
Oslo, 17/02.2009 
 

Greenpeace notat om planlagt oljeboring i Sula-revet korallvernområde  
 
Som del av Greenpeace arbeid med beskyttelse av unike norske korallområder, har vi 
sammenliknet tildelte oljeblokker med kjente korallforekomster. Til vår store 
overraskelse fant vi at det i februar 2008 ble tildelt prøveboringslisens midt i Norges og 
verdens første vernete kaldtvannskorallområde – Sula revet. 
 
Som både Havforskningsinstituttet og SFT skriver i sine grundige høringsuttalelser12 
blant annet til 20. og 17. konsesjonsrunde, er selvsagt også korallområder sårbare for 
oljeinstallasjoner, inkludert oppankring, tilslamming og potensielle uhellsutslipp fra slike.  
 
Greenpeace mener tildeling av prøveboringslisens midt i et beskyttet korallområde, basert 
på 20 år gamle konsekvensutredninger og gjennom forenklete saksbehandlingsprosedyrer 
(TFO) er demokratisk og miljømessig uakseptabelt. Vedtaket om tildeling av borelisens 
uten hensyn til faglige innspill, ny kunnskap eller allerede gjennomførte verne-
bestemmelser understreker svakhetene i TFO-ordningen som del av det norske 
konsesjonssystemet. 
 
Prøveboringstillatelsen bør derfor inndras på grunn av åpenbare saksbehandlingsfeil ved 
tildelingsprosessen. Alt annet vil være en skandale. 

 
Kartutsnitt med oljefelt og de omtalte 6407/9, 11 
og 12 sammen med Sula korallvernområde slik 
det er nedfelt i Korallforskriften fra 19993 (rød 
ramme).  
 
De grønne punktene er de hittil registrerte store 
korallrevene. Hovedstrukturen i NNØ retning er 
dokumentert i minste detalj med multistålekart og 
representerer et revkompleks satt sammen av en 
mengde sammenvokste enkeltrev. Lilla punkt 
markerer foreslått prøveboring PL469 (Gaz de 
France), som ble tildelt gjennom TFO 2007/2008.  
 
Sularevet ble vernet i 1999 som Norges og 
verdens første beskyttete kaldtvannskorallrev, og 
var fram til Røstrevet ble oppdaget i 2003 
verdens største kjente kaldvannskorallrev.  
 
Kart c Havforskningsinstituttet 2009.

                                                 
1 http://www.imr.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2008/mai/horing_20._konsesjonsrunde  
2 http://www.sft.no/artikkel____31871.aspx 
3 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041222-1878.html#66 



Kronologisk konsesjonsrundebakgrunn blokk 6407 fra 1991-2009 
 
1991:  
Feltet 6407 ble første gang tildelt som PL 176 gjennom 13. konsesjonsrunde i  
1991. Konsekvensutredningsarbeidet i forkant av denne konsesjonsrunden var svært 
begrenset. 
 
1999:  
Etter prøveboring gjennomført av Shell på vegne av Statoil, Chevron og Hydro som 
øvrige partnere sommeren 1999 ble lisensen tilbakelevert4. 
 
På bakgrunn av verdensunik dokumentasjon av kaldtvannskoraller i området blir Sula-
revet vernet i mars samme år. 
 
2001:  
I sin høringsuttalelse til 17. konsesjonsrunde5 der naboblokker til 6407 er med, skriver 
SFT at de ”anbefaler at det ikke tildeles blokker i Møre I nå. Bakgrunnen for SFTs 
vurdering er nærheten til land og mange sårbare og vernede områder som kan skades av 
eventuelle akutte utslipp. Det er i tillegg antatt at koraller lett kan skades av ned-
slamming og forurensninger. Ved borevirksomhet i Møre I vil Sularevet og andre 
korallrev i området kunne skades av utslipp av borekaks og kjemikalier. Dette kommer 
eventuelt i tillegg til de skadene revene er påført av andre aktiviteter. På bakgrunn av 
den sentrale stilling korallrevene har i dyphavenes økosystemer, kan ikke SFT anbefale at 
det settes i gang aktiviteter med potensiale for å skade revene før deres sårbarhet for 
bore- og driftsutslipp er bedre kjent.” 
 
