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Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for planlagt 
Leteboring i Barentshavet Sør 2000- 2001 

- Høringsuttalelse fra Greenpeace 
 

Det vises til tilsendt høringsdokument, Miljørisiko- og Beredskapsanalyse for 
Leteboring i Barentshavet Sør 2000- 2001, mottatt 1.juni 2000.  

 
Vi vil først beklage den svært korte høringsfristen, selv om den ble noe forlenget, 
særlig fordi dette er et meget omfattende og viktig dokument. Begrunnelsen for den 
korte fristen, som er angitt som ”oppstartstidspunktet og ferieavvikling”, antyder i 
liten grad at uttalelsene fra høringsinstansene vil bli tillagt særlig vekt. Dette er svært 
uheldig, og en slik innstilling fra myndighetene svekker høringsprosessens demo-
kratiske og miljømessige legitimitet, selv om det sikkert ikke var intensjonen. 

Generelle kommentarer 
Generelt savner vi en mer realistisk tilnærming til problemet leteboring i Barents-
havet i det tilsendte dokumentet. Både de direkte og indirekte konsekvensene av 
leteboring og eventuelle funn burde vært utredet. Dette gjelder særlig klimagasser, 
akuttutslipp utenfor borevinduene, produsert vann og forholdet til russisk sektor.  

 
Barentshavet, med store bestander av torsk, reke, sild og lodde, er det økologiske 
grunnlaget for at Norge nå produserer sjømat for over 30 milliarder årlig. At dette 
havområdet har et dokumenterbart rent miljø er den viktigste forutsetningen for at 
dette skal kunne fortsette. I tillegg har Norge også et internasjonalt ansvar for å 
bevare dette sjeldne og viktige økosystemet, noe som også framgår av OSPAR- 
kommisjonens nye Quality Status Report, QSR. Vi kan ikke se at denne forståelsen 
framgår tydelig nok av miljørisikoanalysen. 
 



 

 

MILJØRISIKOANALYSEN 

Konsekvenser av drivverdige funn 
Det er svært uheldig at analysen ikke tar opp konsekvenser av den oljevirksomhet 
som vil følge av et eventuelt drivverdig funn. Miljøkonsekvenser av leteboring vil 
isolert sett være betydelig mindre enn konsekvensene av kommersiell drift. Så lenge 
målet med leteboringene er å starte utvinning på sikt, er det irrelevant å benytte bore-
tidspunktene så detaljert som det gjøres i analysen. Ved utvinning vil det foregå 
aktivitet utenom disse vinduene, men betydelig større skadepotensiale, særlig i de 
virkelige sårbare periodene, som ikke er vist i analysen. 
 
Vi mener nedenstående uttalelse kan tjene som retningsgivende for hvordan olje-
industrien tenker, og dermed også hvilke perspektiver miljøforvaltingen må ha: 
  
”Det er svært usannsynlig at noe oljeselskap vil gå gjennom hele prosessen med 
seismikk, utredning og prøveboring, bare for siden å forlate et eventuelt funn av 
miljømessige årsaker” (Alwyn Whitehead, teamleader BP exploration, i Stavanger 
2000). 

 
Under den samme HSE- konferansen i Stavanger ble det diskutert om oljeindustrien 
selv noensinne hadde forlatt et område av miljøårsaker, etter at drivverdig funn var 
gjort. Ett eksempel ble funnet, fra mexicanske Pemex i Mexocogulfen. Andre nevnte 
de endrete reglene for konsekvensutredning i britisk sektor, etter at Høyesterett 
avgjorde at EU’s habitatdirektiv skulle gjelde på sokkelen. Debatten støttet vår opp-
fatning om at miljøhensyn ikke tas gjennom annet enn sofistikerte teknologiske 
løsninger, om olje eller gass først er påvist. 
 
I sum, oppfatter vi resultatet fra denne og andre debatter, som nok et bevis på at det er 
feil å studere miljøeffektene av en leteboring isolert sett, uten å se det i sammenheng 
med konsekvensene av eventuelle funn. Vi ser ikke at de fremlagte dokumentene gjør 
dette i tilstrekkelig grad. Det gjør heller ikke Stortingsmeldingen fra 1989, da en 
rekke nye momenter angående sårbarhet og regionale og globale effekter av olje-
virksomheten har kommer fram siden da. 
 
Forhold som da må belyses nærmere, er særlig effekter på fisk, plankton, sjøfugl og 
kyst av akutt oljeforurensing utenfor de skarpt avgrensede borevinduene og konse-
kvensene av langvarig eksponering fra blant annet produsert vann. Greenpeace mener 
det er uforsvarlig å tillate fortsatt prøveboring før i det minste dette er avklart. Inntil 
dette er avklart, må boring avvises. 

