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Forord 

Regjeringen planlegger å legge fram en melding til Stortinget om forvaltning av Nordsjøen og 
Skagerrak (forvaltningsplan) i 2013. Forvaltningsplanen skal gi overordnede rammer for 
eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom 
næringer som påvirker havmiljøet.  

Som en del av det faglige grunnlaget for en slik forvaltningsplan, er det utarbeidet seks 
sammenstillingsrapporter. Sammenstillingsrapportene knytter sammen eksisterende kunnskap 
om miljø og ressurser, næringsaktivitet, miljø- og samfunnskonsekvenser i Nordsjøen og 
Skagerrak.  

Arbeidet med sammenstillingsrapportene utføres av faggruppen for Nordsjøen og Skagerrak 
bestående av representanter fra Klima- og forurensningsdirektoratet (leder), Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt 
for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for 
naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern.  

Interessekonflikter og samordningsbehov utgjør en av seks sammenstillingsrapporter. Denne 
rapporten omhandler interessekonflikter og samordningsbehov i tilknytning til Nordsjøen og 
Skagerrak. 

 

Oslo, 11. mai 2012 
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Sammendrag for rapport om interessekonflikter og  
samordningsbehov 

Interessekonflikter og samordningsbehov 
I denne rapporten gis det en oversikt over interessekonflikter mellom næringer, og mellom 
næringer og miljø i forvaltningsplanområdet. For konflikter mellom næringer, er det 
identifisert muligheter for ytterligere samarbeid og samordning der dette har vært mulig og 
hensiktsmessig. 

Rapporten gir også en sektorvis fremstilling av arealmessige forhold og informasjon om 
samordning av ulike hensyn. I tillegg ser rapporten på forventet utvikling i sektorenes 
aktiviteter, og forventet utvikling i de ulike konfliktene. 

Nordsjøen og Skagerrak er de norske havområdene med mest menneskelig 
aktivitet. Havområdenes beliggenhet og ressursgrunnlag gjør forvaltningsplan-
området attraktivt for flere næringsinteresser. Samtidig inneholder området 
viktige miljøverdier. Kystnære områder brukes også mye til fritidsaktiviteter og 
lystbåttrafikk. 

Ulike næringer har ulike behov og ønsker knyttet til utnyttelse og bruk av havområdene, noe 
som kan føre til interessemotsetninger og konflikter. Mange konflikter er redusert gjennom 
internasjonale avtaler og gjeldende lover, regelverk og forvaltning, men fremdeles finnes det 
konflikter som ikke er løst i forvaltningsplanområdet. 

Næringsinteresser i forvaltningsplanområdet 
Det er tre dominerende næringer i forvaltningsplanområdet: petroleum, fiskeri og skipsfart. 
Petroleumsaktivitet drives bare i Nordsjøen, mens fiskeri og skipsfart benytter store deler av 
både Nordsjøen og Skagerrak i sin virksomhet. I fremtiden kan også produksjon av fornybar 
energi bli en viktig næring i forvaltningsplanområdet. Flere andre næringer på kysten er også 
tett knyttet til forvaltningsplanområdet, som for eksempel skips- og offshoreindustrien. Det er 
også omfattende internasjonal kontakt og samarbeid på tvers av Nordsjøen og Skagerrak-
området. 

Miljøinteresser i forvaltningsplanområdet 
Et rent havmiljø uten skadelige nivåer av miljøfarlige stoffer er viktig for å trygge 
befolkningens helse og velferd, for å sikre det biologiske mangfoldet og for at havets 
produksjonsevne blir opprettholdt. En bærekraftig utnyttelse av ressursene i forvaltnings-
planområdet er viktig for å sikre fortsatt verdiskaping innenfor blant annet fiskeri, havbruk, 
turisme og reiseliv, og dermed fortsatt gi viktige bidrag til norsk økonomi. 

I Nordsjøen og Skagerrak er 12 områder identifisert som særlig verdifulle områder (SVO-er) 
med bakgrunn i en naturfaglig vurdering. 
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Et rent hav er viktig for både fiskeri og befolkningens helse og velferd. Foto: Svein Magne Fredriksen,  
Miljøverndepartementet 

Avveining av interesser 
Det høye aktivitetsnivået i forvaltningsplanområdet fører til en del overlappende og 
konkurrerende interesser rundt utnyttelse og bruk av arealer og ressurser. I tillegg til rene 
næringsinteresser er det sterke miljøinteresser knyttet til områdets naturverdier.  

De fleste potensielle konflikter i forvaltningsplanområdet er allerede løst, eller forsøkt løst, 
gjennom internasjonale og nasjonale reguleringer og lovverk. Virkemidlene som benyttes i 
denne samordningen av aktiviteter er dels sektorovergripende og dels sektorspesifikke. På 
tross av dette finnes det en del vedvarende konflikter. Det er også muligheter for at nye 
konflikter kan oppstå med bakgrunn i for eksempel teknologisk utvikling, nye mål og ønsker 
for næringsvirksomhet, eller i tilknytning til miljø- og klimamålsettinger. 

En rekke mål for miljøtilstanden i Norge er identifisert i Norske Miljømål (2011). 

Ulike typer konflikter 
Man kan dele inn konfliktene i forvaltningsplanområdet i to kategorier:  

• konflikter mellom næringer 
• konflikter mellom næringer og miljø  

Hvis en næringsaktivitet er, eller kan komme til å bli til hinder for annen næringsvirksomhet, 
eller en planlagt aktivitet er, eller kan komme til å bli til hinder for andre næringers aktiviteter 
eller interesser, er det en mulighet for konflikt mellom næringer.  
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En konflikt mellom næringer og miljø oppstår i det næringsvirksomheten rokker ved 
økosystemets integritet, det vil si når utnyttelsen av naturressursene ikke er bærekraftig. Dette 
kan føre til endringer i leveransen av økosystemtjenester, som igjen kan få betydning for 
næringer og næringsinteresser.  

Konflikter mellom næringer 
De aller fleste konflikter mellom næringer er knyttet til arealbruksinteresser.  

Petroleumsvirksomhet og fiskeri 
Det har vært en langvarig konflikt mellom fiskeri- og petroleumsinteresser om seismisk 
datainnhenting. Konflikten er komplisert, har flere ulike konfliktpunkter, og er fortsatt 
pågående. Dette er en konflikt som gjelder alle norske havområder hvor det drives både fiske 
og petroleumsvirksomhet. En utfyllende beskrivelse av konflikten fra henholdsvis 
Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet, er gitt i eget vedlegg. 

Et annet sentralt konfliktområde gjelder arealbeslag før, under og etter utvinning av 
petroleumsressurser. Et sentralt aspekt for intensiteten i konflikten er eventuelle nye 
installasjoners plassering i forhold til viktige fiskeriområder. Ytterligere samordning og 
samarbeid kan være med å dempe nåværende og fremtidige arealkonflikter mellom fiskeri- og 
petroleumsvirksomhet.  

Petroleumsvirksomhet og skipstrafikk 
Potensielle arealkonflikter er godt håndtert i gjeldende regelverk og prosedyrer. En mulig 
utfordring i fremtiden er etterlatte betonginnretninger i havområdene. Konfliktnivået er ikke 
forventet å øke i tiden fremover. 

Skipstrafikk og fiskeri 
Konflikter kan særlig oppstå når skip kommer for nær fiskefelt i aktivt bruk. Dette kan føre til 
sammenstøt mellom skip og fiskefartøy, og at faststående fiskeredskaper blir skadet eller 
ødelagt av skip i trafikk. De internasjonale sjøveisreglene regulerer trafikken, og eventuelle 
konflikter knytter seg i hovedsak til enkeltfartøyer som bryter gjeldene regler. Samordningen 
er ytterligere forbedret gjennom et nytt trafikkseparasjonssystem. Konfliktnivået vil 
sannsynligvis ikke være større i 2030 enn i dag. 

Akvakultur og fiskeri 
Det finnes konflikter i dag, men konfliktene er ikke omfattende. Relokalisering og vekst i 
akvakulturnæringen vil kunne skape nye konflikter. Arealkonfliktene vil knytte seg til 
plassering av anlegg og fortøyninger. Omfanget og utviklingen i konfliktbildet er vanskelig å 
si noe om med sikkerhet fordi dette ikke blir synlig før det søkes om etablering av nye 
akvakulturanlegg på konkrete lokaliteter. 

Akvakultur og skipstrafikk 
Konfliktpotensialet mellom næringene er håndtert i gjeldene regelverk. Konfliktpotensialet er 
økende om det blir aktuelt å lokalisere akvakulturanlegg i mer eksponerte områder med 
nærhet til etablerte farleder. Regelverket vil kunne håndtere dette i overskuelig fremtid. 

Havvind og petroleum 
Det kan finnes petroleumsforekomster under havbunnen i områder som er aktuelle for 
utbygging av havvind. Ved en utbygging av havvind, vil videre kartlegging og utvinning av 
petroleum være vanskelig. Dette kan føre til arealkonflikter. Eventuelle konflikter blir 
håndtert i prosessene i forkant av en eventuell utbygging. 
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Havvind og fiskeri 
Fiskeri ser ut til å være den arealbruksinteressen som i størst grad vil kunne bli berørt ved en 
eventuell etablering av havvind. Vindkraftverk til havs er arealkrevende. En eventuell 
utbygging vil båndlegge store arealer, og representerer et høyt potensiale for konflikt med 
fiskeriinteresser i de områdene som bygges ut. Konfliktens utvikling er avhengig av omfang 
og plassering av eventuelle vindparker. Godt samarbeid og ytterligere samordning i forkant av 
en utbygging er viktig for å sikre et så lavt konfliktnivå som mulig. 

Havvind og skipsfart 
Sameksistens mellom skipsfart og havvind er mulig, men krever nærmere detaljplanlegging 
og gode prosesser i forkant av en eventuell utbygging. Generelt kan man si at installasjoner i 
havet utgjør en økt fare for kollisjoner og ulykker. Konflikten ved en eventuell utbygging vil 
kunne håndteres i prosessen forut for utbyggingen, og ytterligere samordning og samarbeid vil 
kunne være fordelaktig i en slik prosess. 

Andre arealkonflikter mellom næringer 
Det er arealkonflikter i tilknytning til forvaltningsplanområdet hvor blant annet akvakultur, 
friluftsliv og turisme, land- og kystbaserte aktiviteter og andre næringer er parter. Konfliktene 
er relativt små i omfang, men kan lokalt ha stor betydning. 

Arealkonflikter mellom næringer og miljø  
Arealkonflikter mellom næring og miljø omfatter alle former for arealbruk og -påvirkning 
som berører eller kan tenkes å berøre arters levesteder og ha innvirkning på rekruttering, vekst 
og fødetilgang. En rekke arter er knyttet til spesielle leveområder i hele eller deler av sitt 
livsforløp. Slike arter kan ikke flytte på seg hvis fødetilgangen eller miljøforholdene endrer 
seg.  

For eksempel er grunne sandbunnområder attraktive arealer for flere næringer, og er også 
leveområde for tobis. I disse områdene er det både mulighet for konflikt mellom næringer, og 
mellom næring og miljø.  

I tilfeller hvor nye områder blir vernet, vil konfliktnivået avhenge av hvilke restriksjoner som 
blir lagt på bruk og næringsvirksomhet i disse områdene. Vern eller annen beskyttelse av 
havområder kan være aktuelt gjennom for eksempel Marin verneplan, som skal danne et 
nettverk av marine verneområder med hensikt på å ta vare på marine naturverdier og 
økosystemer. 

Ved eventuell aktivitet i eller i tilknytning til områder med store miljøverdier kan det oppstå 
konflikter mellom miljø- og næringsinteresser. I forvaltningsplanene for Norskehavet og 
Barentshavet har miljøverdier i SVO-ene blitt lagt til grunn når man har fastsatt rammer for 
virksomhet. Også i Nordsjøen og Skagerrak vil det være nødvendig å avveie interesser i 
tilknytning til SVO-ene og andre områder med store miljøverdier. 

Konflikter knyttet til biologisk påvirkning  
Biologiske påvirkninger fra næringsvirksomhet kan ha innvirkning på arters og naturtypers 
livsvilkår. 

Fremmede arter er en av truslene mot det biologiske mangfoldet. Sannsynligheten for at 
fremmede arter skal bli invaderende, er liten, men om det skjer, kan det ha store konsekvenser 
for økosystemet. Alle aktiviteter som kan medføre spredning av fremmede arter, er i konflikt 
med sentrale miljømål. 
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Beskatningen av kommersielle fiskebestander er tilsiktet, og så lenge høstingen er bære-
kraftig, er dette i tråd med miljømålene. Høsting og bifangst av sårbare eller truede arter vil 
være i konflikt med målsettinger om vern av truede arter. For sjøfugl vurderes påvirkningen 
fra fiskeriene å være i form av bifangst, og indirekte påvirkning gjennom redusert tilgang til 
byttedyr og endringer i næringstilbudet. Tapte fiskeredskaper kan utgjøre en skjult beskatning 
av fisk og dessuten påvirke sjøfugl og sjøpattedyr negativt. 

Utkast av fisk er fremdeles påbudt i EU. I Norge vurderes utkast som en forvaltningspraksis 
som ikke er bærekraftig, og dermed i konflikt med miljømålene.  

Fiske med bunntrål påvirker havbunnen, og enkelte deler av havbunnen i forvaltningsplan-
området blir overtrålt anslagsvis 10 til 20 ganger årlig.  

Akvakulturnæringen kan påvirke det biologiske mangfoldet. Konsekvensene fra 
akvakulturvirksomhet sees i liten grad i Nordsjøen, men påvirkningene er tydelige i andre 
områder og økosystemer som i Norskehavet og i elvene. 

Konflikter knyttet til forurensing og utslipp av klimagasser 
Helse- og miljøfarlige kjemikalier kan for eksempel være kreft- og allergifremkallende, skade 
forplantningsevne og arvestoff, og de kan skade immunforsvar og nervesystem. Flere av disse 
stoffene brytes sakte ned, og hoper seg opp i næringskjedene (er bioakkumulerende). Dermed 
kan de være helsefarlige for mennesker og dyr selv om nivåene i havområdet som helhet er 
forholdsvis lave. Disse miljøgiftene er derfor i konflikt med miljømålene, og en trussel mot 
naturmangfold, matforsyning og befolkningens helse.  

Alle tilførsler av helse- og miljøfarlige kjemikalier til havmiljøet er i prinsippet i konflikt med 
miljømålene for kjemikalier og et giftfritt miljø, men for næringene er det innført reguleringer 
som har bidratt til å minske konflikten. For de fleste næringene vil et økt aktivitetsnivå kunne 
medføre økte utslipp og økt konfliktpotensial.  

Utslippene av radioaktive stoffer må reduseres for å nå miljømålene, både nullutslippsmålet 
for petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø og i henhold til OSPAR-avtalen. Dette gjelder 
både utslipp fra nukleær virksomhet og fra petroleumsindustrien.  

I perioden 1990–2010 økte klimagassutslippene i Norge med åtte prosent.  

Ulykker som konfliktmateriale 
Ulykker, for eksempel med utslipp av kjemikalier, radioaktive stoffer eller olje, er ikke 
konflikter i seg selv. Konfliktpotensialet ligger i hvor mye og hvordan det arbeides for å 
avverge en slik hendelse i forkant, hvordan hendelsen håndteres etter at ulykken har funnet 
sted, og hvordan konsekvensene av ulykken begrenses. Konfliktene er på denne måten knyttet 
til beredskap og reguleringer mer enn den enkelte ulykken. 

Andre konflikter 
Det er en rekke andre påvirkninger, som marin forsøpling og støy, som kan ha negativ 
innvirkning på miljøet. Den enkelte påvirkning kan være liten, men ser man på alle 
påvirkninger samlet, så kan dette likevel være betydelig, særlig for sårbare og truede arter 
eller naturtyper. 

Fellestrekk ved konfliktene 
De identifiserte konfliktene varierer mye når det kommer til problemstillinger, motsetninger 
og alvorlighetsgrad. De sterkeste konfliktene mellom næringer er knyttet til utnyttelse av 
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naturressursene og båndlegging av arealer, det vil si fordelingen av materielle og økonomiske 
verdier. 

For konflikter knyttet til miljøverdiene er ideologiske eller ideelle interesser også 
fremtredende i konfliktbildet. Disse konfliktene handler ikke bare om å beskytte 
miljøverdiene på grunn av markedsverdi, men også på grunn av økosystemkomponentenes 
egenverdi. 

Regulering og samordning av ulike hensyn i forvaltningsplanområdet 
Sektorenes bruk og interesser i havområdet har det til felles at de påvirker arealene, miljøet og 
ressursene på en måte som har innvirkning på andre interesser. Selv om de ulike sektorene i 
større eller mindre grad tar hensyn til andre næringer og miljø, er koordineringen mellom de 
sektorvise tilpasningene ikke alltid god nok. Dette kan ha innvirkning på andre sektorers 
næringsvirksomhet, på bærekraftigheten og miljøtilstanden for forvaltningsplanområdet som 
helhet, og dermed på konfliktnivået. 

Et hovedspørsmål vil være hvordan man på beste måte kan hindre konflikter gjennom å styre 
arealbruken og legge til rette for ytterligere samordning og samarbeid.  

Også internasjonalt kan det tenkes at det vil være et økende konfliktnivå og behov for bedre 
samordning. Mange av de marine miljøverdiene og ressursene er delt med andre land. 

Vurdering av kartapplikasjon 
Faggruppen mener at det ikke er behov for å utvikle en ny kartapplikasjon som grunnlag for å 
identifisere områder med næringsvirksomhet og identifisering av samordningsbehov og 
interessekonflikter. En eventuell applikasjon bør være mulig innenfor rammene til nåværende 
kartløsninger. 
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1 Bakgrunn og metodikk 

1.1 Helhetlig forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak 
Forvaltningsplaner for alle norske havområder 
Regjeringen ønsker en økosystembasert forvaltning av norske havområder. Det innebærer at 
forvaltningen av menneskelige aktiviteter tar utgangspunkt i de rammene som økosystemet 
setter for å opprettholde strukturen, virkemåten, produksjonen og naturmangfoldet. 
Økosystembasert forvaltning skal også sikre at ny aktivitet og nye påvirkninger underlegges 
en helhetsvurdering av hvilken belastning et økosystem vil bli utsatt for.  

I Norge skal dette oppnås gjennom utarbeidelse av helhetlige forvaltningsplaner. 
Forvaltningsplanene er verktøy både for å tilrettelegge for verdiskaping og for å opprettholde 
miljøverdiene i havområdene. Forvaltningsplanene skal derfor gi overordnede rammer for 
eksisterende og ny virksomhet i havområdene, og legge til rette for sameksistens mellom 
næringer som påvirker havmiljøet. Som basis for forvaltningsplanene ligger sentrale 
prinsipper knyttet til kunnskapsgrunnlaget, føre-var-prinsippet og samlet belastning. 

Det er utarbeidet forvaltningsplaner for Barentshavet-Lofoten (2006 – oppdatert i 2010) og 
Norskehavet (2009). Regjeringen skal legge fram en forvaltningsplan for Nordsjøen og 
Skagerrak i 2013.  

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak 
Helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak vil geografisk dekke områdene utenfor 
grunnlinja under norsk jurisdiksjon nord til 62°N (se Figur 1.1). Der det er relevant, dekker 
utredningsarbeidet også områder og problemstillinger innenfor grunnlinja og utenfor norsk 
økonomisk sone.  I den grad det har vært relevant er det faglige arbeidet samkjørt med 
pågående internasjonalt samarbeid og knyttes til relevante EU-direktiver, blant annet 
havstrategidirektivet og vanndirektivet. 

Arbeidet er koordinert av den interdepartementale styringsgruppa for helhetlig forvaltning av 
norske havområder. Gruppa er ledet av Miljøverndepartementet og består i tillegg av 
Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Kommunal- og 
regionaldepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Olje- og energidepartementet og 
Utenriksdepartementet. 

Det forberedende arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen koordineres av 
faggruppen for Nordsjøen og Skagerak og arbeidsgrupper nedsatt av denne gruppen. 
Faggruppen består av Klima- og forurensningsdirektoratet (leder), Direktoratet for 
naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Nasjonalt institutt 
for ernærings- og sjømatforskning, Norsk institutt for luftforskning, Norsk institutt for 
naturforskning, Norsk institutt for vannforskning, Norges vassdrags- og energidirektorat, 
Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet, Sjøfartsdirektoratet og Statens strålevern. 
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Figur 1.1 Kart over forvaltningsplanområdet Nordsjøen og Skagerrak 
 

1.2 Om denne rapporten  
Rapporten er delt inn i fem kapitler: 

• Kapittel 1 er et introduksjonskapittel med informasjon om forvaltningsplanarbeidet, 
innholdet i rapporten, og miljø- og næringsinteressene i forvaltningsplanområdet. 

• Kapittel 2 tar for seg konfliktdefinisjoner relevante for havforvaltning slik de er brukt i 
denne rapporten. 
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• Kapittel 3 gir en sektorvis fremstilling av arealmessige forhold, i tillegg til informasjon 
om samordning av ulike hensyn og forventet utvikling i sektorene. 

• Kapittel 4 er en oversikt over de identifiserte konfliktene i og i tilknytning til 
forvaltningsplanområdet. Dette gjelder både konflikter mellom næringer, og mellom 
næringer og miljø. Muligheter for ytterligere samarbeid og samordning der det er eller kan 
oppstå samordningsbehov eller interessekonflikter mellom næringer presenteres. Forslag 
til tiltak, ytterligere samarbeid og samordning knyttet til miljøkonflikter blir behandlet i 
rapporten Samfunnsmessige konsekvenser av forventet utvikling som blir ferdigstilt i 
oktober 2012. 

• Kapittel 5 gir en vurdering av behovet for en kartapplikasjon som grunnlag for å 
identifisere områder med aktivitet og næringsvirksomhet, og identifisering av 
samordningsbehov og interessekonflikter. 

Arbeidsgruppens arbeid og organisering 
Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt arbeidsgruppe som har bestått av 
representanter fra Klima- og forurensingsdirektoratet (red.), Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, 
Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Direktoratet for 
naturforvaltning, Havforskningsinstituttet og Statens strålevern. 

1.3 Miljøinteresser i forvaltningsplansområdet 
Et rent og bærekraftig havmiljø, uten skadelige mengder av forurensning og miljøfarlige 
stoffer, er viktig for å trygge befolkningens helse og velferd, for å sikre det biologiske 
mangfoldet og for at havets produksjonsevne blir opprettholdt. Norge er forpliktet til å følge 
opp internasjonale mål, som for eksempel å redusere tap av biologisk mangfold, etablere 
nettverk av vernede marine områder, og redusere tilførselen av forurensing. Videre omfatter 
miljøinteressene å ivareta sentrale materielle verdier og behov, for eksempel knyttet til 
verdiskapning i fiskeri, havbruk, turisme og reiseliv. Miljøverdiene danner med andre ord 
grunnlag for viktige deler av norsk økonomisk utvikling og vekst. Det er i Norges 
økonomiske egeninteresse å ta vare på miljøet for ikke å forringe ressursgrunnlaget som deler 
av norsk eksport og verdiskaping bygger på. 

Prioritering av miljø er et verdivalg. Føre-var-prinsippet og bærekraftighet er viktige 
prinsipper i norsk forvaltning. Grunnlaget for verdiskapning og bruk av miljøet skal være på 
plass også for fremtidige generasjoner.  

Norske miljøinteresser handler også om å fremme disse verdiene internasjonalt. Norge er 
særlig opptatt av temaer som klima, miljøgifter, biologisk mangfold, nordområdene og 
bærekraftig forvaltning av fiskeressursene. 

Som et ledd i arealbeskrivelsen for Nordsjøen og Skagerrak er noen områder identifisert som 
særlig verdifulle områder (SVO) med bakgrunn i en naturfaglig vurdering. Disse områdene 
har store miljøverdier. Som SVO-er har de ingen spesiell juridisk status eller beskyttelse, men 
noen av områdene og deler av disse er vernet gjennom naturmangfoldloven (tidligere 
naturvernloven). Andre er foreslått vernet i marin verneplan (denne er ikke vedtatt enda) mens 
resten forvaltes gjennom sektorlovverket. Noen av SVO-ene befinner seg delvis utenfor 
forvaltningsplansområdet men leverer viktige økosystemtjenester som har innvirkning inn i 
forvaltningsplansområdet. Prioriteringene og kriteriene som ligger til grunn for utvelgelsen av 
SVO-ene finnes i Arealrapporten (2010), beskrivelse av sårbarhet for SVO-ene finnes i 
Sårbarhetsrapporten (2011). 
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1.4 Næringsinteresser i forvaltningsplansområdet 
I dag er det tre dominerende næringer i området; petroleumsvirksomhet, fiskeri og skipsfart. 
Petroleumsvirksomhet drives i dag bare i Nordsjøen, mens fiskerivirksomhet og skipstrafikk 
bruker både Nordsjøen og Skagerrak. Fornybar energi kan bli en viktig næring i området i 
fremtiden. Land- og kystbaserte aktiviteter har ikke hoveddelen av sine aktiviteter innenfor 
forvaltningsplansområdet, men de kan være avhengig av planområdene i sin 
næringsvirksomhet eller gjennomføre aktiviteter som potensielt kan ha innvirkning på 
planområdet. Eksempler på slike næringer kan være akvakultur, landbasert industri, landbruk, 
reiseliv/turisme og så videre. Fritidsbåter bruker hele Skagerrak og kystområdene i Nordsjøen 
ekstensivt. 
 

 
Havområdenes beliggenhet og ressursgrunnlag gjør forvaltningsplanområdet attraktivt for flere næringsinteresser.  
Foto: Eskil Leikanger, Sjøfartsdirektoratet 
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Fig. 1.2 Særlig verdifulle områder (SVO-er) i tilknytning til forvaltningsplanområdet. Illustrasjon: nyhetsgrafikk.no. 
Fotografier: Sondre Ski, Eirik Grønningsæter / WildNature.no, Erling Svensen og Nils Aukan / UWPhoto, Direktoratet for 
naturforvaltning og Havforskningsinstituttet 
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2 Konflikter i tilknytning havforvaltning – definisjoner  

Konflikter som omfatter miljøet og naturressurser handler først og fremst om (ideologiske) 
interesser og (materielle) verdier (Vatn 2011). 