2003:  
Til tross for SFT og andre krystallklare miljøfaglige vurderinger, vernevedtaket for 
Sularevet fra 1999 og det svake grunnlagsmaterialet fra før 1991 som la grunnlaget for 
tildelingen gjennom 13. konsesjonsrunde, ble de korall- og kystnære blokkene i Møre 1-
feltet 6407 innlemmet i TFO-ordningen for forenklet saksbehandling allerede ved første 
utlysning 26.05.20036, etter forslag fra OD og uten forutgående miljømessig saks-
behandling. Det omstridte feltet ble sannsynligvis definert av OD som ”modent” på 
grunnlag av at det hadde vært tildelt tidligere, altså gjennom 13. runde i 1991. Det ble 
ikke gjort nye miljøfaglige vurderinger knyttet til TFO-områdene.

                                                 
4 http://www.npd.no/ftpkatalog/pressemeldinger/1999/n22-99.pdf  
5 http://www.sft.no/artikkel____31871.aspx  
6 http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/Regjeringen-Bondevik-
II/oed/264524/266505/tildeling_i_forhandsdefinerte_omrader.html?id=267295&epslanguage=NO  



2007/2008:  
TFO-området ble foreslått ytterligere utvidet i 2007, med høringsfrist 25.1.2008. Her var 
flere Møreblokker inkludert, og 6407 var tydelig merket av som omsøkbart areal7. I 
Havforskningsinstituttets uttalelse8 til den foreslåtte TFO-utvidelsen (som ikke var vist til 
på OED sin side da TFO ble evaluert), påpekte de spesifikt at ”Sularevet (vernet iht. 
fiskeriloven) ligger innenfor blokk 6407. Sularevet var før oppdagelsen av Røstrevet verdens 
største kompleks av kaldtvannskoraller”. 
 
Til tross for dette ble 6407 ikke fjernet fra TFO-området, og forslaget om å tildele blokka 
under TFO noen uker senere ble ikke berørt.  
 
I TFO-runden 2007-2008 søkte Gaz de France og fikk tilslag på prøveboring midt på 
Sularevet under olje-dekknavnet 6407/9, 11 og 12, (PL469). Tildelingen ble gitt 8.februar 
2008 med krav om boring av en brønn innen 8. februar 20109. 
 
2009:  
Mye tyder på at selskapet planlegger å gjennomføre prosjektet. Aker Exploration økte 
sine andeler i dette feltet som de eier sammen med Gaz de France i juli 2008, og 
planlegger ifølge Rigzone å benytte riggen Aker Barents i prøveboringen som er planlagt 
i 200910. TU opplyser forøvrig at ferdigstilling av Aker Barents kan bli noe utsatt11. 
 
Havforskningsinstituttet bekrefter i epost til oss også at det virkelig planlegges 
prøveboring innenfor grensene til Sula korallvernområde, og opplyser at en 
utslippssøknad til SFT er under forberedelse.  
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

- Kart over Sularevet korallverneområde (vernet 1999) og foreslått prøveboring PL 
469 blokk 6407/9,11,12 

- Kart over områder i Norskehavet inkludert i TFO 2003 
- Kart over tildelinger i Norskehavet gjennom TFO 2007/8 

                                                 
7 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/tema/olje_og_gass/TFO-2008--forslag-til-utvidelse-av-TFO-
o.html?id=495803&epslanguage=NO  
8 http://www.imr.no/__data/page/3855/Foreslatte_omrader_petroleumsvirksomhet.pdf 
9 http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2008/TFO-2007--tilbud-om-
andeler.html?id=499531&epslanguage=NO  
10 http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=66491 
11 http://www.tu.no/olje-gass/article196758.ece  



 
Kartutsnitt med oljefelt og de omtalte 6407/9, 11 og 12 sammen med Sula korallvernområde slik det er 
nedfelt i Korallforskriften fra 199912 (rød ramme). De grønne punktene er de hittil registrerte store 
korallrevene. Hovedstrukturen i NNØ retning er dokumentert i minste detalj med multistålekart og 
representerer et revkompleks satt sammen av en mengde sammenvokste enkeltrev. Lilla punkt markerer 
foreslått prøveboring PL469 (Gaz de France). Sularevet ble vernet i 1999 som Norges og verdens første 
beskyttete kaldtvannskorallrev, og var fram til Røstrevet ble oppdaget i 2003 verdens største kjent 
kaldvannskorallrev. Kart fra Havforskningsinstituttet 2009. 

                                                 
12 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20041222-1878.html#66 



 



 
 
 