Klimagasser: Et karbonbudsjettperspektiv 
Klimagassperspektivet er fullstendig utelatt, bortsett fra de direkte utslippene som vil 
skje fra selve installasjonene, og bare i leteperioden. Men formålet med letingen er å 
finne fossile hydrokarboner, for salg på energimarkedet. Det er dette som fører til 
store CO2- utslipp og globale klimaendringer, bare i begrenset grad utslippene fra 
selve installasjonene. Dette gjelder selv når og om disse setter i helårsdrift.  



 

 

 
Det er ikke gitt oversikt over hvor mye verdens tilgjengelige lager av fossilt karbon 
vil øke dersom det gjøres drivverdige funn i den størrelsesorden man forventer på 
feltene. Greenpeace anslår, basert på estimater fra IPCC, World Energy Council og 
International Institute for Applied System Analysis, at mengden tilgjengelig og 
økonomisk utnyttbart fossilt karbon i verden i dag utgjør mellom 1000 og 1500 
gigatonn karbon. Om det påvises økonomisk utnyttbar olje eller gass ved leting i 
Barentshavet, vil det legges til denne mengden.   
 
På den annen side har vi beregnet om lag hvor mye fossilt karbon verden kan tillate 
seg å forbrenne uten å forårsake farlige klimaendringer. Resultatet er basert på 
økologiske grenser angitt av FN’s rådgivningsgruppe fra 1992, og antyder et 
stabiliseringsmål for atmosfærisk CO2 på 350 ppm og gjennomsnittelig oppvarming 
på 1 grad Celsius. Ved hjelp av IPCC’s klimamodeller, har vi kalkulert at verden da 
bare har råd til å forbrenne ¼ av de eksisterende, tilgjengelige og økonomisk 
utnyttbare fossile reservene. Dette kalles ”karbonlogikken” og er hva dagens 
klimapolitikk mangler.  
 
Om høyere stabiliseringsscenarier legges til grunn, viser også disse at vi ikke engang 
kan forbrenne det fossile brenselet som allerede er funnet. 
   
Etter Greenpeace sin mening, er det ressurssløsing å lete etter mer fossile ressurser, 
særlig i sårbare områder, så lenge verden allerede har funnet mer fossilt brensel enn 
vi har råd til å forbrenne. Dette perspektivet må inn i prosessen, særlig når så viktige 
naturressurser settes på spill for å bringe oljen og gassen til markedene. 
 

Fiskerikonsekvenser 
Vurderinger av fiskerikonsekvenser ikke tilstrekkelig utført, ikke engang for 
leteboringen isolert sett. Som et eksempel nevner vi at konsekvensene for fiskeriene 
av en eventuell markedsreaksjon ved akutt oljeforurensing ikke er utredet eller 
beskrevet. Dette er til tross for at underlagsutredningen ”Olje eller fisk – ja takk 
begge deler” fra Akvaplan Niva 1999 spesielt nevner dette behovet. Vi mener en slik 
undersøkelse er et minimum av hva som bør gjøres for å vite noe om de 
konsekvensene man operere med.  
 
En sterk markedsreaksjon kan føre til at oljevirksomheten underminerer områdets 
viktigste næring og vekstpotensiale allerede i letefasen. Konsekvensene for 
markedsadgang / markedsverdi for fisk- og fiskeprodukter fra regionen kan bli 
alvorlige, selv som følge av et mindre oljeuhell. Vi har ikke funnet det tilstrekkelig 
dokumentert i miljørisikoanalysen at dette ikke er en relevant side å ta med i 
vurderingen, og eventuelt ha en responsplan for, til tross for at det har vært utført 
oljeleting i området tidligere. Vi viser for øvrig til eget brev fra Greenpeace til SFT av 
09.07.2000, ”Krav om tilleggsutredning av fiskerikonsekvenser”.  
 



 

 

Mangelen på vurdering av utslipp av produsert vann og andre både akutte og regulære 
utslipp ved en eventuell produksjon er også påfallende, og må beskrives nærmere for 
at utredningen kan få noen fiskerimessig troverdighet.  

Utvikling i russisk sektor 
Hensynet til utviklingen i russisk sektor er ikke vurdert. Vi vurderer dette som en 
svært stor mangel. Norsk oljevirksomhet i Barentshavet innebærer implisitt norsk 
aksept for en cirkumpolar utvinning av de arktiske petroleumsreservene. Enorme 
petroleumsreserver skjuler seg under havbunnen i store deler av Barentshavet, 
Pechorahavet og Karahavet. Utilsiktede virkninger av petroleumsvirksomhet i 
Barentshavet kan få enorme økologiske konsekvenser, i tillegg til klimagassene som 
slippes ut ved forbrenning av oljen og gassen.  
 