Naturressursenes iboende egenskaper har betydning for hvordan forvaltningen av ressursene 
er organisert, og også for hvor stort konfliktpotensialet er. De ulike sektorene har ulike, og 
noen ganger motstridende interesser i forhold til utnyttelsen av de naturressursene som finnes 
i forvaltningsområdet. Konfliktene er relatert til ulike ønsker om hvordan man skal legge til 
rette for verdiskapning, og samtidig opprettholde miljøverdiene.  

Mange potensielle og tidligere konflikter i forvaltningsplanområdet er allerede håndtert 
gjennom nasjonale og internasjonale lover og regler. Det er i stor grad aksept for rammene og 
kravene som stilles. Bestemmelser og avgjørelser i forhold til ressursutnyttelse og 
sektorinteresser handler slik om konfliktløsning – å finne det beste kompromisset mellom de 
konkurrerende interessene og målene (ibid.). I noen tilfeller er uenigheten mellom partene så 
vidt stor at konfliktene er pågående og vurderes som uløste. 

I Nordsjøen og Skagerrak kan man se for seg konflikter på lokalt, regionalt, nasjonalt og 
multi-nasjonalt nivå. Konfliktens alvorlighetsgrad er avhengig av hvilket nivå konflikten 
utspiller seg på, og hvor store materielle, økonomiske eller ideologiske verdier som står på 
spill.  

Mangel på helhetlig havforvaltning kan gi flerbrukskonflikter (arealkonflikter) og 
ressurskonflikter (konkurranse om en eller flere ressurser). I Nordsjøen er eksempler på slike 
konflikter arealkonflikter mellom fiskeriaktiviteter, skipsfart og oljevirksomhet og 
ressurskonflikter knyttet til felles forvaltning av fornybare ressurser (for eksempel fisk, 
havvind) eller ikke-fornybare ressurser (for eksempel petroleumsressurser). 

2.1 Konfliktdefinisjon 
Konflikter innenfor naturressursforvaltning kan dermed defineres som sosiale forhold 
kjennetegnet av konkurrerende materielle eller ideologiske interesser mellom interagerende 
deltakere over bestemte ressurser. 

Konfliktbegrepet blir i denne rapporten brukt om: interessekonflikter, interessemotsetninger, 
arealkonflikter, ressurskonflikter, miljøkonflikter, målkonflikter, reelle konflikter og 
potensielle konflikter. 

2.1.1 Konflikter mellom næringer 
I det en næringsaktivitet eller planlagt aktivitet er eller vil bli til hinder for en annen næring 
sine aktiviteter, interesser eller planlegging er det en potensiell konflikt mellom næringer.  

Slike konflikter kan være direkte konflikter, som at to næringer ønsker å bruke det samme 
arealet. For eksempel legger petroleumsindustrien beslag på en del områder med sine 
installasjoner, som dermed umuliggjør at fiskeriene og skipstrafikken kan bruke disse 
områdene. 

Noen konflikter vil kunne oppstå innad i en sektor, ved at en aktivitet utelukker eller legger 
hindringer i veien for en annen aktivitet i samme sektoren.  

Konfliktene kan også være mer indirekte, ved at en nærings aktivitet påvirker en annen 
nærings aktivitet negativt selv om de ikke bruker de samme områdene. Forurensing og utslipp 
fra en aktivitet i et område kan for eksempel virke inn på andre næringer i andre områder. 
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2.1.2 Konflikter mellom næringer og miljø  
Miljøinteressene kommer i konflikt med næringsinteressene i det næringsinteressene rokker 
ved økosystemets integritet, det vil si når utnyttelsen av miljøet ikke er bærekraftig.  

Å høste av ressursene som finnes i forvaltningsplanområdet er ønskelig og nødvendig for 
samfunnet. Det er dermed vanskelig å se for seg et økosystem uten menneskelig påvirkning. 
Spørsmålet er hvor mye påvirkning som kan godtas, og hvor mye miljøet kan påvirkes av 
menneskelig aktivitet uten å skape uønskede negative virkninger. 

2.1.3 Fornybare og ikke-fornybare ressurser 
Ressursene som finnes i forvaltningsplanområdet kan grovt deles inn i to ulike typer; 
fornybare ressurser og ikke fornybare ressurser.  
Fornybare ressurser (for eksempel fisk, vind og vann) vil fornye seg selv så lenge de ikke 
overutnyttes. Hvis disse ressursene og økosystemene rundt dem blir brukt på en bærekraftig 
måte kan de utnyttes for all fremtid. 

Ikke fornybare ressurser (for eksempel olje og mineraler) finnes i en begrenset mengde, og vil 
ikke fornyes innenfor en menneskelig tidsskala. Utnyttelsen av disse ressursene er dermed 
begrenset i tid, når forekomstene er brukt opp er potensialet for verdiskapning borte. 
 

 
Dersom man ikke overbelaster økosystemet, kan man utnytte fisk som ressurs for all fremtid. Foto: 
Havforskningsinstituttet 
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3 Sektorvis fremstilling av arealmessige forhold, 
samordning og utvikling mot 2030 

Kapittelet inneholder beskrivelser av sektorenes bruk og utnyttelse av arealer og ressurser i 
forvaltningsplanområdet. Det gis også en oversikt over lovverk og reguleringer som er 
relevante for sektorenes aktiviteter og samordningen mot andre interesser i 
forvaltningsplanområdet. I tillegg gis det en oversikt over sektorenes antatte utvikling mot 
2030. 

Alle sektorer og aktiviteter i forvaltningsplanområdet kan potensielt påvirke miljøet. Samtidig 
er det den samlede påvirkningen fra alle aktiviteter i forvaltningsplanområdet som bestemmer 
de endelige konsekvensene for miljøet. Miljøinteressene er presentert i et eget delkapittel for å 
synliggjøre noen sektorovergripende interessekonflikter. Disse konfliktene bunner ikke bare i 
kjente miljøpåvirkninger fra den enkelte sektor og enkeltstående aktiviteter, men også den 
samlede påvirkning fra alle aktiviteter, i tillegg til mer overliggende verdi- og målkonflikter 
knyttet til bærekraftig bruk av naturressursene.  

3.1 Miljøinteresser 
Nordsjøen og Skagerrak er det av Norges havområder som i størst grad er påvirket av 
menneskelige aktiviteter. Nordsjøen er et av de mest trafikkerte havområdene i verden, 
fiskeriaktiviteten er høy og petroleumsvirksomheten i området er stor. I tillegg er 
landområdene i tilknytning til havområdet tett befolket, med stor industriell aktivitet og 
omfattende jordbruksvirksomhet. Dette reflekteres i at det generelle forurensningsnivået i 
Nordsjøen og Skagerrak er høyere enn i Norskehavet og Barentshavet. Langtransportert 
forurensning som blir fraktet inn i havområdet med luft- og havstrømmer er også en kilde til 
menneskelig påvirkning.  

På land er bruken av areal og naturressurser regulert i plan- og bygningsloven. Et tilsvarende 
overgripende planverktøy finnes ikke for havområdene. Bruk av arealene og ressursene i 
havområdene har blitt vurdert og forvaltet relativt isolert fra hverandre (St.meld.nr 37 2008-
2009)”. 

Land- og kystbaserte aktiviteter, petroleumsvirksomhet, skipstrafikk, havbruk og fiske 
påvirker miljøet gjennom utslipp av miljøskadelige stoffer, næringssalter til vann og luft, 
klimagasser, samt uttak av levende ressurser.  I tillegg kommer miljørisiko knyttet til ulykker 
og akutte utslipp. Ulike aktører vil ha ulike syn på hva som er akseptabel miljøpåvirkning og 
miljørisiko, og i hvilken grad miljømålsettingene er oppnådd. Det er denne uenigheten som er 
bakteppet for konflikter knyttet til miljøinteressene. 

Miljøinteressene er tydelig reflektert i de norske miljømålene (se Norske Miljømål 2011). I 
dette kapittelet er det valgt ut noen viktige miljømål, som er relevante for Nordsjøen og 
Skagerrak under hovedtemaene forurensning, biologisk mangfold og klima. 
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Faktaboks 3.1  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Bærekraftighet 
• De marine økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold skal 

opprettholdes eller gjennomrettes og danne grunnlag for verdiskaping gjennom 
bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester. 

• Alle bestander som høstes av fisk, virvelløse dyr og tare skal være forvaltet 
økosystembasert, og høstet bærekraftig. 

• Innen 2015 er de samlede menneskeskapte belastningene på korallrev og andre sårbare 
økosystem som er påvirket av klimaendringer eller havforsuring minimert, slik at deres 
funksjon i størst mulig grad er opprettholdt. 

• Betydningen av robuste økosystemer og naturmangfold som karbonlagre skal være styrket 
i arbeidet med tilpasning og bekjempelse av klimaendringer innen 2020, inkludert 
restaurering av minst 15 prosent av degraderte økosystemer. 

Faktaboks 3.2  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Forurensing, 
utslipp og tilførsler 
• Risikoen for helse- eller miljøskade som følge av akutt forurensning skal holdes på et lavt 

nivå og man skal kontinuerlig søke å redusere dette ytterligere. 
• Utslipp og bruk av kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø skal 

kontinuerlig reduseres med mål om å stanse utslippene innen 2020. 
• Risiko for at utslipp og bruk av kjemikalier er årsak til skade på helse og miljø skal 

minimeres. 
• Sedimenter (bunnmasser i sjø) som er forurenset med helse- eller miljøfarlige kjemikalier, 

skal ikke medføre fare for alvorlige forurensningsproblemer. 
• Utslipp, risiko for utslipp og spredning av radioaktive stoffer som kan forårsake helse- og 

miljøskade skal holdes på lavest mulig nivå. Alt radioaktivt avfall skal håndteres 
forsvarlig, og på godkjent måte. 

• Helse og miljø skal ikke ta skade av luftforurensning fra SO2, NOX, VOC, ammoniakk 
eller partikler.  

• De nasjonale tilførslene av næringssalter og partikler til kystvann som er preget av 
overgjødsling eller nedslamming skal reduseres til et nivå som sikrer god kjemisk og 
økologisk tilstand innen utgangen av 2021. 

• Operasjonelle utslipp skal ikke føre til helse- eller miljøskade eller bidra til å øke 
bakgrunnsnivåene av olje eller andre miljøfarlige stoff over tid. 

• De årlige utslippene av svoveldioksid (SO2) skal fremdeles holdes under 22 000 tonn. 
• De årlige utslippene av nitrogenoksid (NOX) skal maksimalt være 156 000 tonn. 
• De årlige utslippene av flyktige organiske forbindelser (VOC) skal fremdeles holdes under 

195 000 tonn. De årlige utslippene fra hele fastlandet og norsk økonomisk sone sør for 62. 
breddegrad skal fremdeles holdes under 70 prosent av nivået i 1989 (dvs. 188 000 tonn). 



Interessekonflikter og samordningsbehov 

18 

 

Faktaboks 3.3  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Klima 
• Norge skal overoppfylle utslippsforpliktelsen sin med 10 prosentpoeng til 9 prosent under 

1990-nivå. 
• Norge skal fram til 2020 ta på seg en forpliktelse om å kutte i de globale utslippene av 

klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.  
• Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg 

store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. 
Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i 
2030. 

• Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal legge til rette for en samordnet areal- og 
transportpolitikk som bidrar til lave klimautslipp, og bidrar til å redusere samfunnets 
sårbarhet for klimaendringer. 

 

Faktaboks 3.4  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Biologisk 
mangfold / vern av arter 
• Utryddingen av truede marine arter skal være stanset, og status for arter i nedgang skal 

være forbedret innen 2020. 
• De mest truede artene skal ha status som prioriterte arter. 
• Ved innførsel og utsetting av fremmede organismer skal vesentlige uheldige følger for 

naturmangfoldet unngås. For de mest skadelige fremmede organismene som allerede er 
satt ut i norsk natur skal tiltak for å nedkjempe disse være satt i gang eller gjennomført. 

Faktaboks 3.5  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Vern og 
beskyttelse av arealer og naturtyper 
• Et representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner innenfor 

naturmangfoldlovens virkeområde. 
• Verneverdiene i de marine verneområdene skal opprettholdes/gjenopprettes. 
• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt 

vare på. 

Faktaboks 3.6  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Friluftsliv 
• Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivselsskapende og 

miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og ellers. 
• Områder av verdi for friluftslivet skal sikres og forvaltes slik at naturgrunnlaget blir tatt 

vare på. 
• Allemannsretten skal holdes i hevd. 

Faktaboks 3.7  
Norske miljømål relevante forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak – Kulturminner 
• Det årlige tapet av verneverdige kulturminner skal ikke overstige 0,5 prosent innen 2020. 
• For automatisk fredede arkeologiske kulturminner skal det årlige tapet ikke overstige 0,5 

prosent innen 2020. 
• Et representativt utvalg kulturminner og kulturmiljøer skal være vedtaksfredet innen 2020. 
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3.1.1  Miljøinteresser knyttet til klima og forurensing i forvaltningsplanområdet 
Klimaspørsmålets sentrale plass i nasjonal og internasjonal politikk utfordrer land som henter 
mye av sin verdiskapning fra eksport og produksjon og forbruk av fossile brensler. 
Balansering av klimahensyn i forhold til energipolitiske mål er en aktuell konfliktdimensjon i 
Nordsjøen og Skagerrak, siden aktiviteter i Nordsjøen står bak en betydelig andel av de 
samlede norske utslippene av klimagasser.  

Norge har et mål om å stanse utslipp av miljøgifter innen 2020. I forvaltningsplanene for 
Barentshavet (2005-2006) og Norskehavet (2008-2009) er målet konkretisert til at virksomhet 
i havområdene ikke skal bidra til forhøyede nivåer av forurensende stoffer, heller ikke i 
sjømat. For petroleumsvirksomhet er det fastsatt nullutslippsmål, som omfatter mål om null 
utslipp av miljøfarlige tilsatte kjemikalier og null utslipp eller minimering av utslipp av 
naturlig forekommende miljøgifter i produsert vann og andre potensielt miljøskadelige stoffer. 
Videre skal risikoen for skade på miljøet og de levende marine ressursene som følge av akutt 
forurensning holdes på et lavt nivå, og denne risikoen skal kontinuerlig søkes ytterligere 
redusert.  

Forsøpling (herunder marin forsøpling) og annen skade på miljøet som følge av utslipp og 
avfall fra virksomheter skal unngås. Til grunn for denne politikken ligger føre-var-prinsippet. 

Regulering relevant for klima og forurensing 
Forurensingsloven, klimakvoteloven og CO2-avgiften er relevante virkemidler for samordning 
av ulike hensyn og interessemotsetninger mellom næringsvirksomhet og miljøet i 
forvaltningsplanområdet. 

Forurensning 
Forurensningsloven er et juridisk virkemiddel som brukes for å regulere forurensning. 
Utgangspunktet er at det er forbudt å forurense med mindre det foreligger særlig hjemmel for 
det enten i loven, forskrifter eller i særskilt tillatelse. Virksomheter kan søke 
forurensningsmyndighetene om slik særskilt tillatelse til forurensende virksomhet. Ved 
vurdering av om det skal gi tillatelse etter forurensningsloven, eventuelt på hvilke vilkår, skal 
det legges vekt på de forurensningsmessige ulempene ved tiltaket sammenholdt med de 
fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Om tillatelse skal gis, beror på 
forurensningsmyndighetens skjønn. Avveiingen som skal foretas vil i hovedsak være avveiing 
mellom de miljømessige skadene og ulempene på den ene siden og de økonomiske og 
næringsmessige fordelene på den andre. 

Klimagassutslipp 
Omtrent 90 prosent av de norske klimagassutslippene omfattes av virkemidler som tar sikte på 
å begrense utslippene. Det er bare utslippene fra jordbruket, som utgjør ca. 8 prosent av de 
nasjonale utslippene, og fiskeflåten med ca. 2,5 prosent av utslippene som ikke omfattes av 
noen form for virkemidler. 

I Norge dekker CO2-avgifter litt over halvparten av de samlede klimagassutslippene. Både 
bensin, autodiesel, parafin, fyringsolje og naturgass omfattes av CO2-avgift, om enn med noe 
varierende sats.  

Virksomheter som står for om lag 40 % av klimagassutslippene er omfattet av kvotesystemet. 
Fra 2013 vil dette øke til mellom 50 % og 60 % av utslippene, ved at flere virksomheter og 
flere klimagasser omfattes av kvoteplikten. Også luftfart (inkl. helikopterflyvinger til og fra 
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offshorefeltene) er inkludert fra 2012. Energianleggene i petroleumsvirksomheten er omfattet 
av både kvoteplikt og CO2-avgift. De får ikke tildelt gratiskvoter. 

Fiskeflåten er ikke omfattet av virkemidler for å redusere klimagassutslipp. Skip i 
innenriksfart er omfattet av CO2-avgiften, mens skip i utenriks fart er unntatt. 

Forurensning til vann og luft fra skipsfarten reguleres i Skipssikkerhetsloven med 
utgangspunkt i miljøkonvensjonen MARPOL Vedlegg I - VI. Dette inkluderer i fremtiden 
også utslipp av klimagasser (Se www.imo.org for informasjon om fremtidig regulering).  

3.1.2 Miljøinteresser knyttet til biologisk mangfold 
Miljøinteressene knyttet til biologisk mangfold reflekterer både Norges mål om å stanse tap 
av biologisk mangfold, og målet om å ivareta produktive økosystem som grunnlag for 
verdiskaping i fiskeri, havbruk, turisme og reiseliv. Havområdene skal forvaltes slik at 
mangfoldet av økosystemer, naturtyper, arter og gener bevares, og slik at økosystemenes 
produktivitet opprettholdes. Arter som er viktige for økosystemenes funksjon, struktur og 
produktivitet, skal forvaltes slik at de kan ivareta sin rolle som nøkkelarter i økosystemet. 

 
Tobis er både en nøkkelart for økosystemet i Nordsjøen og Skagerrak og en viktig art for fiskeindustrien.  
Foto: Tore Johannessen, Havforskningsinstituttet 
 
Forvaltningsplanene setter eksisterende områdereguleringer inn i en helhetlig sammenheng og 
suppleres ved behov. Innenfor forvaltningsplanområdene kan det brukes forvaltningsmessige 
tiltak som spenner fra tidsavgrensede lukkinger, varig områdevern eller beskyttelse av særlig 
sårbare og verdifulle områder, til åpning av områder for petroleumsvirksomhet og etablering 
av seilingsleder for skipsfart. 

Særlig verdifulle områder (SVO-er) 
I forvaltningsplanene for Norskehavet og Barentshavet har miljøverdier i SVO-ene blitt lagt 
til grunn når man har fastsatt rammer for virksomhet. Også i Nordsjøen og Skagerrak vil det 
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være nødvendig å avveie interesser i tilknytning til SVO-ene på grunn av de store 
miljøverdiene som finnes der. Regulering av aktiviteter i SVO-ene kan skje gjennom vern 
etter Naturmangfoldloven, eller gjennom sektorenes lovverk. 

Flere av de foreslått SVO-ene i Nordsjøen og Skagerrak overlapper helt eller delvis med 
allerede etablerte verneområder. I slike vernede områder skjer reguleringen etter en 
verneforskrift for hvert enkelt område. Aktiviteter som ikke truer verneverdiene tillates, dette 
er nærmere spesifisert i hver enkelt forskrift. Dette gjelder for eksempel for SVO 1 
Bremanger – Ytre Sula, SVO 4 Boknafjorden og Jærstrendene, SVO 5 Listastrendene, indre 
del av SVO 7 transekt Skagerak og SVO 8 Ytre Oslofjord med Ytre Hvaler nasjonalpark.  

Noen av SVO-ene overlapper også med områder som er foreslått i marin verneplan. Dette 
gjelder SVO 2 Korsfjorden, deler av SVO 4 Boknafjorden og Jærstrendene og SVO 7 
Transekt Skagerrak. Disse forvaltes etter midlertidige retningslinjer for behandling av saker 
som kan berøre kandidatområder til plan for marine beskyttede områder, fastsatt av 
Miljøverndepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og 
Olje- og energidepartementet 6. april i 2005. 

I tillegg vil sektorenes lovverk være viktig for eventuell regulering av aktivitet i eller i 
tilknytning til SVO-er. 

Regulering relevant for biologisk mangfold 
Samordning av ulike hensyn knyttet til biologisk mangfold kan blant annet være hjemlet i 
naturmangfoldloven, havressursloven, marin verneplan (hvor denne hjemles er ikke avklart 
foreløpig) og ulike sektorlovverk.  

Naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven trådte i kraft 1. juli 2009 og er den mest omfattende og viktigste loven 
om forvaltning av norsk natur noensinne. Loven gir regler om bærekraftig bruk og vern av 
naturen. Den er sektorovergripende og oppstiller prinsipper for all offentlig beslutningstaking 
som har betydning for naturmangfoldet. 

Arbeidet med områdevern er i hovedsak videreført i naturmangfoldloven, men det er tettere 
integrert med andre virkemidler for beskyttelse av norsk natur. Det er gjort flere 
moderniseringer for å styrke vernearbeidet og for å sikre bedre forutsigbarhet og klarhet for 
de som blir berørt av slike vedtak. Alle vedtak om områdevern etter naturvernloven av 1970, 
og tidligere naturvernlover, gjelder fortsatt.   

Viktige virkemidler i forhold til biologisk mangfold i naturmangfoldloven er blant annet 
forskrift om utvalgte naturtyper og forskrifter om prioriterte arter. 

Marin verneplan 
Marin verneplan skal danne et nettverk av marine verneområder med hensikt å ta vare på 
marine naturverdier og økosystemer. Arbeidet med marin verneplan er pågående.  

De foreslåtte verneområdene i planen skal fange opp variasjonsbredden i norsk natur. De er 
delt inn i kategoriene poller, strømrike lokaliteter, spesielle gruntvannsområder, fjorder, åpne 
kystområder, områder som strekker seg fra kysten og utover i havet (transekter) og 
sokkelområder.  

Marine verneområder og marine beskyttede områder 
Norge har under OSPAR-konvensjonen for beskyttelse av det marine miljø i nordøst-
Atlanteren og FNs konvensjon om biologisk mangfold sluttet seg til målet om opprettelse av 
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et nettverk av «marine protected areas» (MPAs) innen henholdsvis 2010 og 2012. Vern eller 
annen beskyttelse av utvalgte marine områder (som begge anses som MPA-er) er en viktig del 
av en økosystembasert forvaltning, og skal blant annet bidra til å stanse tapet av biologisk 
mangfold, sikre ressursgrunnlaget og bevare et representativt utvalg av marin natur som 
referanseområder til forskning og miljøovervåking. Norges nettverk av MPA-er vil bestå av 
marine beskyttede og vernede områder som fremgår av nasjonal marin verneplan og andre 
relevante prosesser. 

Spesielle og særskilt sårbare områder 
I skipsfartssammenheng har en to verktøy for områdevern: Etablering av Spesielle Områder 
(Special Areas) eller Utslippskontrollområder (Emission Control Areas), og identifisering av 
Særskilt Sårbare Områder (Particularly Sensitive Sea Areas (PSSA). Havområder skal fylle 
visse kriterier for å oppnå disse formene for status. Nordsjøområdet er spesielt område for 
utslipp av olje i henhold til MARPOL vedlegg I, for søppel (MARPOL vedlegg V) og 
utslippskontrollområde for svovel (MARPOL vedlegg VI). De sydlige kystområdene i 
Nordsjøen er etablert som et særskilt sårbart område (PSSA). Til særskilt sårbare områder 
hører alltid beskyttende (avbøtende) tiltak. Tiltaket i dette området er varslingsplikt for skip 
som benytter tung fyringsolje som drivstoff. 

Ballastvannforskriften 
Norge var et av de første landene som ratifiserte den internasjonale ballastvannkonvensjonen. 
For at den skal tre i kraft internasjonalt må den imidlertid ratifiseres av minst 30 land 
tilsvarende 35 % av verdens handelstonnasje. Pr. i dag har 33 land tilsvarende 26,5 % av 
handelstonnasjen ratifisert. I påvente av at konvensjonen skal tre i kraft internasjonalt har 
Norge valgt å innføre nasjonale regler for håndtering av ballastvann. Den norske 
ballastvannforskriften trådte i kraft 1. juli 2010 og stiller krav om at ballastvann skal skiftes ut 
i henhold til de krav som er spesifisert i konvensjonen. Norge har definert egne 
utskiftingsområder for ballastvann langs kysten fra Stavanger til Tromsø. Det arbeides for 
tiden i OSPAR med å definere utskiftingsområder/områder der utskifting ikke tillates for 
resten av Nordsjøområdet. Når konvensjonen trer i kraft internasjonalt vil det i den norske 
forskriften bli tatt inn krav om at ballastvann skal renses før det slippes ut. 

3.1.3 Andre miljøinteresser 

Marin forsøpling 
Marint søppel finnes i strandsonen, på havbunnen, flytende i vannmassene og på 
havoverflaten. Marint søppel som inneholder mye bestandige plastmaterialer, tungmetaller og 
miljøgifter, og kan dermed være en effektiv vektor for miljøskadelige stoffer. Marin 
forsøpling vurderes derfor som et miljøproblem i norske havområder. Fisk, sjøfugl og 
sjøpattedyr er særlig utsatte for skader etter plastmaterialer, og sjøfugl de spiser ofte marint 
søppel i den tro at det er næring.  

