knyttet til oljeutvinning i stadig 

nordligere områder. En helikopterplattform vil i seg selv føre til uakseptable inngrep i 

naturreservatet. I 2011 uttalte styreleder for det statlige selskapet Bjørnøen AS som eier 

Bjørnøya at «Bjørnøya er et naturreservat. Og det er det en grunn til. Øya har et unikt 

fugleliv og en unik natur. Vi ønsker ikke slik aktivitet (virksomhet som har med olje- og 

gassutvinning å gjøre, red.anm.) på Bjørnøya.»6

I tillegg er fiskeforekomstene i havområdene rundt Bjørnøya og iskanten betydelige. Særlig 

polartorsken, men også arter som lodde, sei, hyse, sild, kveite og uer vil være i risikosonen 

ved eventuelle oljeutslipp i Hoop-området. 

BORING I IS: Norge, som eneste polarnasjon, tillater i dag ikke boring i is, delvis fordi det 

ikke finnes noen tilfredsstillende teknologi for å rense olje fra is. Ved boring i Hoop-området 

vil et oljeutslipp kunne nå isen på bare 14 dager2. Iskanten må ha en buffersone på 100 km for

å sikre at virksomheten og eventuelle oljedrift forblir utenfor iskantsonens viktige biologiske 

prosesser. Samtidig får oljevernberedskapen bedre håndteringstid til å hindre at 

forurensningen når iskantsonen. Miljødirektoratet og Polarinstituttet leverte i begynnelsen av 

April 2014 høringsuttalelser til 23. konsesjonsrunde der man definerer iskanten, og med det 

fraråder boring i en rekke foreslått utlyste blokker (se fig. 1). Hoop-feltene faller innenfor en 

100km buffersone fra Polarinstituttets iskantdefinisjon, og boring i eller nær iskanten bryter 

også med regjeringens samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Oppblomstringen av plankton og hoppekreps i iskantområdet er grunnpilaren for arktisk liv, 

og skjer i perioden april-juli. Oppblomstringen sammenfaller derfor i stor grad med den første

perioden av boretiden på feltene Apollo og Atlantis. Iskantsonen er av de viktigste leve- og 

næringsområdene for arter som lodde, polartorsk, isbjørn, ringsel, narhval, hvithval og 

grønlandshval.4

DRIVTID OG BEREDSKAP: Statoils egen utslippsanalyse for Hoop viser at et oljesøl kan 

nå naturreservatet Bjørnøya på kun 6 døgn3.



 

I Januar 2011 strandet oljetankeren Godafoss utenfor Hvaler, og begynte å lekke olje. Dette 

var kun et lite utslipp, 

Dette var altså uten de utfordringene man har i arktiske farvann, som lange distanser for 

beredskapsmannskap, mørketider, bølgehøyde, tåke, ising av utstyr, plutselige 

værforandringer, lave temperaturer og tilstedeværelse av is. Det finnes i dag ingen gode 

metoder for å fjerne olje fra is, og det finnes ingen gode planer for å kunne rydde opp i et 

oljesøl rundt Bjørnøya og iskanten slik at naturverdiene ikke ødelegges. 

STATOIL SOM AKTØR I

ARKTIS: Statoil er i dag den mest

aggressive pådriveren for

oljeboring stadig lenger nord.

Statoil, som eneste aktør, har sikret

seg lisenser i alle de arktiske

statene (USA, Norge, Canada,

Danmark og Russland (Se fig.2)

Statoil er involvert i prosjekter i

isfylte farvann som per i dag aldri

ville vært tillatt i Norge. Arktis er

Statoils prestisjeprosjekt, selskapet

har opprettet en egen Arktis-enhet,

og det er ingen andre selskaper i

verden som er til stede i så mange områder i og rundt polhavet. Arktisk olje er dyr og 

vanskelig å utvinne, og når vi vet at minst tre fjerdedeler av verdens fossile ressurser må bli i 

bakken, er det er uklok økonomisk strategi å belage seg på den dyreste og vanskeligste oljen.

INTERNASJONALT VERNEOMRÅDE I ARKTIS: Over 5 millioner har allerede signert 

oppropet «Save The Arctic»5, og det er utvilsomt et sterkt internasjonalt ønske om å opprette 

en permanent vernesone i Arktis, blant annet på Svalbard. Dette vil innebære et forbud mot all

olje- og gassutvinning og industrielt fiske i arktiske områder. Norge, som en sterk arktisk stat 

som kan sette premisser i denne debatten, må være en pådriver for dette vernet.

1http://snl.no/Bj%C3%B8rn%C3%B8ya 

 2 http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/2013/Statoil-utslipp-kan-ga-rett-i-iskanten/

3Søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven ved boring av letebrønn 7324/2-1 Apollo 
4http://www.npolar.no/npcms/export/sites/np/no/nyheter/vedlegg/konsesjonsrunde-04-04-2014.pdf

http://snl.no/Bj%C3%B8rn%C3%B8ya
http://www.greenpeace.org/norway/no/nyheter/2013/Statoil-utslipp-kan-ga-rett-i-iskanten/


 

5www.savethearctic.org 

6http://www.nrk.no/norge/_-hald-olje-og-gass-unna-bjornoya-1.7767365 [17.04.14 kl. 02:33]

http://www.nrk.no/norge/_-hald-olje-og-gass-unna-bjornoya-1.7767365
http://www.savethearctic.org/