Russerne planlegger allerede fra 2003 å bruke isgående tankere til utskiping av olje 
fra Vest-Sibir. Daglig vil opptil 100.000 tonn råolje kunne bli fraktet gjennom 
Barentshavet. Om Norge tillater egen oljevirksomhet i dette området, er det klart at et 
eventuelt krav om restriksjoner på den russiske aktiviteten vil bli betydelig svekket.  
 
Norsk petroleumsaktivitet i Barentshavet handler derfor ikke bare om norsk 
virksomhet isolert. Greenpeace krever at disse forholdene tas i betraktning når man 
vurderer miljøkonsekvenser ved virksomhet i norsk sektor.  

Spesielt om Agip’s brønn PL 228 
Det framgår tydelig av MRA’ens eget analyserammeverk at Agip’s brønn PL 229 
ikke engang er miljømessig akseptabel under industriens egne kriterier for meget 
kontrollert prøveboring. Selv om risikoen kan reduseres noe ved hjelp av ekstrem 
oljevernberedskap, oppfattes dette ikke som tiltrekkelig. I kraft at man forsøker å 
gardere seg mot miljøskader i en situasjon der alle andre sikkerhetssystemer faktisk 
har slått feil, finner vi det ikke godtgjort at oljevernutstyret skal kunne ha en så høy 
virkningsgrad som angitt. Anbefalingen om å bore denne brønnen, underminerer 
resten av miljørisikoanalysens egen integritet. Tar man også i betraktning ønsket om å 
eventuelt drive utvinning senere, om brønnen viser seg drivverdig, viser dette at 
prosjektet bør legges dødt snarere før enn senere. 

SPESIELT OM BEREDSKAPSANALYSEN 

Dimensjonerende søl 
Vi registrerer at det i beredskapsanalysen ikke er fulgt SFT sin veiledning når det 
gjelder dimensjonerende søl (standard 8000 m3/ døgn), men isteden benyttet 
betydelig lavere anslag, basert på ”brønnspesifikk utblåsningsrate”. Selv om brønn-
spesifikk rate har vært benyttet i andre miljørisikostudier, ser vi ingen grunn til at 
lavere anslag enn SFT sin standardrate skal benyttes. Om føre var prinsippet legges til 
grunn, er det dermed naturlig å legge det høyeste anslag for dimensjonerende 
utblåsningsrate til grunn for beredskapsanalysen, ikke det laveste av de to. Vi finner 
det heller ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at en eventuell utblåsningsrate ikke skal 
være høyere enn antatt, og forstår det slik at petroleumsinnholdet i brønnene nettopp 



 

 

er planlagt utforsket ved prøveboringene. Vi ser fram til en slik utvidet analyse, og 
hvilke konsekvenser det vil få for beredskapen. 

Definisjoner 
Kapittel B 4 (Forutsetninger og definisjoner) er ufullstendig, fordi det kun lister de 
benyttede definisjoner, men ikke summerer forutsetningene for analysen. Vi finner 
det underlig at dette mangler, da valg av forutsetninger er en av de viktigste skrittene 
for en troverdig analyse. Vi regner med å få dette ettersendt, slik at vi kan vurdere 
resultatene i lys av de benyttede forutsetningene. 

Sikkerhet 
Vi oppfatter ikke at hensynet til personellets sikkerhet er tiltrekkelig vektlagt, og vi 
frykter svært lange responstider ved en eventuell ulykke. Dette gjelder særlig Statoil’s 
brønn PL 202, men også de øvrige.  
 
Oljedirektoratets arbeidsskadestatistikker viser en viss vekst i antall arbeidsulykker 
med dødelig utfall mot slutten av nittitallet. Helge Ryggeviks rapport om sikkerheten 
offshore utpeker likevel en rekke hendelser den senere tid som kan tyde på at hele 
systemet som har gitt gode resultater i HMS- arbeidet er i ferd med å forvitre. I 
sammenheng med operasjoner og helikoptertransport i stadig mer ugjestmilde strøk 
blir dette enda mer presserende. 

OPPSUMMERING 
På bakgrunn av de ovenstående merknader, faren for betydelig større utslipp (både 
regulære og irregulære) under en eventuell produksjonsfase og erkjennelsen av at 
verden faktisk ikke engang har råd til å forbrenne den mengden med fossile brensel 
som allerede er oppdaget, kan vi ikke se at det er gitt tilstrekkelig bakgrunn for å 
kunne tillate den foreslåtte leteboringen i Barentshavet. Greenpeace anbefaler at 
prosjektet avsluttes. Føre var prinsippet og hensynet til fiskeriinteresser, naturmiljø og 
det globale klimaet må gå foran oljeselskapenes krav om å åpne stadig nye områder 
for oljevirksomhet. 

 
 
 

Truls Gulowsen, klimarådgiver   Frode Pleym, fiskeriansvarlig 
 

Greenpeace, 09.07.2000 
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