Forurensningsloven skal hindre utslipp og avfall fra virksomheter. Avfall dekkes også i 
mange sektorlovverk som regulerer utslipp og hensetting. Det foreligger ingen eksplisitt 
nasjonal målformulering for marin forsøpling.  Marint søppel kan transporteres med 
havstrømmene over store områder og det er derfor uklart hva som er viktige kilder. Utslipp av 
søppel fra skip (inkludert fiskefartøy) er forbudt i Nordsjøområdet bortsett fra oppmalt 
matavfall som kan slippes ut etter nærmere regler. Det er et globalt forbud mot utslipp av plast 
fra skip. Skipstrafikk og fiskeri er sektorer som trolig representerer betydelige kilder til marin 
forsøpling, både på grunn av ulovlige utslipp og via langtransportert avfall fra områder 
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utenfor forvaltningsplanområdet. De fleste andre sektorer bidrar også. Generelt er kunnskapen 
om omfang, kilder og konsekvenser av marin forsøpling i forvaltningsplanområdet 
mangelfulle. 

Friluftsinteresser 
Kystnære deler av Nordsjøen og Skagerrak benyttes i stor grad til friluftsaktiviteter. 
Småbåttrafikk er vanligvis ikke definert som friluftsliv, men kan i denne sammenheng 
vurderes som det. I det faglige grunnlaget for planen ellers er småbåttrafikk lagt under sektor 
skipstrafikk.  

Friluftsinteressene er i hovedsak kystnære og representert ved småbåttrafikk, seiling, brett, 
fiske, jakt, bading, vandring og rekreasjon av ulikt slag i strand- og kystsonen. Disse 
aktivitetene kan medføre forstyrrelser i hekketida. Dette er noen steder regulert ved forbud 
mot ilandstigning.  

 
Småbåttrafikk regnes som en del av friluftslivet i Nordsjøen og Skagerrak, og kan komme i konflikt annen aktivitet som 
fiske, skipstrafikk og hekkende sjøfugl. Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet 
 
Friluftsinteressene er blant annet regulert i Friluftsloven hvis formål er å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i naturen. 

Småbåtbruk kan komme i konflikt med annen bruk av sjøområdet, det være seg til fiske, 
skipstrafikk eller annen fritidsbruk, samt for eksempel til hekkende sjøfugl.  
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Kulturminner 
I Nordsjøen og Skagerrak kan det finnes kulturminner i form av rester etter 
steinalderboplasser og skipsvrak på havbunnen. Kulturminner er sikret lovregulert vern 
gjennom Kulturminneloven. Petroleumsloven skal også sikre at kulturminner ikke skades i 
forbindelse med petroleumsvirksomhet.  

3.2 Fiskeri 
Nordsjøen er et viktig område for norske fiskeriinteresser. Norge står for mer enn en fjerdedel 
av fangstuttaket i Nordsjøen.  Det norske fangstfokuset har i størst grad vært rettet mot de 
store bestandene, som makrell, sild og sei. På grunn av fiskens vandringsmønster, 
tilgjengelighet, økonomiske driftsbetingelser, reguleringer, markedsmuligheter og så videre, 
vil forholdene i fiskeriene inkludert arealbehovet endres fra år til år. Eventuelle klimatiske 
endringer vil også kunne føre til endringer i fiskemønsteret. 

3.2.1 De viktigste områdene for fiskeriene i norsk del av Nordsjøen og i 
Skagerrak. 

Figur 3.1 a og b viser aktiviteten til de sporingspliktige fiskefartøyene som fisket i Nordsjøen 
i 2010. Som følge av bestandssituasjonen for tobis, med påfølgende strenge reguleringer, kom 
ikke fisket etter denne arten godt frem gjennom satellittsporingen. Tobisfeltene i Nordsjøen 
(lys grønn) er derfor lagt til. Data fra norske fartøy vises i alle havområder, mens data fra 
utenlandske fartøy kun vises i norsk økonomisk sone. I Skagerrak-området, det vil si øst for 
en linje trukket mellom Lindenes fyr og Hanstholm fyr (Danmark), er imidlertid Norge, 
Sverige og Danmark enige om full utveksling av posisjonsrapporter mottatt fra fartøy som 
fiske i dette området. Dette medfører at Norge mottar sporingsinformasjon fra svenske og 
danske fartøy i hele Skagerrak, også utenfor norsk område. 
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Figur 3.1a Viktige områder for fiskeriene i Nordsjøen. Aktiviteten til norske og utenlandske fartøyer i 2011 er inkludert i 
figuren. 

De  lys grønne markeringene i 
kartet er svært viktige fiskefelt 
for fiske etter tobis. 

Fiske etter sild med not og trål foregår 
med varierende intensitet og kan 
foregå spredt over store deler av 
Nordsjøen. 

Områdene innenfor 4 n.mil innenfor 
grunnlinjene er viktige områder for 
kystfiskeflåten. 

Vest- og sørskråningen av Norskerenna 
i Nordsjøen og Skagerrak er svært viktig 
for fiske med trål etter konsumfisk 
(seifiske og blandingsfiskeri), reker og 
industrifisk (kolmule og øyepål). 

Tobisfelt  på Vikingbanken (lys grønne) 
Svært viktig område for tobis. 

Vestskråningen av Norskerenna fra 
Vikingbanken og nordover, samt 
vestover til britisk sektor er svært viktig 
for fiske etter sei, makrell og kolmule. 

Nordvestsiden av 
djuprenna i Skagerrak, 
viktig for fiske etter 
reker. 
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Figur 3.1b Innrapporterte fangster fra alle norske fiskefartøy over 15 meter. Data fra elektronisk fangstdagbok for 2011, 
alle fartøy. 
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3.2.2 Utøvelse av fiske i Nordsjøen og Skagerrak 
Fisket i Nordsjøen utøves av norske og utenlandske fiskefartøy. Det er stor aktivitet i norsk 
sone av EU-fartøy som fisker på tildelte kvoter som forhandles frem gjennom de bilaterale 
avtalene. 

Fisket i Skagerrak utøves i hovedsak av norske, danske og svenske fiskefartøyer.  

Antall norske fartøy i drift 
I år 2000 var det registrert 13.017 fiskefartøyer, men som følge av blant annet struktureringer 
i fiskeflåten har det totale antallet fiskefartøyer blitt halvert. Ved utgangen av 2010 er det 
6.309 registrerte fiskefartøyer. Bare en del av de registrerte norske fiskefartøyer brukes i 
helårsfiske. For å være helårsdrevet må et fartøy ha landet fangst i 7 av årets måneder. I 
tillegg må fartøyet ha en samlet fangst-inntekt for hele året som overstiger et minimumskrav.  

Antall utenlandske fartøy innmeldt i norsk sone 
Det har vært en kraftig reduksjon i antall utenlandske fartøy innmeldt i norsk sone i 
Nordsjøen, fra 614 i år 2000 til i underkant av 200 i 2011.  

Mer informasjon om fiskeriene i Nordsjøen kan innhentes på www.fiskeridir.no, eventuelt i 
aktivitetsbeskrivelsen eller Sektorutredning for fiskeri og havbruk (2011) for forvaltningsplan 
Nordsjøen og Skagerrak. 

3.2.3 Relevant regulering og rammeverk for fiskerivirksomhet 

Fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU 
Norge deler de fleste fiskeressursene med andre land, noe som gjør internasjonalt samarbeid 
helt nødvendig. Nordsjøen er kjerneområdet for det bilaterale fiskerisamarbeidet mellom 
Norge og EU, men fiskerisamarbeidet strekker seg geografisk og ellers mye videre. 

Norge og EU inngikk i 1980 en fiskeriavtale, gjerne kalt Rammeavtalen. I medhold av denne 
avtalen inngår Norge og EU årlige avtaler der fiskerisamarbeidet konkretiseres. De årlige 
forhandlingene er ofte benevnt som kvoteforhandlinger, fordi fastsettelse av neste års 
totalkvoter og fordelingen av disse er sentrale tema. I økende grad dreier forhandlingene seg 
om forvaltning i videre forstand, som for eksempel forvaltningsplaner, herunder beskatnings-
grad og tiltaksgrenser, overvåkning av og kontroll med fiskerivirksomheten, forskningskvoter 
og tekniske spørsmål, som for eksempel satellittsporing og elektronisk rapportering. 

Utfordringen i samarbeidet mellom Norge og EU er ulikhetene mellom partenes valg av 
forvaltningsmodeller. Den tydeligste forskjellen mellom norsk og EUs forvaltningsregime er 
knyttet til ulikt regelverk for utkast av fisk. I norske farvann har vi i dag et utkastforbud på 
alle kommersielle arter. EU har derimot et utkastpåbud dersom det fiskes utover kvote eller 
dersom fangstsammensetningen (art og størrelse) er ulovlig. Denne ulikheten i regelverk har 
vært gjenstand for drøftinger mellom Norge og EU i en årrekke. EU-kommisjonen foreslo 
sommeren 2011 å innføre forbud mot utkast av fisk. Forbudet foreslås innført i løpet av en 
treårsperiode regnet fra 2014. Dette karakteriseres av mange som noe av det mest positive 
som har skjedd i fiskerisamarbeidet med EU. 

Når det gjelder fiskerisamarbeidet i Skagerrak har dette hittil vært basert på Skagerrak-avtalen 
fra 1966 (opprinnelig inngått mellom Norge, Sverige og Danmark, men etter hvert har EU fått 
en fremtredende rolle). Etter norsk syn er ikke Skagerrak-avtalen av 1966 i tråd med moderne 
havrett, dette gjelder særlig kontroll og rapportering. Norge sa på denne bakgrunn i 2009 opp 
Skagerrak-avtalen, og avtalen av 1966 vil opphøre i 2012. Det tas sikte på å fremforhandle en 



Interessekonflikter og samordningsbehov 

28 

 

ny avtale i løpet av 2012. Forhandlingspartner vil være EU-kommisjonen, ikke Danmark og 
Sverige. 

Nasjonale reguleringer av fisket og ressurskontroll 
I følge Havressurslova er fangst av fisk tillatt med mindre det gjennom forskrift er fastsatt 
forbud mot å fiske.  

Etter at Norge har ført forhandlinger med andre land, og det er klart hvilke kvantum Norge 
disponerer av de enkelte fiskeslag, skal det fastsettes bestemmelser om hvordan fisket på de 
norske kvotene skal gjennomføres. Fiskeridirektoratet utarbeider forslag til reguleringer, og 
disse blir diskutert i reguleringsmøter to ganger i året. Reguleringsmøtene er i prinsippet åpent 
for alle med interesse for fiskeriforvaltning, og skal ivareta alle offentlige og private 
institusjoner og organisasjoner sine behov og ønsker for å komme med innspill til 
fiskerireguleringer. På bakgrunn av behandlingen i Reguleringsmøtene fremmer 
Fiskeridirektøren forslag til neste års regulering av fisket overfor Fiskeri- og 
kystdepartementet.  

Bestemmelser om fordelingen av kvoter på norske fiskere og gjennomføringen av fisket 
fastsettes gjennom reguleringsforskrifter for det enkelte fiskeslag som fastsettes for ett år av 
gangen. Bestemmelser om adgangen til å delta i fisket fastsettes dels gjennom ulike 
tidsuavgrensede konsesjonsordninger og dels gjennom ettårige deltakerreguleringer.  

Når det er fastsatt forskrifter som begrenser uttaket av en bestand, vil det ofte også være 
behov for å regulere hvor mye av slik fisk det skal være lov å ta som bifangst. Bifangst skal 
inngå i det totale regnskapet over uttaket av fiskeressursene. For å drive en ansvarlig 
forvaltning, må det sikres at uttaket av de ulike bestandene ligger innenfor de totalkvotene 
som er fastsatt. For å medvirke til dette blir det derfor satt av et kvantum til bifangst ved 
fordelingen av totalkvoten mellom de ulike fartøygruppene.  

Hensynet til en miljøforsvarlig forvaltning gjør det nødvendig å ha bestemmelser som 
regulerer og avgrenser uttaket av de artene som ikke er målarter. Det samme gjelder for 
sjøfugl og sjøpattedyr som ikke fanges av kommersiell interesse. Økt fokus på de uheldige 
sider av bifangst har intensivert arbeidet med å utvikle og å innføre nye tekniske reguleringer 
som ytterligere skal redusere bifangsten. 

Som en del av den samlede forvaltningen av Nordsjøen og Skagerrak inngår kontroll av 
utøvelsen av fiskeriene og omsetningen av fangster fra disse områdene. De nasjonale 
kontrollmyndigheter er Kystvakten, Fiskeridirektoratet og de aktuelle salgslag. Videre er det 
et samarbeid med andre kontrolletater, særlig toll- og skattemyndigheter. Fiskeridirektoratet 
har også bilaterale kontrollavtaler med de andre landene som grenser til Nordsjøen og 
Skagerrak. De bilaterale kontrollavtalene er av stor verdi for norske kontrollmyndigheter for å 
bekjempe overfiske, både i Nordsjøen, Skagerrak og i andre havområder. En av de store 
utfordringene med hensyn til å få til en effektiv forvaltning i Nordsjøen er at det er EU-
kommisjonen som har reguleringskompetansen, mens det er medlemslandene som har 
kompetansen til å kontrollere fiskeriene i EU-havet. 

I Norge legges det stor vekt på kontroll med fiskeoperasjonene på havet i forhold til gjeldende 
fiskeribestemmelser. Kontroll på havet er en integrert del av den forvaltningsfilosofi og 
praksis som videre omfatter bifangstbestemmelser som er tilpasset det å kunne utøve fiske på 
en eller flere målarter, skifte av felt når innblanding av yngel og småfisk er for stor, 
utkastforbud og stenging av felt med for stor forekomst av yngel og småfisk. Kystvakten sitt 
arbeid med å håndheve fiskeribestemmelsene til havs står følgelig helt sentralt.  
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Faktaboks 3.2.3  
Noen av de reguleringstekniske bestemmelsene for fiske i NØS sør for N62° 
• Forbud mot utkast av død eller døende fisk 
• Bestemmelser om maskeutforming og minste tillatte maskevidde i fisket med trål, 

snurrevad og garn 
• Sorteringsrist i kolmuletrål for å redusere bifangst av hvitfisk 
• Minstemålsbestemmelser og tiltak for å begrense fangst av fisk under minstemål 
• Bifangstbestemmelser for å hindre at det fiskes på yngel og småfisk, samt uttak av uønsket 

innblanding av andre fiskearter enn selve målarten 
• Permanent og periodevis stenging av områder for fiske med småmasket trål for å hindre at 

det fiskes på yngel og småfisk 
• Områdebasert regulering i fisket etter tobis for å hindre nedfisking av lokale bestander 
• Periodevis åpning av enkelte fiskerier (som i fisket med småmasket trål etter øyepål) for å 

medvirke til at fisket drives så direkte etter målart som mulig 
• En ordning med åpning og stenging av fiskefelt (RTC) er under utvikling 
• Begrensninger i bruk av de enkelte fiskeredskapene (blant annet dybdebegrensninger i 

bruk av trål, redskapsutforming, redskapsbegrensninger, krav til røkting av garn) 
• Bevaringsområder for hummer 
• Korallområder stengt for fiske med bunnslepne fiskeredskaper 
• Forbud mot fiske etter enkelte arter 

3.2.4 Utviklingstrekk mot 2030 
Ved utgangen av 2010 var det registrert 6.300 fiskefartøyer i Norge, grovt regnet en halvering 
de siste 10 årene. Årsakene til denne betydelige reduksjonen er mange: 1) gjennom de siste 30 
årene er alle viktige fiskerier blitt adgangsregulert gjennom konsesjoner eller årlige 
deltageradganger, 2) ulike strukturtiltak i både kyst- og havfiskeflåten, 3) sletting av passive 
fartøy i merkeregisteret og 4) gebyr for å stå i registrene. 

Det er flere årsaker til reduksjonen i antall fartøy, men helt sentralt er nok en fiskeripolitikk 
med økt vekt på lønnsomhet i flåteleddet. For mange flåtegrupper er det pr. nå en rimelig god 
balanse mellom flåtegruppens fangstkapasitet og tilgjengelige ressurser. Det vil således ikke 
være like sterke incentiver til en fortsatt sterk nedbygging de neste 20 årene. 
Teknologiutvikling og tilhørende økning i fangstkapasitet vil nok tilsi en fortsatt reduksjon, 
men ikke på langt nær så stor reduksjon som de foregående 20 årene.  

Også antall registrerte fiskere er sterkt redusert de siste 10 årene, med en nedgang på ca.  
40 %. Av samme årsak som for antall fartøy forventes en fortsatt nedgang i de neste 20 årene, 
men ikke på langt nær så stor reduksjon som de foregående 20 årene.  

Bunntrål er et redskap som de siste årene er kommet under sterk kritikk på grunn av uønsket 
påvirkning på bunnlevende organismer. Det pågår mye FoU-arbeid med tanke på å gjøre 
tråling mer skånsom mot bunnen. Dette gjelder for eksempel en mer skånsom bunntrål og 
eventuelt bruk av semipelagisk og pelagisk trål. Det er grunn til å anta at negativ påvirkning 
på bunnfauna fra tråling vil være mindre i 2030 enn i dag. Dette skyldes forventet reduksjon i 
antall trålere og omfanget av tråling, samt redskaper som er mer skånsomme mot bunnen.  

Tapte garn som fisker lenge etter de er mistet anses som den største miljøtrusselen fra dette 
redskapet. I Norge har en drevet årlig opprenskning av tapte garn siden 1983, men i liten grad 
i Nordsjøen, noe som bl.a. skyldes at norsk garnfiske i Nordsjøen er av et nokså begrenset 
omfang. Arbeid med å redusere miljøpåvirkningen fra garnfisket er også viktig i en inter-
nasjonal kontekst, det vil i første rekke bety i forhold til EU. Det forventes at en i de 
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kommende årene og med et internasjonalt perspektiv, fortsatt vil ha stort fokus på dette. 
Garnopprydding og et bedre teknisk regelverk for dette fisket vil være viktige tiltak.  
 

  
Garn som fiskeredskap kan være en trussel mot blant annet dykkende sjøfugl. Her har en skarv druknet etter å ha blitt 
fanget i et garn. Foto: Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt 
 
Uønsket bifangst, for eksempel sjøfugl og sjøpattedyr, regnes som den mest uheldige 
konsekvensen av linefisket. Skremmeanordninger mot sjøfugl er tatt i bruk; et mer lukket 
system for setting og draging av line kan være et viktig tiltak. Det forventes at en i 2030 er 
kommet et godt stykke lenger i å kunne redusere disse negative konsekvenser av linefisket. 

3.3 Akvakultur 

3.3.1 Dagens aktivitet i Nordsjøen og Skagerrak 
Laks og regnbueørret er de viktigste artene i norsk akvakultur. I løpet av 30 år har norsk 
oppdrettsproduksjon av laks og regnbueørret vokst fra noen få titusen til nesten 1 million 
tonn. Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. Over 90 % av kvantumet går til 
eksport, og oppdrettsfisk har de siste årene utgjort mer enn 50 % av norsk sjømateksport. 

3.3.2 Utviklingstrekk for akvakultur (2030) 
Med dagens teknologi er tilgjengelig produktivt areal i kystsonen et av Norges viktigste 
konkurransefortrinn som oppdrettsnasjon. Tilgang på egnete oppdrettslokaliteter er en 
knapphetsfaktor, og fremover forventes det ikke at den samlede arealbruken øker så mye at 
det i seg selv vil representere store utfordringer. Mest sannsynlig vil åpne anlegg innenfor 
grunnlinjen fortsatt være helt dominerende de nærmeste årene, men det vil trolig fortsatt være 
en utvikling mot større lokaliteter lenger ute på kysten. Dette har flere fordeler rent 
forurensningsmessig, men kan også medføre hyppigere anleggshavari. Dersom anleggene blir 
større og tyngre og lokalisert på steder med mye strøm, vil dette kreve mange og lange 
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fortøyninger, noe som kan komme i konflikt med både ferdsel generelt, fiskeplasser og 
lignende.  

Økologisk bærekraft har de senere år blitt den største utfordringen for akvakulturnæringen, og 
dersom man ikke finner frem til langsiktige løsninger på disse problemstillingene kan dette på 
litt sikt gi en negativ utvikling for næringen.  

Det vil også i tiden fremover være utfordringer mellom akvakultur og annen aktivitet. 
Anleggene må lokaliseres og forankres slik at det ikke oppstår fare for kollisjoner med 
skipstrafikken eller slik at for eksempel ankere og kjettinger ødelegger koraller eller andre 
viktige biotoper. Lokalisering og forankring i områder som benyttes til fiske representerer 
utfordringer. Anleggene kan også møte motstand blant fritids- og verneinteresser. Etablering 
av vindkraftanlegg til sjøs kan gi nye utfordringer for lokalisering av akvakulturanlegg. 
 

 
Økologisk bærekraftighet har de senere årene blitt den største utfordringen for fiskeoppdrettsnæringen.  
Foto: Kristin S. Karlsen, Direktoratet for naturforvaltning 

Reguleringer relevant for akvakultur 
Akvakulturloven, som trådte i kraft 1. januar 2006, inneholder regler om beskyttelsestiltak for 
akvakulturvirksomhet. Det samme gjør havressursloven som kom i 2008 og den nye havne- 
og farvannsloven som kom i 2009. Til sammen dekker disse alle områder som fiskeri- og 
kystmyndighetene kan behandle. I tillegg kommer behandling etter matloven (Mattilsynet) og 
forurensningsloven (Klif). Lokalitetene skal også klareres i henhold til kommuneplanen (Plan- 
og bygningsloven). 
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3.4 Fornybar energiproduksjon 
Fornybar energiproduksjon til havs er i dag en marginal sektor og det er knyttet usikkerhet til 
hvor stor utviklingen av slike anlegg vil bli i forvaltningsplanområdet i årene fremover. 
Utviklingen vil avhenge av flere forhold, som teknologisk utvikling, politiske forhold, 
klimakrav og kraftbehov. Det finnes flere teknologier for fornybar energiproduksjon. 
Vindkraft er den mest aktuelle teknologien for utbygging i Nordsjøen.  

3.4.1 Fornybar energiproduksjon i forvaltningsplanområdet 
Havenergilova åpner for etablering av fornybar energiproduksjon til havs. Med fornybar 
energiproduksjon til havs menes primært vindkraftverk (havvind), men loven omfatter også 
andre marine fornybare energikilder.  

 
Havenergiloven åpner for etablering av blant annet havvindparker. Foto: Reidar Hindrum 
 
Fornybar energiproduksjon i forvaltningsplanområdet kan kun etableres etter at bestemte 
områder åpnes for søknader om konsesjon. I medhold av havenergilova skal det gjennomføres 
strategiske konsekvensutredninger før det kan besluttes at et område skal åpnes for etablering 
av havvind. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) leder arbeidet med de strategiske 
konsekvensutredningene. En direktoratgruppe ledet av NVE har identifisert 15 områder som 
utgjør omfanget av de strategiske konsekvensutredningene (Havvindrapporten 2010).  

Vurderingene i dette kapittelet begrenses til de arealer som er lagt fram som aktuelle 
utredningssområder for havvind i Havvindrapporten (2010). For Nordsjøen er dette seks 
områder. Området Stadthavet ligger så vidt nord for 62°N, men er likevel tatt med i 
utredningene. De seks foreslåtte utredningsområdene som ligger i Nordsjøen er vist i figur 
3.2. 
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Med unntak av én flytende vindturbin utenfor Karmøy finnes det i dag ingen etablerte 
havenergianlegg til havs i Nordsjøen og Skagerrak. Det foreligger derfor ingen erfaringer med 
virkninger for næringer og miljø fra havenergianlegg i Norge. Den strategiske konsekvens-
utredningen skal gi Olje- og energidepartementet (OED) et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag 
for å gjøre en avveiing av interesser i de områdene som er identifisert. En slik avveiing vil 
ligge til grunn for en eventuell åpning av arealer for etablering av havenergianlegg i norske 
havområder, herunder Nordsjøen og Skagerrak. Resultater fra den strategiske 
konsekvensutredningen vil inngå i arbeidet med forvaltningsplanen for Nordsjøen og 
Skagerrak i den grad resultater foreligger i et tidsrom som tillater dette. 

Figur 3.2 Vernede og særlig verdifulle områder i Nordsjøen og Skagerrak, sett i sammenheng med områder som skal 
utredes for vindkraft. Kart: NVE 
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3.4.2 Utviklingstrekk frem mot 2030 
Fornybar energiproduksjon til havs i Norge har en kort historikk og det er per januar 2012 kun 
bygget en fullskala vindturbin til havs. Graden av utbygging av havvind og annen fornybar 
kraftproduksjon til havs avhenger primært av om denne typen elektrisitetsproduksjon er 
lønnsom for utbygger. Inntektene til en kraftprodusent vil være avhengig av elektrisitetspriser 
og eventuell støtte for utbygging av elektrisitetsproduksjon, samt kostnadene knyttet til 
utbyggingen.  

Dersom det skal bygges havvind som skal finansieres over det eksisterende sertifikat-
markedet, må kostnadsnivået forbundet med havvind være tilsvarende- eller lavere enn 
kostnadsnivået forbundet med annen fornybar kraftproduksjon. Dette er per i dag ikke tilfelle. 
Etablering av havvind i Norge med dagens kostnadsnivå vil kreve særskilte subsidie-
ordninger.  

Alternativet til differensierte støttesystemer til havvind er at kostnadsnivået forbundet med 
havvind reduseres. Kostnadsnivået for bunnfast havvind er høyere enn for vindkraft på land, 
og det finnes enda ingen flytende kommersielle vindkraftverk og derfor ingen kostnads-
referanser for denne teknologien.  De strategiske konsekvensutredningene vil blant annet 
omhandle fremtidige kostnader for utbygging av bunnfast- og flytende vindkraftverk. Det 
vises til Havvindrapporten (2010) for en beskrivelse av kostnadsbildet knyttet til havvind.  

NVE er av den oppfatning at en eventuell utbygging i Nordsjøen som skissert i 
Havvindrapporten eventuelt vil skje i et tidsrom som strekker seg utover 2030. NVE kan få i 
oppdrag av OED å gjennomføre ytterligere runder med strategiske konsekvensutredninger i 
Nordsjøen og Skagerrak for å identifisere andre eller flere egnete områder for havvind. NVE 
kjenner ikke til at det foreligger noen konkrete planer om dette. Det er derfor NVEs vurdering 
at områdene som er identifisert i Havvindrapporten utgjør et maksimum av hva som kan 
komme innen 2030.  

Frem mot 2020 er NVE av den vurdering at det mest sannsynlige utbyggingsscenarioet er at 
det etableres flere testanlegg for pilotteknologier for turbiner, fundament, tårn og flytere. Det 
er gitt konsesjon til flere slike testanlegg i medhold av energiloven innenfor grunnlinjen, 
hvorav Hywind utenfor Karmøy er den eneste som er i drift. Slike testanlegg kan kvalifisere 
til særlig FoU-støtte i regi av Enova. Det er også gitt konsesjon til Havsul 1 som er et 
bunnfast vindkraftverk utenfor kysten av Møre og Romsdal. Havsul 1 er i det vesentligste 
planlagt innenfor grunnlinjen og er behandlet i medhold av energiloven. Det vil være 
krevende å starte bygging av Havsul 1 under dagens støtteregime, og NVE forventer ikke at 
Havsul 1 blir bygget ut innen 2020.  

3.5 Skipstrafikk 
Nordsjøens frie havoverflate benyttes ekstensivt til skipsfart og hele havflaten i 
utredningsområdet er i prinsippet viktig for skipstrafikken. Skipstrafikken er en konsekvens 
av aktivitetsnivået i andre næringer og på land og fyller et grunnleggende transportbehov for 
samfunn og næringsvirksomhet.  

3.5.1 Skipstrafikk i Nordsjøen og Skagerrak – dagens bilde og fram mot 2030 
Skipstrafikken i Nordsjøen og Skagerrak har større omfang og er mer kompleks enn i de andre 
norske havområdene. Området er trafikkert av alle mulige kategorier skip, alle typer last og 
sørlige del har svært tett skipstrafikk. Nordsjøen og Skagerrak er identifisert som spesielt 
område med hensyn til utslipp av oljeholdig avfall og søppel i henhold til MARPOL-
konvensjonen om hindring av forurensning fra skip (Vedlegg I og V) samt som 
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utslippskontrollområde (ECA) for utslipp av svovel til luft i henhold til MARPOL (Vedlegg 
VI) (Se www.imo.org for utfyllende informasjon). 

Flere viktige transportårer gir stor trafikk: 

• Transitt til nordområdene langs Norskekysten  
• Trafikk til/fra Østersjøen 
• Trafikk mellom de store havnene i Norge/Nordsjøområdet 

Ulike virksomheter generer trafikk av bestemte typer i bestemte områder. Eksempel på dette i 
forvaltningsplanområdet:  

• Oljefeltene i forvaltningsplanområdet gir trafikk av olje- og gasstankere, samt 
forsyningsskip o.a. i kryssende trafikk i forhold til trafikkseperasjonssystemet og farleder 
langs kysten.  

• Olje- og gassterminalene på Mongstad, Sture, Kårstø og ESSO Raffineriet - Slagen 
genererer trafikk av olje- og gasstankere 

• Viktige godshavner som Borg, Oslo, Drammen, Sandefjord, Grenland, Kristiansand, 
Stavanger, Karmsund, Bergen og Flora har stor trafikk av stykkgodsskip  

• LNG-skip til industrien i Grenlandsområdet medfører transport av farlig last på store skip 
i trang og vanskelig innseiling.  

• Fergene som trafikkerer rutene fra Norge til Danmark og Tyskland medfører kryssende 
trafikk i forhold til innseilingen til Østersjøen. 

Det viktige i denne sammenheng er at skip benytter hele den havoverflaten i Nordsjøen og 
Skagerrak hvor det ikke er forbudt å seile av hensyn til for eksempel petroleumsinstallasjoner. 
3/4 av skipstrafikken i Nordsjøen foregår utenfor norsk økonomisk sone (NØS). Det er 
etablert et internasjonalt godkjent trafikkseparasjonssystem langs Norskekysten som skip over 
5000 bruttotonn eller som fører farlig last er pålagt å følge.  

Framskriving av skipstrafikken viser økning i utseilt distanse på 11 % i Nordsjøen og 
Skagerrak fra 2009 til 2030 (DNV 2011). Det forventes større økning utenfor NØS (18 %). I 
NØS forventes størst økning for skipstypene gasstankere og stykkgodsskip, mens det for 
skipstypene offshore supply og fiskebåter forventes en nedgang i utseilt distanse. 
Framskrivingen ble gjort før funnene Aldous/Avaldsnes på norsk sokkel høsten 2011. Ny eller 
endret aktivitet vil gi endring i trafikkbildet. For skipstrafikken er verdensøkonomien og 
aktivitetsnivået i andre næringer avgjørende for etterspørselen etter transport. Mot 2030 
forventes for eksempel transporten av olje fra Østersjøen gjennom Skagerrak å øke med 
omtrent 40 % (DNV 2011 - 1037). 

Aktiviteten i de norske havnene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak er dominert av 
innenriksfart om man angir skipsanløp, med omtrent 70 % innenriksanløp. Transportomfanget 
angitt etter tonn losset/lastet er mer preget av utenriksfarten, hvor utenriksgodset utgjør omlag 
65 % (SSB, Havnestatistikk 2009). Det forventes en generell økning i godstransport framover.  
I arbeidet med Nasjonal Transportplan (NTP) er en av målsettingene å få godstransport over 
fra vei til sjø og bane. 

Selv om det forventes en økning i skipstrafikk mot 2030, så er det lite som tyder på at 
konfliktnivået med andre næringer vil endres i særlig grad. Skipstrafikken styres av 
internasjonale regler. Så lenge ny aktivitet i området etableres i henhold til nasjonale og 
internasjonale regler vil det finnes løsninger som gir sameksistens. 
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Figur 3.3 Kart som viser AIS-data tetthetsplott, Nordsjøen og Skagerrak, Norsk økonomisk sone (NØS), forvaltningsplan-
området og utredningsområdet. Figuren viser samlet trafikk fra juni 2011, og gir ikke et øyeblikksbilde av 
skipsbevegelsene i området. Kilde: Kystverket 

3.5.2 Samordning, planlegging og reguleringer – status og utfordringer 
Skip har rett til fri ferdsel på havet (utenfor territorialfarvannet) i henhold til folkeretten. All 
aktivitet som hindrer eller begrenser tilgang til havområder utenfor territorialfarvannet er i 
utgangspunktet et inngrep i denne retten. For å unngå konflikt er det etablert en internasjonal 
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omforent rettsorden inkludert internasjonale sjøveisregler som i stor grad løser 
interessemotsetningene (for eksempel: hvem viker for hvem, merking, kartfesting). Retten til 
fri ferdsel kan utenfor territorialfarvannet reguleres med navigasjonsvedtak fattet i eller 
gjennom den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) og således begrenses. 

Rutetiltakene utenfor Vestlandet og Sørlandet som ble godkjent av IMO i desember 2010 
trådte i kraft 1. juni 2011.  Skip som fører forurensende last og alle skip over 5000 bruttotonn 
skal følge trafikkseparasjonssystemet.  

Tiltakene er begrenset til fartøyer som transitterer utenfor Norskekysten eller som er i trafikk 
mellom norsk og utenlandsk havn. Tiltakene gjelder ikke for fiskefartøyer, samt fartøyer som 
går i fast trafikk med passasjerer eller gods mellom norske havner. Begrensningen utelukker 
likevel ikke disse fartøyene fra å følge seilingsleden.  Etableringen av tiltaket krevde god 
samordning mellom ansvarlige myndigheter og mellom myndigheter og næringer.  

Dersom fiskeriene flytter seg permanent mot seilingsledene eller en finner for eksempel olje 
under disse ledene kan de måtte endres. Dersom det skal gjøres endringer i 
trafikkseperasjonssystemene, både midlertidige og varige, må dette tas opp i og godkjennes av 
IMO. Når det planlegges aktivitet i eller i nærheten av et trafikkseparasjonssystem (TSS), er 
det derfor viktig at fagmyndighetene (Kystverket og Sjøfartsdirektoratet) kommer med tidlig i 
prosessen. Ved kortvarig aktivitet (for eksempel leteboring) må det foretas midlertidige 
endringer til trafikkseparasjonssystemet. Dette er noe Norge har anledning til å gjøre, men 
endringene må kommuniseres til IMO og relevante kartmyndigheter senest 4 måneder før 
aktiviteten finner sted. 

Målet med rutetiltakene er todelt. For det første er det ønskelig å redusere sannsynligheten for 
at en ulykke skal inntreffe, men samtidig er det også ønskelig å redusere konsekvensene av et 
eventuelt oljeutslipp om en ulykke likevel skulle skje. 

Tiden er en viktig faktor både for å unngå en skipsulykke, men også for å få på plass 
nødvendig utstyr når formålet er å begrense konsekvensene av en skipsulykke. Ved å rute 
skipstrafikken lengre ut fra kysten, oppnås det en tidsgevinst både i tilknytning til et drivende 
skip og et eventuelt oljeutslipp sin drift mot land. Dette gir bedre varslingstid, økte muligheter 
til å få på plass et slepefartøy, og større muligheter til å få på plass nødvendig oljevernutstyr. 
Rutetiltakene er således viktige ut fra et mål om å gi andre sjøsikkerhets- og oljevernstiltak 
økt effekt. 

Nødhavner 
Aktuelle tiltak i situasjoner der fartøy representerer en fare for akutt forurensning kan være å 
ta fartøyet til nødhavn eller – i de mest ekstreme situasjoner – sette det kontrollert på grunn 
for å begrense forurensningsomfanget. Det vil være den konkrete situasjonen, herunder 
værforhold og tekniske forhold knyttet til et skip i nød, som avgjør hvorvidt det er mulig å ta i 
bruk nødhavn. 

Kystverket har i tråd med EU-direktiv 2002/59 utviklet prosedyrer for myndighetenes 
samlede håndtering av situasjoner hvor det er aktuelt å befordre et fartøy til nødhavn eller å 
strandsette fartøyet. Prosedyren skal sikre at Kystverkets beslutninger om tiltak i slike 
situasjoner gjennomføres koordinert og enhetlig i samhandling med andre myndigheter. 

Kystverket har siden 2008 arbeidet med å forhåndsutpeke og evaluere mulige nødhavn-
lokaliteter. 
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I 2011 er det boret 34 letebrønner i Nordsjøen. Det er gjort i alt 16 funn. De aller fleste 
funnene er små. De beste resultatene har kommet i områdene øst for Utsirahøyden i midtre del 
av Nordsjøen.  

Flere avgrensningsbrønner ble i 2011 boret i funnet 16/2-6 (Avaldsnes), som ble gjort i 2010. 
Brønnresultatene viser at funnet er en del av samme strukturkompleks hvor Statoil påviste olje 
i brønn 16/2-8 (Aldous Major South) i 2011. Samlet står nå dette fram som ett av de største 
funnene som er gjort på norsk sokkel. Funnet har fått navnet Johan Sverdrup. Det ventes stor 
aktivitet i 2012 for å avgrense funnet videre. 

Den sørlige delen av Nordsjøen 
Den sørlige delen av Nordsjøen er fortsatt en viktig petroleumsprovins, 40 år etter at 
produksjonen på Ekofisk startet. Ekofisk er det største feltet på norsk kontinentalsokkel, målt i 
daglig produksjon. Det er 12 felt i produksjon i den sørlige delen av Nordsjøen. To felt er 
under utbygging, Yme og Oselvar. Ekofisk er et knutepunkt for petroleumsvirksomheten i 
området, og mange felt er knyttet til infrastrukturen på Ekofisk for videre transport i Norpipe-
systemet. Det er fortsatt store ressurser igjen i den sørlige delen av Nordsjøen, særlig i de 
store krittfeltene helt i sør.  

Den midtre delen av Nordsjøen 
Den midtre delen av Nordsjøen har en lang petroleumshistorie. Balder, som ble påvist i 1967, 
var det første oljefunnet på norsk kontinentalsokkel, men det ble ikke bygd ut før 30 år senere. 
Den første utbyggingen var gassfeltet Frigg, som produserte i nær 30 år før det ble stengt ned 
i 2004. Det er i dag 19 felt i produksjon i den midtre delen av Nordsjøen. To felt, Gaupe og 
Gudrun, er under utbygging. Flere funn er planlagt utbygd. Seks felt i Friggområdet har 
avsluttet produksjonen, og innretningene er nå fjernet. Noen av disse feltene kan bli bygd ut 
på nytt senere. Heimdal har produsert gass siden 1985, og er nå først og fremst et gassenter 
som utfører prosesseringstjenester for andre felt. Sleipnerfeltene representerer et viktig 
knutepunkt i gasstransportsystemet på norsk kontinentalsokkel. Olje og gass fra feltene i den 
midtre delen av Nordsjøen blir transportert til dels med skip og dels i rørledninger til 
landanlegg i Norge og Storbritannia. 

Den nordlige delen av Nordsjøen 
I den nordlige delen av Nordsjøen, som omfatter de to hovedområdene Tampen og Oseberg/-
Troll, er det produsert olje og gass siden slutten av 1970-tallet. I dag er det 25 felt i pro-
duksjon i denne delen av Nordsjøen. Etter 30 år med produksjon fra området er 
ressurspotensialet fremdeles stort. Trollfeltet har en svært viktig funksjon for gassforsyningen 
fra norsk kontinentalsokkel, og vil være hovedkilden for norsk gasseksport i dette hundreåret. 
Når de største oljefeltene avslutter oljeproduksjonen, kan store gassvolum bli produsert i en 
nedblåsings-lavtrykksperiode. Olje og gass fra feltene i den nordlige delen av Nordsjøen blir 
transportert til dels med skip og til dels i rørledninger til landanlegg i Norge og Storbritannia. 

Rørledninger 
Gassco har operatøransvaret for transport av all gass fra norsk kontinentalsokkel. Olje og gass 
transporteres til kjøperne i rørledninger og med skip. Rundt halvparten av oljen bøyelastes og 
fraktes med skip, mens resten går i oljerør. I 2009 ble 94 prosent av gassen eksportert 
gjennom rørledningssystemet. Det norske gasstransportsystemet omfatter et nettverk av rør-
ledninger med samlet lengde på 7800 km. Fra produksjonsinnretningene strømmer gassen 
gjennom rørledninger og inn til prosessanlegg. Der skilles våtgass og tørrgass fra hverandre. 
Fra prosessanleggene transporteres våtgassen med skip, mens tørrgassen fortsetter gjennom 
rørledninger til mottaksterminaler på det europeiske kontinentet og i Storbritannia. 
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petroleumsvirksomheten, fra tildeling av lete- og utvinningstillatelse, i forbindelse med 
innsamling av seismikk og leteboring, til planer for utbygging og drift, og planer for 
avslutning av felt. 

Konsekvensutredning og åpning av nye områder 
Før det blir gitt tillatelse til leting og produksjon, må området der aktiviteten blir planlagt 
åpnes for petroleumsvirksomhet. I forbindelse med dette skal det utarbeides en 
konsekvensutredning som blant annet vurderer de økonomiske og sosiale konsekvensene og 
miljøkonsekvensene virksomheten kan ha for andre næringer og for distriktene rundt. 
Konsekvensutredning og åpning av nye områder er regulert i kapittel 3 i petroleumsloven og 
kapittel 2a i petroleumsforskriften. 

Utlysing 
Utvinningstillatelse blir vanligvis tildelt gjennom konsesjonsrunder. Regjeringen kunngjør da 
en viss mengde blokker som det kan søkes utvinningstillatelse for. Utlysing er nærmere 
regulert i kapittel 3 i petroleumsloven og kapittel 3 i petroleumsforskriften. 

Tildeling 
På bakgrunn av søknadene som kommer inn, tildeler Olje- og energidepartementet 
utvinningstillatelse til en gruppe selskaper. Saklige, objektive, ikke-diskriminerende og 
offentliggjorte kriterier ligger til grunn for tildelingen. Departementet utnevner en operatør for 
interessentskapet som skal stå for den operative virksomheten som tillatelsen gir rett til.  

Utvinningstillatelsen 
Utvinningstillatelsen regulerer rettigheter og plikter som selskapene har overfor staten. 
Dokumentet utfyller forutsetningene i petroleumsloven og viser detaljerte vilkår. Det gir 
enerett til leting, leteboring og utvinning av petroleum innenfor det geografiske området for 
tillatelsen. Rettighetsinnehaverne blir eiere av petroleumen som blir produsert. Nærmere 
forutsetninger for utvinningstillatelse står i kapittel 3 i petroleumsloven og kapittel 3 i 
petroleumsforskriften. 

Leting 
Utvinningstillatelsen gjelder i første omgang for en innledende periode (leteperiode) som kan 
vare i inntil ti år. I denne perioden skal det utføres en fastsatt arbeidsplikt i form av blant 
annet geologisk og geofysisk forarbeid og/eller leteboring. Dersom rettighetshaverne er enige 
om å gi opp utvinningstillatelsen, kan den leveres tilbake etter at arbeidsplikten er oppfylt. 
Ønsker rettighetsinnehaverne å gå videre med arbeidet i utvinningstillatelsen, går tillatelsen 
over i forlengingsperioden, som er perioden for utbygging og drift. Leteperioden er nærmere 
regulert i kapittel 3 i petroleumsloven og kapittel 3 i petroleumsforskriften. 

Utbygging og drift 
Dersom selskapene finner det lønnsomt å bygge ut et felt, er de forpliktet til forsvarlig 
utbygging og drift av påviste petroleumsforekomster. Dermed er selskapene ansvarlige for å 
arbeide for, og gjennomføre nye prosjekt, men det er myndighetene som gir endelig samtykke 
til å sette i gang. Når en ny forekomst skal bygges ut, må selskapene legge frem en plan for 
utbygging og drift (PUD) til departementet for godkjenning. En viktig del av 
utbyggingsplanen er en konsekvensutredning som går ut til høring til instanser som berøres av 
saken. Konsekvensutredningen viser hvordan man regner med at utbyggingen vil påvirke 
miljøet, fiskeriene og samfunnet for øvrig. Behandlingen av denne utredningen og av selve 
utbyggingsplanen sikrer ressursmessig forsvarlige prosjekter som har akseptable 
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konsekvenser for andre samfunnsinteresser. Utbygging og drift er nærmere regulert i kapittel 
4 i både petroleumsloven og petroleumsforskriften. 

Avslutning av petroleumsvirksomhet 
Petroleumsloven krever at rettighetsinnehaverne som hovedregel skal legge fram en 
avslutningsplan for departementet to til fem år før tillatelsen går ut eller blir oppgitt, eller 
bruken av en innretning endelig tar slutt. Avslutningsplanen skal ha to hoveddeler: en 
konsekvensutredning og en disponeringsdel. Konsekvensutredningen gir oversikt over 
konsekvenser som en venter at disponeringen vil ha for blant annet miljøet. 
Disponeringsdelen skal blant annet inneholde forslag til hvordan petroleumsvirksomheten på 
et felt kan avvikles. 

Kapittel 5 i petroleumsloven og kapittel 6 i petroleumsforskriften regulerer disponering eller 
avvikling av innretninger. I tillegg til petroleumsloven regulerer OSPAR-konvensjonen 
(Konvensjon om vern av det marine miljøet i det nordøstlige Atlanterhavet) disponeringen av 
innretningene. I henhold til konvensjonen kan bare noen få innretninger etterlates. 

Erstatningsansvar for forurensingsskade 
Erstatningsansvar for forurensingsskade er regulert i kapittel 7 i petroleumsloven. 
Rettighetsinnehaverne er ansvarlige for forurensingsskade, uten hensyn til skyld. Det er altså 
et objektivt ansvar. 

Sikkerhet 
Kapitler 9 og 10 i petroleumsloven, med forskrifter, regulerer sikkerheten i forbindelse med 
petroleumsvirksomheten. Det er et utgangspunkt at virksomheten skal skje på en slik måte at 
et høyt sikkerhetsnivå kan opprettholdes og utvikles i alle faser, i takt med den kontinuerlige 
teknologiske og organisatoriske utviklingen. 

3.6.2 Utviklingstrekk framover mot 2030 
Hovedforutsetningene for fremtidsbildet i 2030 er at det skal være mest mulig realistisk basert 
på dagens kunnskap om geologi, felt/funn og muligheter for funn. Vurderingene er basert på 
dagens kunnskap, og er beheftet med stor usikkerhet. Dette gjelder særlig fra og med 2020 og 
utover i tid. Det er ikke grunn til å anta endringer av betydning i forhold til konsekvenser for 
miljøet eller interessekonflikter med andre næringer. 

Den sørlige delen av Nordsjøen 
Typisk for feltene i den sørlige delen av Nordsjøen er blant annet at det tar lang tid å 
produsere oljen og gassen. Det er store gjenværende ressurser i området som representerer et 
potensiale for videre produksjon og verdiskaping. Både på Valhall og Ekofisk blir det bygd 
nye innretninger med boligkvarter som skal gjøre det mulig å produsere fra området de neste 
40 årene.  

Samlet er potensialet for økt oljeutvinning i den sørlige delen av Nordsjøen betydelig. Selv 
om potensialet er størst i de store feltene, er det interessante volum også i mindre felt. Yme er 
et slikt eksempel. Feltet ble stengt ned etter seks års produksjon i 2001. Dette skyldtes lave 
oljepriser og produksjonsproblemer. Da var det fortsatt utvinnbar olje igjen i feltet og nye 
eiere besluttet derfor i 2006 å bygge ut feltet på nytt. Yme er det første nedstengte feltet på 
norsk sokkel som blir gjenåpnet. I fremtidsbildet for 2030 mener Oljedirektoratet at Ekofisk- 
Valhallområdet fortsatt vil være ett av de viktigste områdene for produksjon. 
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Den midtre delen av Nordsjøen  
Området er relativt modent. Flere felt er nå i halefasen, mens andre for lengst har passert 
produksjonsplatået og har behov for tilleggsressurser for å utnytte ledig kapasitet og sikre 
utvinning av gjenværende petroleumsressurser. Flere felt kommer til å ha produksjon ut over 
2030. Flere funn i området de siste årene vil kunne fases inn til eksisterende innretninger eller 
gi grunnlag for en selvstendig utbygging. En samordnet utbygging kan gi betydelige gevinster 
med lavere kostnader og bedre lønnsomhet. 

Området har en variert geologi med funn i mange ulike typer petroleumsreservoarer. Et annet 
interessant område i den midtre del av Nordsjøen er Utsirahøgda. I området finnes hoved-
sakelig olje. Det har pågått leteaktivitet i dette området siden 1967, og geologien er kjent. 
Selv om den sørlige delen av Utsirahøgda regnes som et modent område, er det de siste fem 
årene gjort funn i nye typer reservoarer. Boreaktiviteten er fortsatt høy. Det er gjort 
interessante funn som Luno, Draupne og ikke minst Aldous/Avaldsnes, som nå står fram som 
ett av de største funnene som er gjort på norsk sokkel. 

I fremtidsbildet for 2030 antas det tre hovedområder, Sleipner-, Heimdalområdet og området 
rundt Johan Sverdrup funnet. Sleipnerområdet er dag i primært et gassområde, men det kan 
muligens bli en vridning mot hovedsakelig væskeproduksjon. I Heimdalområdet blir det i 
hovedsak produsert gass. Produksjon fra Heimdalområdet er i 2030 ikke nødvendigvis basert 
på eksisterende innretninger. 

Den nordlige delen av Nordsjøen 
Dette er et område med betydelig gjenværende reserver og ressurser, både i felt og funn. 
Området er preget av mye infrastruktur som åpner opp for samordninger.  

I Osebergområdet faller oljeproduksjonen, men feltene her kommer fortsatt til å produsere i 
mange år. Den siste utbyggingen, Gjøa med sine satellitter, bidrar til å holde produksjonen i 
området oppe. Ved å se flere felt og områder under ett, kan løsninger samordnes slik at kost-
nadene per produsert enhet blir lavest mulig. Samordning på tvers av felt og utvinningstil-
latelser kan gi betydelige gevinster. Det er behov for fornyelse og forenkling av den om-
fattende infrastrukturen for å legge til rette for ressursutnyttelse og verdiskaping i et langt 
tidsperspektiv. Arbeidet som gjøres i prosjektet "Snorre 2040" er viktig for den videre ut-
vikling av Tampen-området. Bruk av eksisterende/nye innretninger, framtidig oljeeksport-
løsning, fleksible løsninger for gasseksport og -import, effektive energiløsninger og sikker 
levetidsforlengelse er viktige tema i arbeidet. 

I 2030 kan det være to hovedområder i nordlige Nordsjøen; Oseberg-/Troll- og Tampen-
områdene. Flere av dagens produserende felt kommer også i 2030 til å produsere olje og gass, 
men utviklingen ventes å gå i retning av flere undervannsinnretninger med havbunns 
separasjon/injeksjon. 

Skagerrak 
Skagerrak vurderes pr i dag ikke for åpning. Det er for tiden begrenset interesse for dette 
området fra industrien. Ressurspotensialet antas å være størst i sørlige delen. Det er boret flere 
tørre brønner rett vest for området. I siste petroleumsmeldingen er konklusjonen at 
regjeringen vil "vurdere det framtidige behovet for ny kunnskap om petroleumsressursene i 
Skagerrak (Petroleumsmeldingen 2010-2011)".  
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3.7 Land- og kystbaserte aktiviteter 
Arealene i kystsonen er i økende grad i bruk til fritidsaktiviteter som bading, båtliv, 
fritidsfiske, seiling, kajakk, vindsurfing og kiting. Turisme og reiseliv på sjøen langs 
norskekysten som opplevelsesferie i strandsonen og cruise med mindre båter (hvalsafari, 
havrafting) er også en voksende næring med økende arealbehov. Noen slike aktiviteter foregår 
delvis ute i selve forvaltningsplanområdet, men det meste av aktiviteten skjer i kystområdet 
innenfor. Særlig langs Skagerrakkysten er småbåt-tilknyttete aktiviteter omfattende i 
sommermånedene. Påvirkningen fra fritidsaktiviteter, turisme og reiseliv på 
forvaltningsplanområdet er etter vår vurdering beskjeden. Bare for sjøfugl kan tidvis 
aktiviteten være et problem i hekkeområder (NINA 2010). 

Arealene i sjø nær land er også under press fra bygging og utfylling ut i sjø, samt 
sjøbunnsdeponier for sedimenter eller masser fra land etc. Det finnes foreløpig bare noen få 
industri/gruve-deponier. Disse kan påvirke miljøet lokalt, men det er usikkerhet om hvor stor 
påvirkningen er og hvor langt ut påvirkningen rekker. Dagens aktivitet anses å ha små 
miljøkonsekvenser og få konflikter for området utenfor grunnlinjen. 

3.7.1 Samordning, planlegging og regulering  
Miljøpåvirkningen fra land- og kystbaserte aktiviteter reguleres av nasjonale regler, samt av 
en rekke internasjonale avtaler. Det viktigste nasjonale regelverket er forurensningsloven med 
underliggende forskrifter.  Plan- og bygningsloven er også viktig, særlig for arealmessige 
forhold i sjøen innenfor grunnlinjen. Havne- og farvannsloven, samferdselsloven, 
vegtrafikkloven med flere inneholder også miljøkrav. Viktige internasjonale avtaler som har 
betydning for det marine miljø implementeres enten i norsk sektorlovgivning eller gjennom 
forurensningsloven. Særlig viktig i denne sammenheng er EU-regelverk som omfattes av 
EØS-avtalen, herunder EUs vannrammedirektiv som også omfatter god miljøstatus i kystnære 
områder ut til en nautisk mil utenfor grunnlinja (12 nautiske mil for miljøskadelige stoffer). 
EUs havstrategidirektiv anses ikke som EØS-relevant.  

3.7.2 Utviklingstrekk mot 2030 
Når det gjelder land- og kystbasert aktivitet forventes ikke vesentlige endringer i 
aktivitetsnivå i perioden 2012–2030. 

3.8 Kjernekraft 
Norge er i omgitt av land hvor det foregår ulike former for nukleær aktivitet. Flere av landene 
rundt Nordsjøen har kjernekraftverk og Storbritannia, Frankrike og Russland har reproses-
seringsanlegg for radioaktivt avfall. I 2011 var det 441 reaktorer i drift på verdensbasis og 67 
reaktorer under konstruksjon. Fortsatt drift og utbygging av kjernekraft er et tema for 
diskusjon i flere land. 

Drift av kjernekraftverk medfører utslipp til luft og sjø av radioaktive stoffer. Utslippene 
krever tillatelse, og er regulert og kontrolleres av strålevernsmyndighetene i de aktuelle 
landene. Utslipp til sjø vil transporteres med havstrømmene og medføre eksponering av 
radionuklider til andre land og havområder utenfor landet hvor kjernekraftproduksjonen 
foregår.  

OSPAR har siden 1986 samlet data om utslipp fra nukleære installasjoner. Reprosesserings-
anleggene Sellafield og La Hague har stått for omtrent 78 % av det totale utslippet. En ulykke 
ved et kjernekraftverk eller et reprosesseringsanlegg kan føre til omfattende forurensning i 
norske havområder og på land.  
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Etter ulykken ved kjernekraftverket i Fukushima i mars 2011 har det blitt diskutert om 
sikkerheten ved kjernekraftverk er tilstrekkelig.  Kjernekraftverkene i EU-landene skal 
stresstestes for å avdekke eventuelle svakheter ved anleggene ved eksterne påvirkninger som 
for eksempel jordskjelv, ras og flom. Resultatene vil legges fram i juni 2012. Også andre land 
som Russland og Sveits vil stressteste sine reaktorer. 

Norge har ikke kommersiell produksjon av kjernekraft, men har forskningsreaktorer i Halden 
og på Kjeller. Myndighetene har gitt tillatelser til utslipp av radioaktive stoffer til luft og til 
vann i forbindelse med reaktordriften, og driver tilsyn med virksomheten. Fra disse reaktorene 
er det generert 16,7 tonn brukt kjernebrensel. Dette radioaktive avfallet ligger lagret på Kjeller 
og i Halden i påvente av en endelig løsning for sluttlagring. 

3.8.1 Aktiviteter i tilknytning til forvaltningsplanområdet 
Reaktordrevne fartøy  
Reaktordrevne fartøy trafikkerer norske havområder, og vi kan anta at det ofte befinner seg 
reaktordrevne ubåter i havområdene. Russiske reaktordrevne isbrytere er som oftest i 
Nordvest-Russland, men kan gå langs norskekysten på vei til Østersjøen 

Frakt av radioaktivt avfall 
Det transporteres brukt atombrensel langs norskekysten. I 2009 ble det registrert seks 
transporter, og i 2010 fire. Det ble ikke registrert slike transporter i 2011. Transportene 
skyldes hovedsakelig pågående prosjekter som har til formål å bringe Sovjetisk-produsert 
reaktorbrensel tilbake til Russland for reprosessering (Global Threat Reduction Initiative), 
som et ledd i internasjonal innsats for å redusere bruken av materiale som kan misbrukes til 
bl.a. kjernevåpen. 

Ved frakt av radioaktivt materiale er det både krav til skipet, emballering og merking. Dette er 
for å forebygge forurensning ved en eventuell ulykke, og for å redusere konsekvenser for 
mennesker og miljø. Norske myndigheter følger med på slike transporter av radioaktivt 
materiale langs kysten.  

3.8.2 Holdninger til kjernekraft, frykt for ulykker og beredskap  
Kjernekraftproduksjon er omdiskutert. Det er en måte å produsere energi på som gir lave 
CO2-utslipp. Ved normal drift er det utslipp av radioaktive stoffer innenfor grenser gitt av 
landets myndigheter. Det er imidlertid store utfordringer ved kjernekraft på grunn av 
konsekvensene ved en eventuell ulykke ved et atomkraftverk eller reprosesseringsanlegg, og 
på grunn av de midlertidige lagrene av brukt brensel. Det er videre knyttet store utfordringer 
til å finne egnede behandlings- og deponeringsløsninger for denne type avfall.  

Sannsynligheten for at en alvorlig atomulykke skal inntreffe og ramme Norge vurderes som 
lav, men hvis en atomulykke først inntreffer kan konsekvensene bli svært alvorlige. Det er en 
del utrygghet i befolkningen forbundet med radioaktive stoffer og ioniserende stråling, og 
frykt for ulykker medvirker til at det er en uttrykt motstand mot kjernekraft i befolkningen.  
Nasjonalt beredskapsbarometer fra 2008 viser at andelen av befolkningen som anser en 
atomulykke for sannsynlig har gått tilbake fra tidligere år, og at dette ikke lenger er blant de 
viktigste hendelsene i risikobildet. Dette kan ha endret seg etter ulykken ved Fukushima i 
2011. 

Atomberedskap 
Ved en hendelse eller ulykke med radioaktive stoffer er det Kriseutvalget for atomberedskap 
som leder beredskapsorganisasjonen. Fylkesmannen er Kriseutvalgets regionale ledd. 
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Kriseutvalget for atomberedskap er satt sammen av myndigheter og eksperter som har som 
oppgave å begrense skadevirkningene av hendelser med radioaktiv forurensning. 
Kriseutvalget har ansvaret for at atomberedskapen vedlikeholdes og videreutvikles. I tidlig 
fase av en ulykke eller hendelse skal Kriseutvalget beslutte tiltak for å redusere konsekvenser. 
Etter tidlig fase er Kriseutvalget rådgiver for myndighetene. Hovedmålet for innsatsen er å 
beskytte liv, helse, miljø og viktige samfunnsinteresser. 

3.8.3 Regulering 
I 2011 ble forskrift for radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall satt i kraft. Dette gjør 
forurensningsloven gjeldende for radioaktive stoffer. Med dette har myndighetene fått 
muligheten til å regulere radioaktive stoffer på lik linje med andre miljøgifter, og industrien 
kan forholde seg til et enhetlig regelverk. I tillegg gjelder strålevernsregelverket for 
ioniserende og ikke-ioniserende stråling og atomenergiloven for atomanlegg.  

Internasjonalt regelverk er viktig i forbindelse med kjernekraft og radioaktive stoffer, og det 
norske regelverket bygger på anbefalinger fra IAEA og EU. Norge er tilsluttet flere 
konvensjoner for blant annet atomsikkerhet og -beredskap. 

3.8.4 Utviklingstrekk fram mot 2030 
Flytende kjernekraftverk er under konstruksjon i St. Petersburg, og det kan det eventuelt bli 
aktuelt med slep gjennom norske havområder. Kraftverkets effekt når det blir satt i drift, vil 
være tilsvarende et reaktordrevet fartøy. Hensikten er kraftproduksjon i arktiske strøk, for 
eksempel ved oljeinstallasjoner i russiske havområder. Det kan også bli aktuelt å bygge flere 
slike ved russiske verft. I tillegg er nye atomdrevne isbrytere er under bygging og vil erstatte 
noen av de eldre isbryterne. Transport av radioaktivt materiale skyldes pågående prosjekter 
som har til formål å bringe sovjetisk-produsert reaktorbrensel tilbake til Russland for 
reprosessering, og vil fortsette til prosjektene er avsluttet.  
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4 Konflikter mellom næringer og mellom næringer og miljø 

Dette kapittelet beskriver konfliktene som finnes i forvaltningsplanområdet. Delkapittelet som 
omtaler konflikter mellom næringer inneholder i tillegg til en generell beskrivelse av 
konflikten også en vurdering av forventet utvikling av konfliktnivået i tiden frem mot 2030, 
samt forslag til ytterligere samarbeid og samordning der det er eller kan oppstå 
samordningsbehov og interessekonflikter. 

Delkapitlene som omhandler konflikter mellom næring og miljø beskriver konflikten, og det 
gis en vurdering av utviklingen av konfliktbildet frem mot 2030 der dette er relevant. Forslag 
til ytterligere samordning og samarbeid ikke er tatt med i delkapitlene om konflikter mellom 
næringer og miljø. Vurderinger rundt dette vil rapport 6.5.b – Samfunnsmessige konsekvenser 
av forventet utvikling som vil ferdigstilles i oktober 2012. 
Konflikten knyttet til innhenting av seismiske data er tatt med som et eget delkapittel fordi det 
viste seg å være umulig å komme frem til en omforent beskrivelse av konflikten (se kapittel 
4.8 og vedlegg) 

4.1 Arealkonflikter mellom næringer 
Arealkonflikter mellom næringer bunner i at en nærings ønskede bruk og utnyttelse av arealer 
hindrer en annen nærings ønskede bruk og utnytting. Under følger en oversikt over 
identifiserte konflikter mellom næringer i forvaltningsplanområdet. 

4.1.1 Arealkonflikter mellom petroleumsvirksomhet og fiskeri 
Arealbeslag fra petroleumsvirksomhet er en sentral utfordring for fiskeriene. Arealbeslagene 
kan deles inn i tre faser:  

• Undersøkelses- og letefase med seismikk og leteboring (konflikten om seismisk 
datainnhenting er behandlet i et eget delkapittel, se kapittel 4.8). 

• Produksjonsfase med anlegg og installasjon. Herunder finner vi produksjon og 
vedlikehold.  

• Feltavslutning. 

Arealbehov for fiske med garn og line avhenger av hvor fisket finner sted og med hvilke type 
fartøy. Eksempelvis kan et autolinefartøy beslaglegge et areal på opp til 30 nm² (55 km²) pr. 
døgn. Under de store sesongfiskeriene vil fiskefeltene være maksimalt utnyttet, og et 
arealbeslag innenfor disse vil medføre at et tilsvarende areal går tapt for fiske. Et arealbeslag 
kan i slike tilfeller ikke kompenseres gjennom økt innsats på andre fangstområder, da arealene 
allerede er fullt utnyttet. For kvoteregulerte fiskerier forventes ikke et arealbeslag å medføre 
direkte fangsttap, men kan medføre økte driftskostnader dersom fisket må utføres i andre 
områder som ligger mindre tilgjengelig til. 

Virkningen av arealbeslag avhenger sterkt av innretningenes plassering i forhold til viktige 
fiskefelt. 

Leteboring 
Ved leteboring får boreriggen i henhold til norske og internasjonale regelverk automatisk en 
sikkerhetssone på 500 meter fra innretningens ytterpunkt. En borerigg medregnet 
oppankringsbelte beslaglegger om lag 7 km². I tilfeller hvor det benyttes dynamisk posisjonert 
rigg vil arealbeslaget være noe mindre. Boringens varighet er typisk to til tre måneder, og er 
avhengig av flere faktorer som boredybde, kompleksiteten i undergrunnen og værforhold.  
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Produksjonsfase: anlegg og installasjon 
Etter godkjent plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst, vil det i selve 
utbyggingsfasen bli perioder med større eller mindre arealbeslag i området hvor 
produksjonsinnretningen skal ligge. Det vil i hovedsak være i forbindelse med installering av 
undervannsinstallasjoner, legging av rørledninger og kabler eller installasjon av innretning. 
Arealbeslagets omfang er avhengig av utbyggingsløsning, samt fysiske karakteristika ved 
området.  

Når utbyggingsfasen er avsluttet og feltet blir satt i produksjon, vil arealbeslaget fra 
undervannsinstallasjoner, rørledninger og produksjons- og lagerinnretninger være fast. 

Sikkerhetssoner 
I henhold til norsk og internasjonalt sikkerhetsregelverk opprettes en sikkerhetssone rundt 
plattformer og andre faste og dynamisk posisjonerte innretninger over havoverflaten. En 
sikkerhetssone er et geografisk avgrenset område med forbud mot opphold, gjennomfart og 
operasjoner av uvedkommende fartøy. Sikkerhetssonen er på 500 meter fra innretningens 
ytterpunkter. Effektene av arealbeslaget avhenger både av innretningens plassering i forhold 
til viktige fiskefelt, og hvilke redskap det fiskes med. Eksisterende sikkerhetssoner rundt 
petroleumsinstallasjoner er ingen kilde til konflikt, da sonen av alle parter er sett på som 
nødvending for å opprettholde sikkerheten. Eventuelle konflikter er knyttet til plasseringen av 
nye installasjoner. 

På norsk sokkel beslaglegger sikkerhetssoner i størrelsesorden 100 km2 av i alt 675 571 km2 
som er åpnet for petroleumsvirksomhet (per 2006). 

Undervannsinstallasjoner 
I henhold til norsk regelverk skal ikke undervannsinstallasjoner og rørledninger være til 
urimelig hinder for fisket. Dette betyr blant annet at undervannsinstallasjoner og rørledninger 
skal være overtrålbare, og konstruert slik at fiskeredskap ikke blir påført skade. Det tillates 
derfor ikke sikkerhetssoner tilknyttet undervannsinstallasjoner og rørledninger.  

Fisk kan ha en tendens til å samle seg over undervannsinstallasjoner, og fiskefartøy kan kjøre 
trålredskapene fast i installasjonene. Årsakene til fastkjøringer kan være flere, men det er 
vanskelig å peke på en eksakt årsak da det ikke er gjort noen undersøkelser på dette feltet. I 
praksis velger mange fiskere som fisker med bunntrål å tråle utenom slike installasjoner av 
frykt for fasthekting av trålutstyr. I slike tilfeller vil undervannsinstallasjonene medføre et 
arealbeslag av tilsvarende karakter som andre kjente hefter på havbunnen. For fiske med 
konvensjonelle redskaper som garn og line, og for pelagisk fiske med ringnot og flytetrål 
medfører vanligvis ikke undervannsinstallasjoner arealbeslag eller andre ulemper for fisket. 

Rørledninger 
Rørledninger kan ved behov bli understøttet av steinfyllinger for å understøtte eller stabilisere 
rørledningen. Steinfyllinger blir også brukt ved kryssing av andre rørledninger. Det foreligger 
ikke noe entydig materiale om virkninger av steinfyllinger, men disse synes ikke å forårsake 
nevneverdige ulemper for konsumtrålfiske med større trålere. For fiske med mindre trålere er 
det gjennomført flere overtrålingsforsøk som i varierende grad viser problemer knyttet til 
overtråling. Problemene synes særlig knyttet til størrelse og type stein. Årsaken til at større 
konsumtrålere ikke opplever de store problemene er at disse fartøyene bruker grovere 
trålutstyr enn de mindre industri- og reketrålerne.  

En rørledning eller kabel med ytre skade som ligger på havbunnen eller er delvis nedsunket, 
kan medføre risiko for fasthekting eller skade på fiskeredskaper. I områder med fiske med 
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bunnredskaper (trål og snurrevad) kan dette medføre større operasjonelle ulemper. Når 
eventuell skade er kjent, vil fiskerne tråle utenom de aktuelle deler av rør og kabler. I praksis 
innebærer dette arealbeslag og redusert fangst for fartøyer som fisker i det aktuelle området. 

I områder der det drives trålfiske medfører frie spenn en risiko for fastkjøring av tråldører. 
Dersom tråldøren ikke lar seg frigjøre, kan fasthekting medføre tap av trålredskapen, tapt 
fangst og lengre avbrudd i fisket. Når tilstanden er kjent, kan frie spenn medføre arealbeslag 
for fiskere som velger å tråle utenom det aktuelle området.  

For fiske med bunnslepne fiskeredskaper som bunntrål og snurrevad kan rørledninger være til 
hinder for utøvelsen av fisket dersom det ikke gjøres tiltak for å unngå dette. Dette gjelder 
særlig rørledninger som ligger utsatt i forhold til trålretning, eller blir lagt med frie spenn og 
ved bruk av store steinfyllinger. Fastkjøring i frie spenn kan også medføre en sikkerhetsrisiko 
for fiskefartøy. 

Feltavslutning 
OSPAR-bestemmelsene om sluttdisponering av offshore innretninger er implementert i norsk 
lovverk. Dette medfører at alle innretninger som kommer inn under de definerte kriterier skal 
fjernes etter endt bruk. For rørledninger vil det ved opphør av driften i henhold til norsk 
praksis gjøres en vurdering av sluttdisponering hvor spesielt hensynet til fiskeriene 
vektlegges. Praksis her er at rørledninger i de fleste tilfeller hittil er blitt etterlatt på/i 
havbunnen etter tillatelse fra respektive myndigheter. På kort sikt ser en ikke noen større 
problem rundt dette siden eier har ansvaret for rørene, men dette kan føre til konflikter på 
lengre sikt når ansvarsforholdet og eierskapet til forlatte rør blir mindre tydelig. Selv om 
rørene blir liggende nedgravd, så blir de utsatt for bevegelser i bunnmassene. Dette kan føre 
til at rørene presses opp over havbunnen (bukler) og blir en fare for fasthekting av 
fiskeredskap med påfølgende skade. I verste fall utsettes fartøy og mannskap for fare. For å 
unngå konflikt med fiskerinæringen er det viktig at rørledninger fjernes når perioden med 
aktiv bruk er over. 

Noen av de bunnfaste betonginnretningene på norsk sokkel nærmer seg endt levetid. I årene 
som kommer må myndighetene ta stilling til hvordan disse skal disponeres. For betong-
innretninger kan det søkes om unntak fra forbudet mot sjødisponering og etterlatelse av 
betonginnretninger på stedet er et alternativ til ilandføring. Dette kan ha sikkerhets- og 
miljømessige fordeler. Etterlatelse vil i liten grad påvirke fiskepopulasjoner, men vil kunne 
komme i konflikt med fiskeriinteresser på grunn av båndlegging av areal.  

Arealbeslag fra nye petroleumsinstallasjoner 
Arealbeslag fra eventuelle nye petroleumsinstallasjoner har et høyt konfliktpotensial. For 
fiskerisektoren er det viktig at nye petroleumsinnretninger ikke plasseres i områder som er 
viktige for fiskerivirksomhet og fiskevelferd. For eksempel gyter sild på en spesiell type 
steinbunn, og tobis er biologisk avhengig av en spesiell type sandbunn.  

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning og samarbeid  
Det er muligheter for at ytterligere samarbeid og samordning kan dempe nåværende og 
fremtidige arealkonflikter mellom petroleums- og fiskerivirksomhet.  

Forslag til ytterligere samordning og samarbeid:  

• Det er viktig å sikre god kommunikasjon og godt samarbeid mellom faginstanser innen 
petroleum, fiskeri og ressursbiologi for å forbygge eventuelle konflikter i områder der en 
ønsker å drive petroleumsaktivitet.  
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• Muligheten for å utvikle regelverk som tar bedre høyde for ny kunnskap, og geografiske 
endringer i fiskeressursene kan vurderes. 

• I forbindelse med tildeling av tillatelser for prøveboring kan det innføres en liten og rask 
høringsprosess i forkant for å redusere muligheten for at boreinstallasjoner plasseres midt 
på viktige fiskefelt.  

• Restriksjoner for når prøveboringer kan foregå av ressursbiologiske- og fiskerimessige 
hensyn kan vurderes. 

• Miljø- og fiskerivilkår bør fortsatt vektlegges ved plassering av faste 
petroleumsinstallasjoner. 

• Rørledninger som ligger på fiskefelt bør fjernes etter avvikling av virksomheten. 

4.1.2 Arealkonflikter mellom petroleumsvirksomhet og skipstrafikk  
Petroleumsvirksomheten kan på flere måter medføre arealkonflikter med skipstrafikk. Faste 
innretninger vil bety en økt sikkerhetsrisiko for begge parter. De mest alvorlige situasjonene 
som kan oppstå mellom et fartøy og petroleumsinnretning er kollisjoner, også kollisjoner 
mellom båt eller ubåt og fast innretning. Ankerdropp på rørledning eller ankerdrag over 
rørledning er en annen problemstilling med stort skadepotensiale. Slike situasjoner kan i 
verste fall medføre et ukontrollert utslipp ved brudd på en rørledning. 

Følgende hendelser skaper konflikter: 

• Skip i drift innenfor petroleumsinnretningenes sikkerhetssone. 
• Feilaktig oppankring eller manglende ankerfeste på eller nær rørledninger. 
• Skip overholder ikke sikkerhetssonen rundt petroleumsinnretninger. 
• Manglende informasjon om lokalisering av rørledninger slik at de ikke blir avmerket i 

sjøkart. 

Regelverket stiller strenge krav til sikkerhet. Dette gjør at sannsynligheten er liten for at en 
kollisjon mellom skip og innretning kan gi sammenbrudd av innretningen, og føre til at en 
utblåsing finner sted. På norsk sokkel er det totalt registrert tre kollisjoner med ikke 
feltrelaterte skip. 

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning og samarbeid 
De potensielle arealkonfliktene mellom petroleumsvirksomhet og skipstrafikk er godt håndtert 
gjennom gjeldende prosedyrer og regelverk. Hvis det tillates å etterlate betonginnretninger fra 
petroleumsvirksomhet må dette skje i henhold til gjeldende internasjonale regler. Basert på 
dagens forutsetninger er det ikke sannsynlig at konfliktnivået vil øke i tiden frem mot 2030.  

4.1.3 Arealkonflikter mellom skipstrafikk og fiskerivirksomhet 
I en normalsituasjon er den mest sentrale problemstillingen mellom fiskeriaktivitet og 
skipstrafikk at lastefartøyer av ulik størrelse som går gjennom eller nær opp til fiskefelt med 
større eller mindre konsentrasjoner av fiskefartøy. Dette er i første rekke et sikkerhets-
problem, og da spesielt for mindre fartøyer. En del fiskefartøy opererer enkeltvis, er små og 
kan være vanskelig å se visuelt i nedsatt sikt. De kan også være vanskelig å se på radar 
dersom det er mye annen støy i radarbildet.  

En kan se for seg at store konsentrasjoner av fiskefartøy i fiske, midt i en seilingsrute, vil føre 
til at skipene må gjøre store unnamanøvre for å redusere faren for kollisjon. 

Det har opp gjennom årene vært flere episoder hvor fiskefartøyer i fiske har blitt truffet av 
lastefartøyer som har vært i transitt langs kysten. Noen ganger har dette ført til havari og tap 
av menneskeliv, mens det andre ganger bare har ført til skade på fartøy. 
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Fra 1. juni 2011 ble det innført nye trafikkseparasjonssystem og anbefalte seilingsruter 
mellom Røst og Oslofjorden for skip over 5 000 bruttotonn, samt skip som fører farlig eller 
forurensende last. Disse fartøyene seiler nå med økt avstand fra kysten og potensialet for 
konflikter med fiskeri er dermed minket betraktelig. 

Skip kan i tillegg forårsake ødeleggelse av faststående fiskeredskaper eller av merkingen av 
disse.  

Vrak på havbunn kan være til hinder for fiskerivirksomhet. Vrakkonvensjonen The Nairobi 
International Convention on the Removal of Wrecks (2007) setter kyststaten i stand til å kreve 
fjerning av vrak av en rekke årsaker inkludert hensynet til fiskeriene. Konvensjonen har ikke 
trådt i kraft, og det gjenstår 5 ratifikasjoner (av totalt 10 nødvendige) før den er i kraft. Den 
vil imidlertid bare gjelde innenfor lands territorialfarvann, ikke i økonomisk sone, hvor 
forholdene vil fortsette å være som de er i dag. 

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning og samarbeid 
Hvordan skipstrafikk skal forholde seg til fartøy i fiske er regulert gjennom gjeldende 
internasjonale sjøveisregler. I prosessen med å etablere trafikkseperasjonssystem langs kysten 
ble det tatt hensyn til viktige fiskefelt. Trafikkseperasjonssystemet kanaliserer transitt-
trafikken til faste ruter. Eventuelle konflikter knytter seg til enkeltfartøy som bryter gjeldende 
sjøveisregler, og gjennom dette øker faren for uhell og ulykker. 

Etablering av seilingskorridorer langs hele Norskekysten, samt en reduksjon i antallet 
fiskefartøy gir grunn til å anta at denne konflikten ikke vil være større i 2030 enn tilfellet er i 
dag. 

Forslag til ytterligere samordning og samarbeid: 

• Vrak som ligger uheldig til på fiskefelt i forhold til utnyttelse av feltet, bør i henhold til et 
forbedret regelverk kunne kreves fjernet i spesielle tilfeller. I dag er det miljørisiko og 
naturreservat som først og fremst legges til grunn når man vurderer fjerning av vrak. 
Dersom en velger å la vrak bli liggende må posisjonen på vraket gjøres lett tilgjengelig for 
fiskeflåten med størst mulig nøyaktighet. 

• Andre virkemidler kan også trygge sameksistensen mellom skipsfarten, fiskerinæringen 
og andre næringer (akvakultur, havvindturbiner etc.). Merking (visuelt og elektronisk) og 
rutetiltak vil være de mest aktuelle. Det finnes allerede anbefalinger til visuell merking av 
havenergiinstallasjoner, men elektronisk merking er også tiltak som kan benyttes. 

4.1.4 Arealkonflikter mellom akvakultur og fiskerivirksomhet 
Kystsonen er svært viktig som gyte- og oppvekstområde for ville fiskebestander, og mange 
fiskerier foregår også her. Konflikter mellom fiskeri og akvakultur lar seg som regel løse på 
en måte som har allmenn aksept. Fiskerne opplever imidlertid noen ganger å bli fortrengt fra 
tradisjonelle og viktige fiskeplasser, for eksempel på grunn av etablering og drift av 
akvakulturanlegg.  

Det vokser etter hvert frem et tydeligere skille mellom konkrete, fysiske arealkonflikter på 
overflaten og konflikter med fiskeriene som er knyttet til det biologiske og økologiske 
påvirkningsområdet til et anlegg. Den såkalte «seisaken» i Ryfylke viser hvor utfordrende 
slike problemstillinger kan bli. Saken gjelder vill sei som oppholder seg rundt lakseanleggene 
og beiter på spillfôr, med påfølgende kvalitetstap og tap av inntekter for fiskerne i området.  
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Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning, og 
samarbeid  
En fremtidig vekst i oppdrett av laks vil på sikt forutsette etablering av nye lokaliteter. 
Relokalisering og vekst i næringen på nye, mer åpne og eksponerte lokaliteter vil generelt 
kunne skape nye konflikter. De stadig større anleggene blir tyngre og lokalisert på steder med 
mye strøm, noe som krever mange og lange fortøyninger. Slike fortøyninger kan komme i 
konflikt med både ferdsel generelt og fiskeplasser, trålfelt og så videre. Samlet sett er det 
likevel sannsynlig at konfliktene vil dreie seg mer om oppdrettsnæringens påvirkning av 
villfisken i fjordsystemene enn om konkrete arealkonflikter om samme "lokalitet". Dette 
gjelder i alle fall om en holder spørsmål knyttet til fortøyningene utenfor. Omfanget av 
problemer knyttet til disse er det vanskelig å si noe sikkert om fordi de ikke blir synlige før 
det søkes om etablering på konkrete lokaliteter. 

4.1.5 Arealkonflikter mellom akvakultur og skipstrafikk 
Søknader om akvakulturanlegg skal behandles etter havne- og farvannsloven av Kystverket 
uansett hvor det søkes plassert. Kystverket kan stille vilkår for tillatelser til akvakultur, som 
merking, forankring og opprydding av anlegg med videre. I tillegg skal lokalisering av anlegg 
behandles etter plan og bygningsloven i kommunen. Arealkonfliktene blir derfor løst gjennom 
søknadsprosedyrene. 

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning, og 
samarbeid 
Konflikten mellom næringene er håndtert gjennom gjeldende regelverk. Etter hvert som 
oppdrettsanleggene utvikles og kan legges på mer eksponerte områder kan konfliktpotensialet 
øke, da det er mer sannsynlig at anlegg kan søkes lokalisert i områder med farleder. 
Oppdrettsanlegg kan utgjøre en fare for kollisjoner og medføre større krav til navigering. Det 
er ikke noe som tyder på at regelverket ikke skal kunne håndtere dette i overskuelig framtid. 

4.1.6 Arealkonflikter mellom havvind og petroleumsvirksomhet 
Når et vindkraftverk er etablert vil kartlegging av petroleumsforekomster ved hjelp av 
seismikk og eventuelt utvinning av petroleumsforekomster i det samme området være svært 
vanskelig.  I arbeidet med å identifisere mulige områder for fremtidig etablering av havvind er 
det derfor i stor grad tatt hensyn til aktiviteter knyttet til leting og utvinning av petroleum. I 
arbeidet med Havvindrapporten er de arealer som er i bruk i forbindelse med felt, funn og 
infrastruktur allerede utelatt. Områder hvor Oljedirektoratet har kartlagt prospekter er også i 
stor grad utelatt. Det kan likevel ikke utelukkes at det finnes petroleumsforekomster i de 
områdene som identifisert i Havvindrapporten. Den pågående strategiske 
konsekvensutredningen må derfor identifisere potensialet for petroleumsressurser i de 
områdene som spesifiseres i Havvindrapporten. Den strategiske konsekvensutredningen vil 
således legge til rette for en avveining mellom etablering av havvind og dagens interesser på 
sokkelen, herunder petroleumsinteresser. Konsekvenser av etablering av havvind for 
petroleum er vurdert i sektorutredningen fra faggruppen for helthetlig forvaltningsplan for 
Nordsjøen og Skagerrak (2010).  

• For Sørlige Nordsjø I vurderes konsekvensene for petroleumsinteressene som middels. 
• For Sørlige Nordsjø II vurderes konsekvensene for petroleumsinteressene som middels 

til store. 
• For Utsira Nord vurderes konsekvensene for petroleumsinteressene som ubetydelige. 
• For Frøyagrunnene og Olderveggen vurderes konsekvensene som ubetydelige. 
• For Stadthavet vurderes konsekvensene for petroleumsinteressene som lave. 
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I forbindelse med Havvindrapporten er det kartlagt flyrestriksjonsområder og radarstasjoner i 
Nordsjøen som kan komme i konflikt med en eventuell utbygging av vindkraft i ett eller flere 
av utredningsområdene. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til om flyrestriksjonene og 
radarene kommer i reell konflikt med et vindkraftverk i utredningsområdene og videre hva 
som i så fall er konsekvensene ved en eventuell vindkraftutbygging. Disse konsekvensene for 
annen arealbruk, herunder luftfart og sivile radarer, skal vurderes i strategisk KU. 

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning, og 
samarbeid 
Ved en fremtidig etablering av vindkraftverk i forvaltningsplanområdet er det mulighet for 
arealkonflikter mellom havvind og petroleumsvirksomhet. Eventuelle konflikter vil søkes løst 
gjennom prosesser i forkant av en eventuell utbygging. Fig 4.1a-c viser petroleumsinteresser i 
Nordsjøen sammen med utredningsområdene for havvindkraft.  
 

 
Figur 4.1a Petroleumsinteresser og utredningsområder for havvind i Nordsjøen. Kilde: Oljedirektoratet og NVE (2011) 
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Figur 4.1b Petroleumsinteresser og utredningsområder for havvind i Nordsjøen. Kilde: Oljedirektoratet og NVE (2011) 
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Figur 4.1c Petroleumsinteresser og utredningsområder for havvind i Nordsjøen. Kilde: Oljedirektoratet og NVE (2011) 
 
Arealkonflikter mellom havvind og fiskerivirksomhet 
Fiskeri ser ut til å være den arealbruksinteressen som i størst grad kan bli berørt av etablering 
av havenergianlegg. Områder som er egnet for bunnfaste vindkraftverk er ofte 
sammenfallende med områder som kan være viktige fiskefelt eller som kan været egnet for 
fiske. I hvilken grad fiskeri vil bli berørt av etablering av vindkraftverk til havs avhenger blant 
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annet av om etableringen forandrer fiskens naturlige adferd, og i hvilken grad og med hvilke 
redskaper det er mulig å bedrive fiske innenfor et vindkraftverk etablert til havs. 

Vindkraftverk til havs er arealkrevende. Sammenlignet med petroleumsinstallasjonene vil 
vindkraftverk båndlegge et betydelig større areal, og tilsvarende representere et høyere 
potensial for arealkonflikt med fiskeriinteresser. 

Fiskeflåten kan komme i konflikt med bunnfaste vindturbiner for eksempel på tobisfelt. 
Konsekvensene er avhengig av i hvor stor grad det drives fiske, med hvilke redskaper samt 
påvirkning på gyte- og oppvekstområder. I den grad bunnfaste vindkraftverk og eventuelle 
kabler begrenser fisket vil vindkraftverket potensielt kunne skape roligere oppvekst og 
leveforhold for fisken. Det forventes at fundamentet til vindturbinene gir vekstflate for 
fastsittende dyr og at de tiltrekker seg fisk (Multiconsult 2008). Det er knyttet usikkerhet til 
den påviselige effekten på fiskebestander siden elementer som støy ikke er tatt med i 
betraktningen. 

Det finnes i dag ingen flytende vindkraftverk i kommersiell drift, men flytende vindkraftverk 
vil være mindre avhengige av bunnforholdene og kan således lokaliseres i deler av 
utredningsområdene med mindre virkninger for andre arealbruksinteresser, deriblant fiske. 
Flytende vindkraft er per i dag svært kostbart, og dersom det blir kommersielt gjennomførbart 
å etablere slike anlegg i fremtiden vil dette måtte gjøres der vindressursene er absolutt best for 
å kunne forsvare det høye kostnadsnivået. 

Figur 4.2 viser at utredningsområdene for havvind benyttes av norske fiskefartøy, men også at 
utredningsområdene er lagt utenfor de områdene med høyest aktivitet av fiskefartøy over 21 
meter. Figuren gir ikke et fullstendig bilde av aktiviteten, i og med at fiskefartøy under 21 
meter ikke er inkludert. Det kan i flere av områdene likevel påregnes interessemotsetninger i 
bruken av arealet. Videre utredninger vil klargjøre omfanget av fiskeriinteressene og 
virkninger for næringen dersom det etableres havbasert vindkraftverk i ett eller flere av de 
foreslåtte områdene.  

Fiskerisektoren kan også skape problemer for forsyningskablene fordi slike kabler noen 
tilfeller ikke er overtrålbare. Videre vil et eventuelt tillatt fiske inne i en vindmøllepark stille 
krav til tilstrekkelig dimensjonering av undervannsinnretninger for å unngå skade som følge 
av fiske.  

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning og samarbeid 
Etablering av vindkraftverk til havs vil kunne føre til konflikter med fiskerinæringen. Hvis 
utbygging blir vedtatt i viktige fiskeriområder vil konfliktnivået kunne bli økende. Konflikt-
nivået vil også være avhengig av hvor mange vindkraftverk til havs som blir bygget. NVE 
forventer ikke at det blir bygget ut vindkraft i Norge i stor skala innen 2030. Mange områder 
som egner seg for etablering av vindkraft sammenfaller med viktige fiskefelt, og det er derfor 
viktig at fiskeriinteressene involveres tidlig også i fremtidige strategiske konsekvens-
utredninger og konsesjonsprosesser.  

Forslag til ytterligere samordning og samarbeid: 

• God planlegging, tidlig involvering av fiskeriinteressene og en inkluderende prosess ved 
utvelgelse av arealer er nødvendig. 

• Dimensjonering av vindkraftverk og infrastruktur må gjøres i samråd med 
fiskeriinteressene.  

• Støy og rystelser som følge av etablering av vindkraftverk til havs må minimeres. 
• Kunnskap om hvilke typer fiske som utøves i et område vil muliggjøre tilrettelegging ved 

detaljplanlegging av vindkraftverk. 
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Figur 4.2 Sporingstetthet for fiskefartøy over 21 meter. Mindre fartøy opererer i tillegg langs hele kysten. Viser også 
utredningsområder for havvind. Kilde: Havvindrapporten (2010) 

4.1.7 Arealkonflikter mellom skipsfart og havvind 
Sameksistens mellom skipsfart og vindkraft er mulig, men en nærmere detaljplanlegging 
sammen med arealbestemte utredninger av virkninger vil være avgjørende for fremtidig 
sameksistens. Innretningene må blant annet merkes, kartfestes og det må utgis relevante 
navigasjonsvarsler. I forbindelse med strategisk konsekvensutredning vil virkninger for 
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skipstrafikk og navigasjon i de ulike områdene vurderes. På generelt grunnlag kan man si at 
installasjoner i havet utgjør en fare for kollisjoner og derfor risiko for ulykker. Jo flere 
installasjoner i et område dess mer krevende navigering for skipsfarten. 

• I området ved Sørlige Nordsjø I og Sørlige Nordsjø II er det trafikk med skip som skal 
til og fra kontinentet. En korridor mellom de foreslåtte områdene for vindkraft og 
nærmere detaljplanlegging kan gi nok plass til både skipstrafikken og eventuelle 
vindkraftverk i området. Dersom det etableres vindkraftverk i begge områdene, må det 
vurderes nærmere hvordan dette vil påvirke en korridor mellom dem for skipstrafikken. 

• Utsira Nord ligger like øst for rutetiltakene mellom Røst og Utsira. I dag er det svært stor 
trafikk gjennom det foreslåtte området med hovedvekt av lasteskip, tankskip og 
fiskefartøy. En stor andel av skipstrafikken som passerer vest av Utsira skal inn og ut av 
Skudefjorden og Bømlafjorden. Dersom det etableres vindkraftverk i området, må 
anlegget tilpasses trafikkmønsteret slik at det oppnås tilstrekkelig avstand til Utsira og 
hensiktsmessig inn- og utseiling til fjordene. 

• Innseilingen (hovedled) til Frøysjøen/Florø går gjennom den sørligste delen av 
Frøyagrunnene. Det er økende trafikk, og området omfatter deler av farleden ved 
Kvannhovden. Ellers er særlig vestlige deler av Frøyagrunnene trafikkert av lasteskip og 
fiskefartøyer. Innseilingen (hovedled) til Nordfjord går gjennom den nordligste delen av 
Olderveggen, og her passerer blant annet store passasjerfartøy/cruisefartøy. Ellers er det 
hovedsakelig lasteskip og fiskefartøy som trafikkerer området i dag.  

• Stadthavet ligger i åpent farvann like utenfor trafikkseperasjonssystemet langs 
Vestlandskysten. I området er det blandet trafikk med hovedvekt av lasteskip og 
fiskefartøyer (Havvindrapporten 2010). 

Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning, og 
samarbeid 
Konfliktnivået mellom havvind og skipstrafikk ved en utbygging av havvindparker vil 
reguleres i prosessen forut for utbyggingen. Ved en slik etablering vil det være 
interessemotsetninger knyttet til arealbruk, og det er viktig med god planlegging ved 
utvelgelse av arealer. 

Forslag til ytterligere samordning og samarbeid: 

• Regelverk er viktig for å minimere sjansen for ulykker. Dette gjelder for eksempel 
merking av turbiner. 

• God planlegging ved utvelgelse av arealer. 
• Vindkraftverk kan utformes etter krav fra skipsfart for å tilrettelegge for farleder eller 

korridorer for skipstrafikk.  

4.1.8 Arealkonflikter mellom akvakultur, friluftsliv og turisme 
Kystsonen har stor verdi som bo-, rekreasjons- og fritidsområde for lokalbefolkning og 
tilreisende. 

Landskapsinngrep og ferdselshinder utgjør den umiddelbare virkningen av akvakulturanlegg i 
sjø. For noen utgjør økt produktivitet rundt et akvakulturanlegg en positiv verdi for 
fritidsfiske, for andre vil påvirkningen fra anleggene oppleves som en ulempe. Konfliktene 
mellom hytteeiere og akvakultur er spesielle fordi de ofte oppstår mellom utenbygdsboende 
og lokale næringsinteresser. Slike konflikter preges ofte av at partene har liten vilje til å inngå 
kompromisser. 

I takt med akvakulturnæringens framvekst har en derfor fått ulike konflikter knyttet til 
næringsbruk kontra fritidsbruk langs kysten. 
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Konfliktens forventede utvikling og muligheter for ytterligere samordning, og 
samarbeid 
Oppdrettsanleggene er i dag færre og ligger gjennomgående lenger ut i kystsonen og har 
således forlatt mange av de tradisjonelle fjordlokalitetene. Arealkonfliktene knyttet til 
rekreasjon og friluftsliv har derfor samlet sett dempet seg noe. Inntrykket av et mer dempet 
fremtidig konfliktnivå støttes også ved et lavere antall klagesaker til Fiskeridirektoratet hvor 
rekreasjon, herunder turisme, er den primære anførsel. 

4.1.9 Arealkonflikter knyttet til land- og kystbaserte aktiviteter 
Aktiviteter på bunnen slik som sjødeponier og mudring kan være til hinder for fiske, det 
samme kan marine kulturminner. Utfylling og andre permanente arealbeslag kan i tillegg til 
fiskeriene også påvirke skipstrafikk. Slike aktiviteter drives pr. i dag i lite omfang og med 
liten grad av påvirkning på andre sektorinteresser. Dersom det blir aktuelt med flere og større 
sjødeponier kan dette bli et viktigere konflikttema i fremtiden.  

I kystnære områder kan det være en konflikt mellom friluftslivsinteressene og skipstrafikk. 
Støy og bølger fra skip kan være utfordrende å håndtere. Skipstrafikken og padlere, småbåter 
og andre fritidsaktiviteter på vannet kan legge begrensninger på hverandres handlingsrom, og 
gi mer utfordrende navigering. Sannsynligheten for kollisjoner, og kravene til navigasjon og 
årvåkenhet, er større i et område med mye småbåttrafikk.  

Det at skipstrafikk i seg selv har et ulykkespotensiale med mulig oljeforurensning er også en 
interessekonflikt i forhold til friluftsliv. 

4.1.10 Andre arealkonflikter knyttet til akvakultur 
Havvindturbiner, bølgekraft, legging av kabler og rørledninger, seismiske undersøkelser, 
forsvarets øvelsesområder, fastsatte ankringsområder og områder som er lyssatt av 
forskjellige årsaker er alle eksempler på områder hvor det kan oppstå konflikter når det 
gjelder lokalisering av oppdrettsanlegg. Det er grunn til å anta at det ikke foreligger 
nevneverdige konflikter med disse interessene når det gjelder dagens lokaliteter. 

4.2 Arealkonflikter mellom næringer og miljø 
Aktører med ressurs- eller arealbruksinteresser kan mene at bevaringshensynene må 
balanseres mot behovet for utnyttelse av marine ressurser til mat og energi. Hav- og 
kystområder under ulike former for beskyttelse og vern (naturreservat, marin nasjonalpark) vil 
ha noen restriksjoner knyttet til utnyttelse og bruk av det beskyttede arealet og ressursene som 
finnes der. Med andre ord kan næringsinteresser være i konflikt med miljømålet et 
representativt utvalg av norsk natur skal vernes for kommende generasjoner (Norske 
Miljømål 2011).  

Beskyttelse av områder og ressurser kan legge grunnlaget for langsiktig bærekraftig 
næringsvirksomhet. Fiskerisektoren har satt i gang noen tiltak for å sikre slik bærekraftighet, 
for eksempel real-time closure og generelt forbud mot bunntråling på mer enn tusen meters 
dyp.  Korallrev er i Norskehavet vernet med hjemmel i havressursloven. 

Områder som er vernet etter naturmangfoldloven forvaltes etter denne loven, og forskrift som 
er gitt for det spesielle området. Vern blir gjerne oppfattet som en konservering, og en vanlig 
oppfatning er at lite er tillatt innenfor grensene av et verneområde. Det sentrale i 
verneforskriftene er å sikre at verdiene ikke forsvinner som følge av bruk, og at verdiene 
sikres på et ønsket nivå. Bruk som ikke truer verneverdiene er imidlertid gjerne tillatt. Det 
samme gjelder for igangværende bruk på vernetidspunktet. Det er laget midlertidige 
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retningslinjer for behandling av saker som kan berøre områder som er kandidater til 
marinverneplan. 

Det faktiske konfliktnivået i forbindelse med beskyttelse av områder vil avhenge av hvilke 
restriksjoner som vil bli lagt på næringsaktivitet i området. Dermed er det vanskelig å si noe 
om et forventet konfliktnivå i tiden frem mot 2030. Konfliktnivået avhenger av hvilke 
områder som kommer under vern, og hvilke restriksjoner som blir lagt på bruken av disse 
områdene.  

4.2.1 Næringsaktivitet i konflikt med vernede og andre verdifulle områder (SVO)  
Områder som er særlig verdifulle (SVO) er utpekt og beskrevet i Arealrapporten (2010) og 
Sårbarhetsrapporten (2012). Disse områdene er valgt ut fordi de er viktige for biologisk 
mangfold, er viktige for biologisk produksjon eller er viktige leveområder for spesielle 
arter/bestander og dermed har store miljøverdier. Dette er områder hvor potensialet for 
miljøkonsekvenser knyttet til gitte typer påvirkninger er store, dersom verdiene i områdene 
påvirkes. I dette ligger det potensiale for interessekonflikter. Flere av områdene er viktige 
leve- eller gyteområder for fisk, og er dermed sårbare blant annet for hard beskatning. De 
fleste SVO-ene i Nordsjøen har en generell sårbarhet for oljeforurensning, da i hovedsak 
knyttet til at de er viktige områder for sjøfugl eller gyteområder for fisk. Ved en eventuell 
framtidig utbygging av permanente strukturer, kan det oppstå konflikt der hvor disse berører 
områder med store naturverdier. Dette betyr at de verdifulle områdene dekker flere 
funksjoner. Det kan derfor være flere, til dels overlappende konflikter i disse områdene.  

• I særlig grad gjelder dette SVO 3 Karmøyfeltet, 6 Siragrunnen, 12 Makrellfelt, 10 
Vikingbanken og 11 Tobisfelt. SVO 1 Bremanger til Ytre Sula, 4 
Boknafjorden/Jærstrendene, 5 Listastrendene, 8 Ytre Oslofjord og 9 Skagerak er områder 
som har mye fugl og er særlig sårbare for aktiviteter som kan medføre oljeforurensning, 
påvirkning fra miljøgifter, indirekte påvirkning via høsting av ressurser og forstyrrelser. 
Ved normal drift uten uhell er det fiskeriaktivitet og ferdsel som kan være konflikt med 
miljøverdiene. Ytre Valer nasjonalpark inngår i SVO 8 Ytre Oslofjord og er vernet etter 
naturmangfoldloven som dermed regulerer aktiviteten.  

• SVO 2 Korsfjorden og 7 Transekt Skagerak er mest sårbare for overbeskatning av levende 
ressursene og for fysisk påvirkning av bunnen. Fiskeriaktivitet er den aktiviteten som kan 
være i konflikt med miljøverdiene. Begge områdene er foreslått vernet og får i så fall en 
verneforskrift som regulerer aktiviteten spesielt med hensyn til verneverdiene.  

• SVO 3 Karmøyfeltet, 6 Siragrunnen, og 12 Makrellfelt er mest sårbare for høy beskatning 
og oljeforurensning. Ved normal drift/aktivitet uten uhell er det fiskeriaktivitet som kan 
være i konflikt med miljøverdiene.  

• SVO 10 Vikingbanken og 11 Tobisfelt er begge tobisområder som er sårbare for 
overbeskatning av tobis og for petroleumsvirksomhet om aktiviteten okkuperer/påvirker 
bunnarealet som tobisen lever i og er avhengig av. 
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Sjøfugler som alkefugler, er miljøverdier i SVO 1 og 5 (Bremanger–Ytre Sula og Listastrendene). Disse er særlig sårbare 
for oljeforurensning, miljøgifter, næringskonkurranse og forstyrrelser. Foto: Lars Løfaldli, Direktoratet for naturforvaltning. 
 
De verdifulle områdene som omfattes av forslaget til marin verneplan er SVO 2, 7 og en liten 
del av 4.  Disse forvaltes inntil videre etter midlertidige retningslinjer for foreslåtte områder.  

Det meste av arealet i SVO 1 (mange mindre naturreservater), 4, 5 og 8 er vernet etter 
naturmangfoldloven.  

I Sårbarhetsrapporten (2012) er det gjort en vurdering av de aller viktigste faktorene som 
påvirker sårbarheten til de særlig verdifulle områdene. Det er skilt mellom normal aktivitet og 
uhellshendelser. Klimaendringer og havforsuring er ikke vurdert her.  

Ved normal aktivitet er det få eller ingen påvirkninger som vurderes som store, men 
fiskeriene vil i sin normale aktivitet beskatte naturressursene direkte og dermed nødvendigvis 
har en viss innflytelse på målarten for fisket. Konflikter er eventuelt knyttet til beskatning av 
bestander som er under føre-var-nivå, samt i forhold til bifangst og endret næringsgrunnlag 
for sårbare sjøfugl og sjøpattedyr. Tobis og makrell er arter som er under føre-var-nivå. Dette 
er bestander som har tilknytning til SVO 10 og 11 Tobisfelt og 12 Makrellfelt. Norsk 
vårgytende sild i SVO 3 Karmøyfeltet og 6 Siragrunnen, er sårbar for hard beskatning.  

For andre områder vurderes sårbarheten som størst i forhold til akutte utslippshendelser.  

Konflikten ved uhellshendelser av oljeutslipp gjelder på SVO-er med verdier knyttet til 
sjøfugl og egg og yngel for fisk. For fugl gjelder dette i første rekke SVO 1 Bremanger-Ytre 
Sula, SVO 4 Boknafjorden/Jærstrendene, SVO 5 Listastrendene, SVO 8 Ytre Oslofjord og 
SVO 9 Skagerrak. For fisk gjelder dette mest SVO 10 og 11 Tobisfelt, og SVO 3 
Karmøyfeltet og SVO Siragrunnen, som er sårbare i gyteperioden om våren.  

I Sårbarhetsrapporten (2012) konkluderes det med at konsekvenser i SVO-ene blant annet 
avgjøres av aktivitetenes lokalisering. Dersom det blir større aktivitet i eller i tilknytning til 
SVO, vil konsekvensene og konflikten kunne øke. 
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4.2.2 Konflikter mellom næringsaktivitet og truede og sårbare arter 
Et av de nasjonale miljømålene er: "Utryddingen av truede marine arter skal være stanset, og 
status for arter i nedgang skal være forbedret innen 2020" (Norske Miljømål 2011).  

Sikring av truede og sårbare arter er også en viktig oppgave for å bevare det biologiske 
mangfoldet. Se Arealrapporten (2011) for nærmere omtale av dette. 

Sektorenes næringsaktivitet kan ha innvirkning på artene på rødlista, enten ved at arter 
beskattes direkte ved fangst, som for fiskearter, eller at dette skjer indirekte som for 
fuglearters næringsemner. Næringsaktivitet er på denne måten i konflikt med miljømålet 
beskrevet over. Klimaendringer har for øvrig også en sannsynlig betydning for arters 
sårbarhet. 

I Norsk Rødliste (2006) er trusselfaktorene satt opp konkretisert til hver art, og det er flere 
negative faktorer for hver art. For fugler som lomvi og lunde er høsting indirekte via artens 
næring, det vil si fiske og garnfangst ført opp. For makrellterne er det påvirkning på byttedyr 
fra andre arter, samt forstyrrelser og ferdsel under hekketida. For håbrann og vanlig uer er 
fangst og bifangst viktige faktorer. 

Konflikten mellom beskyttelse av arter og næringsvirksomhet bunner i at artene ikke ivaretas 
godt nok gjennom vern eller miljøforvaltningens lovverk. Sektorlovverket blir dermed 
kanskje enda viktigere for at en skal nå miljømålene. Reguleringer etter havressursloven er 
også et særlig sentralt virkemiddel.  

Faktaboks 4.2.2  
Utvalg av arter på nasjonal rødliste 
Kritisk truede arter er (CR): 
• Fugl: lomvi 
• Fisk: ål, storskate, pigghå 
 
Sterkt truede arter er (EN):  
• Fugl: krykkje 
• Fisk: brugde, blålange, vanlig uer 
• Pattedyr: narhval, klappmyss 
 
I tillegg har vi en rekke sårbare arter (VU) (også regnet som truede arter):  
• Fugl: lunde, alke, makrellterne, teist 
• Fisk: håbrann, snabeluer  
• Pattedyr: steinkobbe 

4.2.3 Arealkonflikter mellom akvakultur og ulike typer vern 
I verneplanprosessene har det vært mye diskusjoner rundt behovet for å legge restriksjoner på 
akvakulturnæringen og mulighetene for å kombinere ulike vernetiltak med bærekraftig bruk. 
Næringen er bekymret for tilgang til gode oppdrettslokaliteter og stiller spørsmål om behovet 
for vern, restriksjoner, kombinasjonen av bruk og vern og så videre. I praksis har det vært 
åpning for akvakultur i landskapsvernområder, mens naturreservatene har vært lukket for 
aktivitet. Naturmangfoldloven inneholder nye virkemidler (utvalgte naturtyper) som også kan 
få innvirkning på omfanget av arealmessige begrensninger akvakulturnæringen må forholde 
seg til. Det eneste marine forslaget som er aktuelt nå, og som det arbeides med, er 
ålegrasenger.  



Interessekonflikter og samordningsbehov 

63 

 

4.2.4 Arealkonflikter mellom miljøet og etablering av havvind 
Sektorrapporten for fornybar energiproduksjon (2010) beskriver virkninger fra havvind for 
miljø. I det følgende beskrives miljøinteresser i de områdene som er identifisert for mulig 
etablering av havvind i Nordsjøen.  

Ved identifisering av mulige områder for etablering av vindkraft i Nordsjøen er det i stor grad 
tatt hensyn til særlige verdifulle områder (SVO-er), marine verneområder, verna korallrev og 
kjente korallrev. Dette for å minske virkningene fra havvind for miljøet. Noen områder 
overlapper likevel delvis med SVO-er. Dette fremgår av kartet under: 

 
Fig 4.3 Områder med særlige naturverdier i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet, med utredningsområder for 
havvind. Kilde: NVE, 2012 
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I sørlige Nordsjø er det svært viktige gytefelt for tobis, da det her finnes store områder med 
sandbunn som er ideelt habitat for gyting og oppvekst. Tobis er en nøkkelart i økosystemet i 
Nordsjøen. Makrell og torsk gyter også i sørlige Nordsjøen. Utsira Nord overlapper delvis 
med SVO-en Karmøyfeltet. Dette er en SVO som har høy biologisk produksjon og hvor blant 
annet norsk vårgytende sild (NVG-sild) gyter. Dette er også et kjent rekefelt. Reke er en 
nøkkelart i økosystemene i norske fjorder og kystnære områder. Frøyagrunnene overlapper 
delvis med SVO-en Bremanger – ytre Sula. De viktigste verdiene i denne SVO-en er sjøfugl 
og steinkobbe. Stadthavet inngår i gyteområdet for NVG-sild. 

Havvind vil kunne ha virkninger for fugl. Hvor sårbare kyst- og havfugl er for vindturbiner og 
i hvilken grad vindturbiner vil ha virkninger for fugl er beheftet med stor usikkerhet. 
Virkningene avhenger av hvilke arter som er til stede i området, og deres sårbarhet ovenfor de 
faktorer et vindkraftverk medfører. Vindkraftverk til havs vil også kunne ha virkninger for 
trekkende fugl ved at fuglene må unnvike vindkraftverket og dermed bruke mer energi på 
trekket (se Havvindrapporten (2010) og NINA (2011) for nærmere beskrivelser av virkninger 
på sjøfugl).  

Etablering av havvind kan også ha virkninger for bunndyr og bunnsamfunn. Virkningene vil 
være avhengig av om vindkraftverket er bunnfast (fundamentert i havbunnen) eller flytende 
(montert på et flyteelement som er forankret i havbunnen).  

Virkninger for miljø vil variere avhengig av hvilke fase vindkraftverket er i. Det vil eksempel-
vis være mer aktivitet og støy når et vindkraftverk etableres enn i driftsfasen. I driftsfasen vil 
det være mindre aktivitet, men vindturbinene kan forplante vibrasjoner i havbunnen, generere 
elektromagnetiske felt, og rotasjonen til bladene kan ha virkninger for fugl.  

Virkninger for fisk, sjøpattedyr og bunnsamfunn vil avhenge av hvilken fundamenterings-
metode som benyttes. Dette vil være avhengig av havbunnens karakter og dybde i det aktuelle 
planområdet. Bestemmelser om fundamenteringsmetode vil skje etter at prosjektspesifikke 
konsekvensutredninger er gjennomført i de områdene som eventuelt åpnes for havvind. 
Virkninger fra havvind for miljø, og dermed graden av konflikt, er forbundet med stor 
usikkerhet. Den kommende strategiske konsekvensutredningen vil bidra til å forbedre 
kunnskapsgrunnlaget om virkninger fra havvind på miljø. 

4.2.5  Arealkonflikter mellom miljøet og petroleumsvirksomhet 
Arealbeslag og utlekking/utslipp fra kakshauger på havbunnen 
Oljeindustriens landsforening (OLF) utarbeidet i 2003 en veileder for undersøkelse av 
borekakshauger på havbunnen for å identifisere kjemisk sammensetning og fysiske 
egenskaper til kakshaugene, og utbredelse og tykkelse. Borekaksundersøkelsene offshore er i 
hovedsak konsentrert om enkelte hauger. Det tas kjerneprøver i haugene for å vurdere olje- og 
miljøgiftinnhold i ulike lag av kaksen. Videre er det gjort en rekke laboratorieundersøkelser 
av borekaks, med vekt på kjemiske og fysiske egenskaper, nedbrytning av olje, utlekkingsrate 
av komponenter og toksisitet (giftighet). Spesielt er det gjort undersøkelser ved Ekofisk og 
Ekofisk 2/4 A-innretningen, men også på Oseberg- og Friggfeltet er det gjort undersøkelser 
(DNV/OLF 2008). Undersøkelsene viser at utlekkingen fra disse kakshaugene og størrelsen 
på dem er langt under OSPARs grenseverdier for tiltak og at beste løsning for disse 
kakshaugene er å la dem ligge. De haugene som er undersøkt er noen av de største og er 
derfor antatt å være representative for sokkelen. Miljøovervåkingen offshore har vist at 
kontaminert areal for Nordsjøen per i dag er ca. 90 km2, hvorav 10 km2 har faunaforstyrrelser. 
Dette er en betydelig reduksjon siden 1990-tallet der utslipp av kaks kontaminert med 
oljebasert borevæske stoppet. 
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Plattformer og andre installasjoner kan bygge ned sårbare habitater. Bunnområder for tobis er 
viktige områder for fiske og miljø og er derfor registrert som SVO. Andre sårbare områder er 
mindre kjent, men kan være utsatt. I andre havområder er dette aktuelt også for koraller og 
svamper.  

Rørledninger, annen påvirkning fra aktiviteten 
Rørledninger beslaglegger areal og kan påvirke bunnhabitater. Dette kan skape konflikter i for 
eksempel tobisområder, jf. kapittel 4. 2. 

Utslipp av borekaks 
De steinmassene som bores ut av borehullene slippes normalt til sjø der det er boret med 
vannbaserte borevæsker. Overvåking etter utslipp av borekaks viser at bunnfaunaen ut til 
maksimalt 250 meter fra utslippspunktet påvirkes av den fysiske nedslammingen av partikler. 
Bunnfaunaen vil restitueres relativt raskt etterpå, ved at arter som ble slått ut av den fysiske 
påvirkningen gradvis kommer tilbake igjen dersom sedimentets egenskaper (kornstørrelse 
mm) ikke er vesentlig endret. Det kan imidlertid være spesielle typer bunnfauna som er mer 
sårbare for denne typen påvirkning og som ikke restitueres like raskt. Dette kan være ulike 
typer saktevoksende koraller og svamper, samt fiskearter som tobis, som lever i og på 
sedimentet og er veldig kresen med hensyn til sedimentets egenskaper. Det er varierende, men 
gjennomgående lite kunnskap om effekter av utslipp av borekaks på disse antatt sårbare 
bunndyrene og bunnhabitatene. 

4.2.6 Bunnpåvirkning fra fiskerivirksomhet 
De enkelte fiskeredskapene kan påvirke 
bunnhabitatene på ulikt vis. Bunntrål er 
det redskapet som har størst påvirkning 
på bunnhabitater. Ved fiske med andre 
redskap vil denne konflikten være 
begrenset.  

I den norske delen av Nordsjøen og 
Skagerrak foregår fiskeriene i hovedsak 
langs den ytre sørvestlige del av 
Norskerenna, på platået vest for renna, i 
Skagerrak langs skråningen mot 
Danmark, utenfor den svenske 
vestkysten og i Oslofjorden. Fiske med 
bunntrål i norsk del av Nordsjøen er 
særlig konsentrert om områder 
langsetter og nær kanten av 
Norskerenna. I de mest brukte 
trålområdene er et forsiktig estimat at 
store deler av havbunnen og bunndyrene 
blir overtrålt 10 til 20 ganger årlig. 

4.2.7 Arealkonflikt mellom miljøet 
og industrideponering i sjø  
Det er lite til ingen deponering av 
gruveavgang og annet avfall fra land- og 
kystbaserte aktiviteter i 

Havbunn før (øverst) og etter (nederst) tråling.  
Foto: Norsk institutt for vannforskning 
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forvaltningsplanområdet. Det er antatt at slik deponering i fjorder påvirker miljøet utenfor 
grunnlinjen i beskjeden grad.  

4.3 Konflikter knyttet til biologiske påvirkninger fra næringsvirksomhet 
Biologisk påvirkning fra næringsaktivitet kan være i konflikt med miljømålene:  

• De marine økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og naturmangfold skal 
opprettholdes eller gjenopprettes og danne grunnlag for verdiskaping gjennom bærekraftig 
bruk av ressurser og økosystemtjenester. 

• Alle bestander som høstes av fisk, virvelløse dyr og tare skal være forvaltet 
økosystembasert og høstet bærekraftig. 

• Utryddingen av truede marine arter skal være stanset, og status for arter i nedgang skal 
være forbedret innen 2020. 

• Ved innførsel og utsetting av fremmede organismer skal vesentlige uheldige følger for 
naturmangfoldet unngås. For de mest skadelige fremmede organismene som allerede er 
satt ut i norsk natur skal tiltak for å bekjempe disse være satt i gang eller gjennomført 
(Norske Miljømål 2011).  

 
Tobis er en nøkkelart i økosystemet i Nordsjøen som har gått kraftig ned i bestand blant annet på grunn av høy 
beskatningsgrad fra fiskeri. Foto: Nils Aukan, UWPhoto 

4.3.1 Fremmede arter som en konflikt med biologisk mangfold 
Menneskelig aktivitet kan direkte eller indirekte føre til at arter krysser naturlige 
spredningsbarrierer. Fremmede arter er en av truslene mot biologisk mangfold. De kan 
utkonkurrere eksisterende arter, introdusere sykdommer og parasitter, og danne hybrider 
mellom ulikt tilpassede populasjoner som igjen kan endre den genetiske sammensetningen i 
en opprinnelig populasjon eller bestand. Effekten av at en fremmed art sprer seg til nye 
områder utgjør en ukjent faktor i det balanserte økosystemet. Endres denne balansen 



Interessekonflikter og samordningsbehov 

67 

 

betydelig, betegnes gjerne introduksjonen som skadelig. Dette kan medføre både økologiske, 
økonomiske og helsemessige konsekvenser.  

Det er få mulige innførselsveier og årsaker til at en art sprer seg over lange avstander, for 
eksempel fra Stillehavet til Europa eller Norge. Men når en art har etablert seg et nytt område 
vil ofte mulighetene for videre spredning øke. Mange arter vil dessuten ha muligheter til 
naturlig sekundærspredning når de først har etablert seg i en ny region. Det er identifisert fire 
marine hovedinnfartsveier for fremmede arter til Norge (ikke rangert etter viktighet): 

• Skipstrafikk, inkludert flytting av oljeinstallasjoner, er blant hovedkildene til utilsiktet 
spredning av fremmede arter både gjennom ballastvann og begroing på skrog 

• Naturlig sekundærspredning etter at spredningsbarriere er passert, f.eks. ved 
egenbevegelse eller med dominerende strømmønster. 

• Akvakultur  
• Ikke-distribuerte introduksjoner (for eksempel handel med levende sjømat).  

Det er gjort en rekke forsknings- og forvaltningsmessige tiltak, slik som kartlegging av hvilke 
arter som finnes, introduserte marine arter, og utbredelse og risikovurdering for fremmede 
arter (Gederaas m.fl. 2007). Stortinget har gitt sin tilslutning til den internasjonale 
konvensjonen om kontroll og behandling av Ballastvann av 2004. Internasjonalt arbeides det 
for tiden videre med å utvikle regler for å begrense spredning av organismer via begroing på 
skip. I 2007 ble det også avgitt en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede 
arter. I akvakultur er, med regnbueaure som unntak, fremmede arter forbudt. Det er likevel 
erkjent at det ikke finnes noen strategi for hvordan problemene knyttet til fremmede marine 
arter kan håndteres på kortere og lengre sikt, både kunnskapsmessig, praktisk, og operativt. 

4.3.2 Fiskeriaktivitet i konflikt med biologisk mangfold 
Fiskeriaktivitet kan være i konflikt med miljømålene om biologisk mangfold og 
bærekraftighet hvis aktiviteten ikke forvaltes riktig. I forvaltningsplanområdet foregår det 
fiske både fra norske og utenlandske fartøyer, konflikten er dermed ikke begrenset til norsk 
forvaltning. Påvirkning i konflikt med miljømålene kan skje fra regulært fiske, bifangst og 
indirekte påvirkning.  

Påvirkning på fiskebestandene 
Flere fiskearter har vært eller er truet av overbeskatning. Dette gjelder blant annet tobis, 
nordsjømakrell, taggmakrell og nordsjøtorsk (se arealrapporten (2010) for en historisk 
beskrivelse av fangst og tilstand for fiskearter i forvaltningsplanområdet). Fiske på svake 
bestander kan være i konflikt med bærekraftig utnyttelse. Fiskeriene reguleres i forskrifter 
årlig, og det er satt i gang tiltak for å bedre tilstanden i Nordsjøen. 

Slik forvaltningssystemene har utviklet seg i fiskerisektoren, legges det til grunn at de store 
kommersielle bestandene er forvaltet på en bærekraftig måte også i 2030.  

Når det gjelder fiskerienes påvirkning på noen mindre fiskebestander, herunder noen ikke-
kommersielle bestander og bestander på rødlista, vil nok likevel deler av disse forvaltnings-
utfordringene bestå også i 2030, selv om fiskeriteknologien utvikles mot bedre 
fangstseleksjon i redskapene fremover. 

Påvirkning på sjøfugl 
Sjøfuglenes næringsvalg spenner over et bredt spekter av fiskearter, men i norske deler av 
Nordsjøen og Skagerrak er det spesielt sild, tobis og brisling som er særlig verdifulle. 
Gjennom de siste tiårene har reduserte bestander av byttedyr blitt identifisert som en alvorlig 
trussel mot flere sjøfuglbestander. Beskatningen av fiskebestandene kan dermed være en 
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medvirkende årsak til de kraftige bestandsreduksjonene som er registrert for mange av de 
mest tallrike hekkebestandene av sjøfugl langs store deler av kysten 

 
Fiskemåke er oppført på den nasjonale rødlista som nær truet blant på grunn av endret næringstilgang.  
Foto: Reidar Hindrum 
 
Påvirkning på sjøpattedyr 
De antatt økologisk viktigste artene av sjøpattedyr i Nordsjøen har en diett som omfatter 
kommersielle fiskeslag. Det er rimelig å tro at en intensiv fiskeriaktivitet vil redusere 
tilgangen på byttedyr for sjøpattedyrene og dermed legge en potensiell begrensning på 
produksjonspotensialet til disse artene. 

Internasjonale konfliktlinjer knyttet til biologisk mangfold og bærekraftighet 
Fiskebestandene i Nordsjøen og Skagerrak deles mellom Norge, EU og andre tilgrensende 
land. Nordsjøen er kjerneområdet for det bilaterale fiskerisamarbeidet mellom Norge og EU. 
Fangsten i norsk sone av Nordsjøen og Skagerrak stod for 29,3 % av samlet fangst for hele 
området Nordsjøen og Skagerrak i perioden 2000–2008. Norske fiskere stod i samme periode 
for 27,4 % av den totale fangsten i hele Nordsjøen og Skagerrak (Sektorutredningen for 
fiskeri og havbruk 2011). Bærekraftighet og biologisk mangfold påvirkes derfor ikke bare av 
norsk fangst og politikk, men også av andre lands bestemmelser og uttak. Dette kan føre til 
konfliktsituasjoner mellom norske og utenlandske interesser, et eksempel på dette er 
problemstillingen om utkast av fisk.  

Bunnfiskeriene i Nordsjøen er i stor grad blandingsfiskerier, det vil si at flere arter tas i en 
enkelt fiskeoperasjon. Dette medfører en forvaltningsmessig utfordring. EU-flåten kaster ut 
store mengder fisk som er for liten eller feil art i forhold til det båten ønsker å levere eller har 
kvote på (målarten). Utkast er ulovlig ifølge norsk lov, mens det i EU er påbudt. Et 
utkastpåbud er en forvaltningspraksis som ikke er bærekraftig, og dermed i konflikt med 
miljømålene. Sommeren 2011 foreslo EU-kommisjonen å innføre utkastforbud. Forbudet 
foreslås innført i løpet av en treårsperiode regnet fra 2014. 
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Bifangst av fisk og reguleringer for å begrense denne 
I noen fiskerier er det en art som er målarten, som for eksempel i fisket etter sild, mens det i 
andre fiskerier er flere arter som er målarter samtidig. Noen fiskerier drives relativt rent, mens 
andre fiskerier vil ha større eller mindre innslag av andre arter enn målartene i fangsten. 
Innslag av andre arter enn målarter blir ofte med et fellesbegrep benevnt for bifangst. I mange 
tilfeller er det imidlertid nødvendig å ha anledning til å kunne ta bifangst sammen med 
fangsten av målarten, for å kunne utnytte en kvote eller en tillatelse til å fiske. 

Myndighetene prøver gjennom påbud om selektive redskaper, sorteringsrister og åpning og 
stenging av fiskefelt, å redusere fangst av andre arter enn målarten innenfor de enkelte 
fiskeriene. Det er likevel ikke til å unngå at fiske- og fangstredskaper tar opp andre arter 
sammen med målarten. Derfor blir begrepet uunngåelig bifangst brukt for å karakterisere 
bifangst som en naturlig del av høstingsvirksomheten.  

Bifangst skal på same måte som fangst av målartene, inngå i det totale regnskapet over uttaket 
av fiskeressursene. For å drive en ansvarlig forvaltning, må myndighetene derfor sikre at 
uttaket av de ulike bestandene ligger innenfor de totalkvotene som er fastsatt. For å medvirke 
til dette blir det derfor satt av kvantum til bifangst ved fordelingen av totalkvoten mellom de 
ulike fartøygruppene. Eksempelvis får industritrålerne ofte bifangst av nordsjøsild. Derfor blir 
det i de årlige reguleringene satt av et kvantum nordsjøsild til dekning av slik bifangst. 

Tekniske tiltak for å begrense bifangst er en viktig del av fiskerilovgivningen. Økt fokus på de 
uheldige sider av bifangst har dessuten intensivert arbeidet med å utvikle og innføre nye 
tekniske reguleringer som ytterligere skal redusere bifangsten. Noen av de viktigste tekniske 
reguleringene i dagens fiskerilovgivning er følgende: 

• Minimum maskevidder i trål, snurrevad og garn 
• Sorteringsrist i kolmuletrål for å redusere muligheten for bifangst av hvitfisk (torsk, sei og 

hyse m.fl.)  
• Stenging av fiskefelt for fiske ved store forekomster av ungfisk (Real Time Closure - 

RTC) 

Bifangst av sjøfugl 
Sjøfugler søker, i likhet med de kommersielt utnyttede fiskeartene, etter mat i områder hvor 
det er stor tetthet av næring på det trofiske nivået de beskatter, det være seg småfisk, rogn 
eller dyreplankton. Når sjøfuglene samles i store flokker i områder med aktivt fiske, er det økt 
potensial for direkte konflikt mellom fiskerier og sjøfugl, med bifangst som konsekvens. Det 
foreligger lite dokumentasjon på omfanget av bifangst av sjøfugl i utredningsområdet, og vi 
anser dette for å være en begrenset problemstilling i Nordsjøen, siden det i størst grad fiskes 
med trål her. Det forventes likevel at noen sjøfugl blir tatt som bifangst i garn- og linefiske.  

Bifangst av sjøpattedyr 
Det tas bifangst av sjøpattedyr i både trål og not, men det er først og fremst forskjellige typer 
garnfiske som har bifangst av sjøpattedyr. Det er imidlertid svært usikkert hvor stort omfanget 
av denne påvirkningen er. I norske farvann er det startet opp en kartlegging av dette knyttet til 
kystreferanseflåten. 

Bifangst av bunndyr 
Generelt sett er det store dyr som lever på bunnen (epifauna) som er mest sårbar for 
forskjellige former for bunntråling. De kan lett bli fanget eller truffet av bunnredskaper. Det 
er dyr som kråkeboller, sjøstjerner, svamper, koraller, store snegler og skjell som ofte finnes 
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som bifangst i trål. Artssammensetningen og mengden bifangst gir en god indikasjon på 
hvilke dyr som blir mest påvirket.  

Det er lite informasjon fra den norske delen av Nordsjøen om hvor stort dette problemet er. 
For den sørlige Nordsjøen er det mer informasjon da det her er utført en rekke forsknings-
prosjekter. Generelt sett er det bomtrålene og skjellskrapene som påvirker bunndyrene mest, 
og det er naturlig nok på de stedene hvor det tråles mest at man ser de største endringene i 
bunnfaunaen. 

Påvirkning på bunnhabitater 
Diverse typer tiltak er iverksatt, eller er under utvikling, med det formål å redusere påvirk-
ningen fra fiskeriene på bunnøkosystemene. Dette kan for eksempel være vern av korallrev, 
reduksjon i antall bunntrålere/timer i drift eller mer skånsomme redskaper i forhold til 
bunnen.  Sannsynligvis er likevel ikke alle utfordringene i forhold til vern av bunnøko-
systemene løst i 2030. 

4.3.3 Konflikter knyttet til akvakultur og biologisk mangfold 
De største miljøutfordringene for oppdrettsnæringen er rømming av laks og lakselus.  

Rømt oppdrettslaks kan ha negative konsekvenser for ville stammer av laksefisk. Rømt fisk 
som vandrer opp i vassdragene og som gyter med villaksen kan påvirke villaksens genetiske 
mangfold og produktivitet, og rømt fisk kan tenkes å spre fiskesykdommer til villfisken. Det 
ble i 2011 innrapportert over 365 000 rømte laks fra norske oppdrettsanlegg (miljostatus.no).  

Oppdretten av laks langs Norskekysten har vist seg å gi gode vekstvilkår for lakselusa. Lusa, 
som egentlig er et lite krepsdyr, har i de senere årene blitt en stor trussel mot villaks og 
sjøørret, og kan i verste fall bidra til å utrydde enkeltbestander. 

Lakselus og genetisk påvirkning av villaksbestandene vurderes ikke til å være en sentral 
konflikt i Nordsjøen og Skagerrak. Dette begrunnes i at Nordsjøen ikke er et leveområde for 
de norske laksebestandene. Konsekvensene kommer imidlertid i elvene og i Norskehavet der 
den ville laksen har sine livsfaser. Konsekvensene av oppdrett kommer i andre områder og i 
andre systemer enn der påvirkningen skjer.  

Intensiv fiskeoppdrett medfører også utslipp av for eksempel næringssalter, medisinrester og 
organisk materiale. Dette kan påvirke miljøet rundt anleggene. Så langt ser det ut til at disse 
virkningene er av rimelig lokal karakter. 

Akvakultur og konflikter knyttet til dette er for øvrig beskrevet i rapporten Areal til begjær 
(2011). 

4.4 Konflikter knyttet til forurensing fra næringsaktivitet  
Helse- og miljøfarlige kjemikalier kan være kreft- og allergifremkallende, skade forplant-
ningsevne og arvestoff og de kan skade immunforsvar og nervesystem (Norske Miljømål 
2011). Flere av disse stoffene brytes sakte ned, og hoper seg opp i næringskjedene (er 
bioakkumulerende). Dermed kan de være helsefarlige for mennesker og dyr selv om 
bakgrunnsnivåene i havområdet som helhet er forholdsvis lave. Disse miljøgiftene er derfor i 
konflikt med miljømålene, og en trussel mot naturmangfold, matforsyning og helse. 
Forurensning fra miljøgifter er fortsatt et problem i mange kystområder, selv om tiltak har 
medvirket til å redusere problemene. Eksempler på slike miljøgifter er kvikksølv, kadmium, 
PCB, TBT og dioksiner. 

De norske miljømålene for kjemikalier og et giftfritt miljø (Norske Miljømål 2011) er 
forankret i konvensjon om beskyttelse av det marine miljø i nordøst-Atlanteren (OSPAR-
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konvensjonen). Dette innebærer at utslipp og bruk av helse- og miljøskadelige stoffer ikke 
skal føre til helseskader, skader på økosystemer eller skader på naturens evne til produksjon 
og selvfornyelse (ibid.)  
Forvaltningsplanområdet får betydelige tilførsler av langtransportert forurensning som marint 
søppel, næringsstoffer og miljøgifter via luft- og havstrømmer. Tilførselen av miljøgifter har 
størst effekt på forvaltningsplanområdet i dag. Det er særlig bekymringsfullt at prøver tatt av 
torskefisker i åpent hav har nivåer av dioksiner og dioksinlignende PCB i leveren som 
overskrider grenseverdiene for mattrygghet (Sektorutredningen for klimaendringer, 
havforsuring og langtransportert forurensning 2011). 

Regionale og internasjonale fellestiltak mot forurensning har vært, og vil være, viktige for å 
redusere forurensning. Nasjonale tiltak, sektorovergripende og sektorvise, kan være hjemlet i 
forurensingsloven eller i sektorlovverk. Felles for alle tiltakene er at de medfører kostnader - 
for enkelte tiltak til dels betydelige kostnader. 

Nytten av tiltak ligger i bedre miljøkvalitet og redusert helsefare, og kan være vanskelig å 
verdsette i kroner. Befolkning og næringsliv er avhengig av et rent miljø og et resilient og 
produktivt økosystem, biologisk mangfold og trygg sjømat.  

4.4.1 Konflikter knyttet til forurensing fra petroleumsvirksomhet 
For å sikre en raskere måloppnåelse for petroleumsvirksomheten ble det laget en egen 
nullutslippsmålsetning for petroleumsvirksomheten. Målsetningene er ingen utslipp av 
miljøfarlige tilsatte kjemikalier (rød og svart kategori) og ingen utslipp av eller minimering av 
utslipp av naturlig forekommende miljøgifter i produsert vann. Nullutslippsmålet omfatter 
også krav om minimering av utslipp eller ingen utslipp av andre stoffer som kan medføre 
miljøskade (f.eks. ved store volumer eller i sårbare resipienter).  

Petroleumsvirksomheten har gjort en stor innsats og kommet langt med reduksjoner av 
miljøfarlige utslipp til sjø de siste ti årene og målsetningene anses som oppfylt for de tilsatte 
miljøfarlige kjemikaliene. De naturlig forekommende stoffene, som primært er knyttet til 
utslipp av produsert vann, er imidlertid ikke redusert så mye som forventet. Selv om mye 
produsert vann injiseres til undergrunnen og diverse renseteknologier har medført lavere 
konsentrasjoner av en del av de miljøfarlige stoffene, viser prognosene at utslipp av produsert 
vann vil fortsette å øke i noen år fremover før det vil avta.  

Regjeringens målsetning om høy leteaktivitet for rask påvisning og utvinning av nye 
petroleumsressurser og ikke minst målet om høyere utvinningsgrad for allerede påviste 
ressurser vil kunne komme i konflikt med nullutslippsmålsetningene. Det er svært lite 
miljøfarlige kjemikalier (rød og svart kategori) som brukes og slippes til sjø i forbindelse med 
leteaktiviteten, men det er forholdsvis store utslippsmengder av kjemikalier i gul og grønn 
kategori. Med økt aktivitet vil de totale kjemikalieutslippene øke. Økt aktivitetsnivå innen et 
avgrenset område vil kunne ha en større miljøpåvirkning enn forventet ut fra enkelt-
aktivitetens antatte påvirkning. Dette kan være en reell konflikt i områder med sårbar 
bunnfauna, som svamp, koraller og leveområder for tobis. Sistnevnte er spesielt aktuelt for 
Nordsjøen. Miljømyndighetene og andre har liten innflytelse på hvor mange utvinnings-
tillatelser som tildeles og i hvilket tempo og omfang aktiviteten skal gjennomføres innenfor et 
område. 

Målsetningen om høyere utvinningsgrad for de påviste ressursene kan i mange tilfeller også 
bety økt behov for bruk av kjemikalier for å kunne drive ut mest mulig olje fra reservoarene. 
Aktuelle kjemikalier for økt utvinning er i dag i hovedsak miljøfarlige (rød kategori). Disse 
kjemikaliene vil i større eller mindre grad komme opp igjen sammen med oljen eller det 
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produserte vannet. For felter som ikke reinjiserer dette vannet vil utslippene av miljøfarlige 
kjemikalier øke. Forlenget produksjon fra eksisterende felter vil også kunne medføre mer 
vannproduksjon og eventuelt økt utslipp av naturlig forekommende miljøgifter i dette vannet. 

For flere felter må operatørene og miljømyndighetene foreta problematiske avveininger 
mellom målsetningene om reduksjoner i utslipp til sjø og reduksjoner i utslipp til luft.  Dette 
fordi mange nullutslippstiltak, som reinjeksjon av produsert vann, kan være energikrevende 
og øke utslippene til luft. Ønsket om økt utvinning fra eksisterende felt vil gi flere slike saker. 

Regulære driftsutslipp til sjø 
Utslipp til sjø kommer i hovedsak fra produsert vann og borevæske/kaks. De miljøfarlige 
stoffene er primært knyttet til utslipp av naturlig forekommende stoffer i produsert vann, selv 
om det fortsatt brukes og slippes ut noen tilsatte stoffer i rød og svart kategori. Utover 
produsert vann slippes det ut større mengder av stoffer som i seg selv ikke regnes som 
miljøfarlige (gul og grønn kategori) og borekaks, som er knuste steinmasser. Disse stoffene og 
partiklene kan også utgjøre en miljøtrussel ved store utslippsmengder eller dersom det er 
naturressurser i området de slippes ut som er spesielt sårbare.  

Utslipp av ikke-miljøfarlige kjemikalier 
Det brukes og slippes ut relativt store mengder av forskjellige organiske stoffer, som er lett 
nedbrytbare og lite giftige. Disse stoffene brytes ned av mikroorganismer i vannsøylen eller 
på sjøbunnen og denne prosessen forbruker oksygen. I spesielle tilfeller kan det tenkes at det 
kan dannes anoksiske forhold spesielt på havbunnen. Dette vil kunne påvirke bunnfaunaen 
eller sammensetningen av mikroorganismer. På grunn av store vannmasser og svært rask 
utskifting av vann de fleste steder anses ikke dette som et reelt problem, men utslippsmengde 
må vurderes i forhold til den mottagende resipienten. 

4.4.2 Forurensing fra skipstrafikk 
Skipstrafikk påvirker potensielt miljøet i utredningsområdet med driftsutslipp til sjø og luft, 
tilstedeværelse og støy og oljeutslipp fra akutte hendelser. I tillegg kommer problematikken 
med eventuelle ulovlige utslipp av for eksempel avfall, olje eller kjemikalier. Skipsfarten er 
en bevegelig forurensningskilde. Alle tillatte utslipp fra skip betinger at skipet er i fart, i åpent 
farvann og oftest utenfor grunnlinje eller territorialfarvann. Det er derfor vanskelig å knytte 
enkeltskip til direkte effekter og utslipp. 

Nordsjøen er et erklært spesielt område med hensyn til oljeutslipp, søppel og luftutslipp av 
svoveldioksid.  

Driftsavfall fra skip i form av kloakk (svartvann, gråvann), oppmalt matavfall og vann med 
restkonsentrasjoner av olje (inntil 15 ppm) kan slippes ut i Nordsjøområdet etter nærmere 
regler. Effekten av dette vil være liten på grunn av stor fortynnings- og bufferevne i åpent 
farvann.  Det antas likevel at noen av utslippene kan virke sammen med andre utslipp og bidra 
til den generelle forurensningssituasjonen i havet. 

Påvirkningen fra skipstrafikken endres ikke vesentlig fra 2009 til 2030. Utslipp til sjø øker 
sannsynligvis noe. Teknologiske forbedring kombinert med strengere krav og forebyggende 
tiltak kompenserer til en viss grad for forventet økning i skipstrafikken. Det innføres blant 
annet forbud mot bruk av drivstoff med mer enn 0,1 % svovel i Nordsjøområdet fra 1. januar 
2015, og en regner med at dette fører med seg et faktisk tungoljeforbud.  

I tillegg kommer problematikken med eventuelle ulovlige utslipp av for eksempel avfall, olje 
eller kjemikalier. 
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Akutt forurensing fra skipsfart 
Akutte hendelser i form av uhell eller ulykker kan medføre oljeutslipp av ulike typer og 
størrelser. Konsekvensene av slike utslipp vil variere svært mye med tid, sted, mengde og type 
olje. De største konsekvensene som kan påvises er i forhold til sjøfugl og strandlinje ved 
utslipp av tunge bunkersoljer. 

4.4.3 Konflikter knyttet til forurensing fra land- og kystbaserte aktiviteter 
Utslipp av næringssalter og miljøgifter foregår dels via vassdrag og dels direkte til sjø, for 
eksempel fra industrianlegg ved kysten. Forurensningsutslippene vil kunne påvirke 
økosystemer som er grunnlaget for kommersielt fiske. Utslippene fra land- og kystbasert 
aktivitet vil også kunne påvirke vannkvaliteten i de områder hvor det drives akvakultur-
virksomhet. Konfliktnivået vil avhenge av hvor langt ut forurensningen fra land- og kystbasert 
aktivitet påvirker økosystemet. Dagens kunnskapsnivå er ikke godt nok til å gjøre en sikker 
vurdering av dette spørsmålet. For fjorder, havner og til dels for den nære kystsonen er 
påvirkningen generelt stor.  I den ytre kystsonen og området ved grunnlinjen kan 
påvirkningen fortsatt bety en del, men langtransportert forurensning tar over som en 
dominerende kilde etter hvert som en kommer lenger ut i havet. Ute i det åpne havet betyr 
forurensning fra norske kilder på land og i kystsonen normalt lite. Dette bildet må nyanseres 
geografisk og dynamisk – både store elver og perioder med flomavrenning medfører at 
forurensninger føres lenger ut fra kysten og når ut i forvaltningsplanområdet. 

4.4.4 Konflikter knyttet til forurensning fra radioaktive stoffer 
Akutt forurensning fra radioaktive stoffer 
Ikke-planlagte utslipp av radioaktivt materiale vil få oppmerksomhet og skape uro. For 
forvaltningsplanområdet kan dette skje ved hendelser med atomdrevne fartøy, hendelser med 
frakt av radioaktivt materiale, eller ulykker og større utslipp fra land rundt Nordsjøen.  

Hendelser med reaktordrevne fartøy eller skip som frakter radioaktivt materiale kan få 
oppmerksomhet og skape bekymring selv om det ikke skjer utslipp.  

Sellafield gjenvinningsanlegg for brukt kjernebrensel 
Det britiske gjenvinningsanlegget for brukt kjernebrensel, Sellafield, ligger på vestkysten av 
Storbritannia. Når brukt kjernebrensel prosesseres dannes radioaktivt avfall, og det er lagret 
store mengder flytende, høyaktivt avfall i tanker på anlegget. Reprosesseringen medfører 
utslipp av radioaktive stoffer til Irskesjøen som transporteres med havstrømmer inn i 
Nordsjøen og videre opp langs norskekysten til Barentshavet. De høyeste konsentrasjonene av 
radioaktivitet ble registrert i norske havområder i 1970- og 80-årene. Dette skyldtes høye 
utslipp av blant annet cesium (137Cs) og plutonium (239Pu og 240Pu) fra Sellafield. En annen 
Sellafield-relatert kilde er remobilisering av 239Pu og 240Pu fra kontaminerte sedimenter i 
Irskesjøen. Fra 1994 og frem til 2003–2004 ble betydelig mer technetium (99Tc) sluppet ut fra 
Sellafield enn tidligere. Tiden det tar for 99Tc å nå Barentshavet er anslått til 4–5 år. 
Utslippene av 99Tc fra Sellafield har blitt redusert etter 2004,da en ny rensemetode ble tatt i 
bruk.  

En ulykke med Sellafields flytende avfall kan ha store konsekvenser for Norge. Et scenario 
med utslipp av 137Cs fra Sellafield-anlegget i Storbritannia er beskrevet i sektorutredningen 
om klima, havforsuring og langtransport (2011) og StrålevernRapport (2010:13), og viser at et 
slikt utslipp kan få større konsekvenser for Norge og norske havområder enn Tsjernobyl-
ulykken.  
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Norske myndigheter har lenge arbeidet for at anlegget skal redusere sine utslipp og at 
mengden lagret flytende, høyaktivt avfall fra reprosesseringen ved anlegget blir redusert.�
Utslipp av radioaktive stoffer fra Petroleumssektoren 
Nullutslippsmålet for petroleumsvirksomhetens utslipp til sjø gjelder også for radioaktive 
stoffer, og Norge har også forpliktet seg til å redusere utslippene som en del av OSPAR-
avtalen. Utslippene av naturlig forekommende radioaktive stoffer skal reduseres gradvis slik 
at konsentrasjonen av stoffene i miljøet er nær bakgrunnsnivået og konsentrasjonene av 
menneskeskapte radioaktive stoffer i marint miljø skal være nær null innen 2020.  

Ettersom brønnene blir eldre og tømmes for olje, øker andelen produsert vann i brønn-
strømmen. Dette vil også føre til økt utslipp av radioaktive stoffer dersom ikke 
konsentrasjonen av slike stoffer i vannet som produseres er redusert på grunn av injeksjon av 
sjøvann i reservoaret eller av andre grunner. Trollfeltet står for omtrent 40 % av utslippene på 
norsk sokkel og en reduksjon av utslippene fra dette feltet vil følgelig kunne redusere det 
totale utslippet betydelig. Oljeindustrien har på bakgrunn av pålegg fra myndighetene 
igangsatt et arbeid for å se på hvordan disse utslippene kan reduseres. Det er stor usikkerhet 
knyttet til mulige langtidsvirkninger av utslippene av radioaktive stoffer med produsert vann, 
og det er behov for mer kunnskap om miljøeffekter. 

Petroleumsindustrien rapporterer sine utslipp av radioaktive stoffer til havmiljøet til 
myndighetene. Petroleumsindustrien har det største bidraget til utslippet av alfa-emittere til 
marint miljø, mens kjernekraftindustrien for det meste har utslipp av beta-emittere til marint 
miljø. 

4.4.5 Forurensing i konflikt med trygg sjømat 
Mennesker og dyr har ofte ulik toleranse og eksponeres ulikt for miljøgifter. Det er derfor 
utarbeidet ulike systemer for å beskytte mennesker og dyr mot fare for effekter av miljøgifter.  

Et nivå i en organisme kan dermed være under de øvre grenseverdiene for trygg sjømat, men 
over miljøkvalitetsstandard for effekter i dyr.  

Dette gjelder for eksempel kvikksølv, der grenseverdien for sjømattrygghet i fiskefilet er på 
0,50 mg/kg. Dette nivået vil i Klifs klassifiseringssystem ligge mellom klasse III (”markert 
forurenset”) og IV (”Sterkt forurenset”). Videre ligger grenseverdien for trygg sjømat langt 
over den nye miljøkvalitetsstandarden (0,02 mg/kg) utarbeidet under vanndirektivet.  

Klif utarbeider nå et revidert klassifiseringssystem som er basert på EU-metode for å 
utarbeide miljøkvalitetsstandarder under vanndirektivet. Dette kan føre til økte forskjeller 
mellom grenseverdier for trygg sjømat og miljøkvalitetsstandarder for beskyttelse av dyr for 
enkelte miljøgifter.  

Det er hensiktsmessig å benytte både grenseverdier for sjømattrygghet og 
miljøkvalitetsstandarder for å beskytte dyr, men det kan være en utfordring å beskrive 
miljøtilstanden i havområdet og kommunisere dette ut når grenseverdier for sjømattrygghet og 
miljøkvalitetsstandarder er forskjellige. 
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Mennesker og dyr har ofte ulik toleranse og eksponeres ulikt for miljøgifter. Et nivå i en organisme kan dermed være 
under de øvre grenseverdiene for trygg sjømat, men over miljøkvalitetsstandard for effekter i dyr.  
Foto: Stein Mortensen, Havforskningsinstituttet 
 
Skipsfart og sjømatnæringen 
De fleste konfliktene mellom skipsfart og sjømat løses gjennom reglene for lokalisering og 
merking av anlegg. Sjømatnæringen kan påvirkes av forurensning fra skipsfart. En 
ulykkeshendelse vil kunne påvirke omdømmet til sjømatnæringen i det aktuelle området. 

Konflikten mellom næringene er håndtert gjennom gjeldende regelverk og ventes ikke å øke 
nevneverdig i fremtiden. 

Trygg sjømat og forurensing fra radioaktive stoffer 
For fiskerinæringen er det viktig at det ikke er forhøyde nivåer av radioaktive stoffer i sjømat. 
Eksport av fiske er svært følsom for radioaktiv forurensning, til og med rykter om mulig økt 
forurensning fra radioaktive stoffer kan føre til redusert eksport. 

4.5 Konflikter knyttet til utslipp av klimagasser og næringsvirksomhet 
I januar 2008 ble flertallet på Stortinget enige om noen hovedlinjer i den norske klima-
politikken. Denne avtalen omtales som klimaforliket. Klimaforliket ble inngått i forbindelse 
med behandlingen av Stortingsmelding nr. 34 (2006–2007) Norsk klimapolitikk. Regjeringen 
arbeider med en ny stortingsmelding om norsk klimapolitikk.  

Klimaforliket setter mål for Norges innsats for å redusere klimagassutslippene i Kyoto-
protokollens første forpliktelsesperiode (perioden 2008–2012) og videre fram mot 2020 og 
2030: 

• Norge skal være et foregangsland i klimapolitikken og en pådriver for en ny og mer 
ambisiøs internasjonal klimaavtale, som sikter mot at den globale temperaturøkningen 
skal holdes under 2 °C sammenliknet med førindustrielt nivå.  
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• Norge skal overoppfylle vår utslippsforpliktelse i henhold til Kyotoprotokollen med 10 
prosent. 

• Norge skal innen 2020 redusere de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 
prosent av Norges utslipp i 1990. 

• Det ble satt som mål at utslippene i Norge innen 2020 skal reduseres med 15–17 millioner 
tonn CO2 i forhold til referansebanen slik den er presentert i nasjonalbudsjettet for 2007 
(St. meld. nr. 1 (2006–2007)), når skog er inkludert. Dette betyr at om lag to tredjedeler av 
Norges totale utslippsreduksjoner, på 30 prosent i forhold til 1990, tas nasjonalt. 

• Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg 
store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030. 

I perioden 1990–2010 økte klimagassutslippene i Norge med 8 prosent, fra 50 mill. tonn CO2-
ekvivalenter i 1990 til nærmere 53,7 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 2010. Utslippene fra olje- 
og gassvirksomhet økte med nesten 78 prosent, og utslippene fra veitrafikken økte med rundt 
30 prosent. Derimot har utslipp fra industrien gått ned med over 37 prosent. Utslippene fra 
jordbruk og avfallsfyllinger har også gått ned.  

I Nasjonalbudsjettet 2011 ble det presentert oppdaterte framskrivinger av utslipp til luft. 
Utslippene av klimagasser ble anslått å øke til 57,5 mill. tonn i 2020 og deretter avta til 53 
mill. tonn i 2030. En normalisering av veksten i norsk og internasjonal økonomi og stigende 
utslipp fra petroleumssektoren vil bidra til å trekke utslippene opp fram mot 2020. For øvrig 
er anslagene basert på en videreføring av virkemiddelbruken. 

Høy leteaktivitet er en uttalt målsetning i regjeringens petroleumsmelding (St.meld. nr. 28 
(2010–2011)). Dette skal sikre at mulige utvinnbare ressurser blir påvist så raskt som mulig. 
Målet er at selv mindre funn skal kunne utvinnes gjennom bruk av eksisterende infrastruktur 
og innenfor de ulike innretningenes levetid. Dette er et hovedargument for innføringen av 
Nordsjørundene for tildeling, nå kalt tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO). Høy 
leteaktivitet bidrar til høyere utslipp, i tillegg kommer målsetningen om en høyere 
utvinningsgrad av eksisterende funn. Vi kan anta at hoveddelen av de lett utvinnbare 
petroleumsressursene i Nordsjøen allerede er produsert. Det kan bety at de gjenværende 
ressursene kan bli mer krevende å produsere, noe som igjen kan bety økte utslipp av blant 
annet klimagasser per produserte enhet. 

TFO-rundene (og ordinære konsesjonsrunder) er gjenstand for offentlig høring, og 
høringspartene har mulighet til å påvirke hvor det kan være aktivitet, eventuelt hvilke vilkår 
som skal stilles til aktiviteten i de ulike områdene. Høringspartene har imidlertid liten 
innflytelse på hvor mye aktivitet som tillates over tid. Det er heller ikke offentlig diskutert noe 
tak på aktivitetsnivået eller utslippene av klimagasser gjennom regjeringens behandling av 
tildelingene eller i eksisterende forvaltningsplaner. 

I Norge bidrar olje- og gassvirksomheten, herunder virksomheten i Nordsjøen, med 27 % av 
klimagassutslippene. Petroleumssektoren omfatter alle petroleumsinstallasjoner offshore, 
landanleggene på Kollsnes, Sture, Nyhamna (Ormen Lange-feltet), Hammerfest LNG-anlegg 
(Snøhvit-feltet), Mongstad (indirekte utslipp fra råoljeterminal) og Kårstø (ilandføring). Disse 
virksomhetene stod i 2010 for 13,8 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette var en økning fra 
7,7 millioner tonn i 1990. Størstedelen av CO2-utslippene er knyttet til energiproduksjon på 
innretningene. 

Andre næringers aktivitet i forvaltningsplanområdet bidrar også til utslipp av klimagasser. 
Disse utslippene kommer først og fremst fra innenriks skipsfart og fiske og har økt med cirka 
4 % fra 1990 til 2010. Utslippene var 3,2 mill. tonn CO2-ekvivalenter i 1990, og 3,7 mill. tonn 
i 2010. Dette tilsvarer omtrent 7 % av de totale utslippene i Norge. 
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Stortingsmeldingen om klimapolitikk (Meld. St. 21 (2011–2012)) ble lagt frem 24. april 2012. 
Klimameldingen legger føringer for videre utvikling av tiltak og virkemidler for å redusere 
utslippene av klimagassene. 

4.6 Andre konflikter 

4.6.1 Akutte utslipp fra petroleumsinstallasjoner og sjømattrygghet 
En sentral problemstilling er risiko for akutte oljeutslipp og konsekvenser/ettervirkninger av 
disse. Nyere forskning har vist ulike negative konsekvenser av petroleumsvirksomhet på fisk 
(se for eksempel OSPAR 2010, Holth 2009). Akutte oljeutslipp kan også påvirke 
villfiskressursene, og dermed også indirekte påvirke fiskeriaktiviteten.  

Vill fisk kan etter akutte utslipp komme i kontakt med olje og enkeltstoffer, hovedsakelig via 
vannmassene og forurenset føde. Dersom oljen inneholder en høy andel av de stoffene som 
har en viss vannløselighet, eller dersom det lett blandes oljedråper i vannmassene, øker 
oljetypens generelle giftighet overfor fisk i vannmassene. Værforhold under hendelsen har 
derfor også stor betydning. Akutte oljeutslipp kan ha en direkte effekt på sjømattrygghet, og 
dersom nivået av PAH forbindelsen BaP overskrider den øvre grenseverdien, gir Mattilsynet 
kostholdsråd (advarsel). 

Fiskeriene utnytter villfiskressursene, og er avhengige av sunne og bærekraftige bestander av 
de artene som det fiskes etter. Virkningene etter akutte utslipp avhenger av type fartøy og 
redskap, hvor og når fisket foregår (sesongmessige variasjoner) og kommer til uttrykk 
gjennom redusert fangst. Virkningene for fiskeriaktivitet vil i utgangspunktet være størst i 
områder med det mest intensive fisket. På kort sikt vil tilgrising av båt, fiskeredskap og annet 
utstyr brukt i forbindelse med fisket være en direkte effekt av et akutt utslipp.  

Markedsverdien for fisken kan også reduseres som en konsekvens av et oljeutslipp i området. 
Dersom fisket begrenses, vil dette kunne føre til tilsvarende begrensninger i tilgangen på 
råstoff for foredlingsindustrien på land. Akuttutslipp vil derfor ikke bare ramme fisket, men 
også den landbaserte delen av fiskerivirksomheten. I utgangspunktet berøres fiske med alle 
typer redskap, men virkningene vil være sterkest for de deler av næringen med minst 
fleksibilitet. De deler av næringen som er mest avhengig av et sesongbetont fiske er også mest 
sårbare, og i praksis betyr dette at det særlig er kystflåten som rammes. 

4.6.2 Konflikter knyttet til marin forsøpling 
Marint søppel forårsaker daglig store skader på og lidelser for mange organismer (se for 
eksempel Kunnskap om marint søppel i Norge 2010). Særlig utsatt er fisk, sjøpattedyr og 
sjøfugl.  

Dyr som setter seg fast i marint søppel vil kunne dø av drukning, kvelning eller sult. Dyr vil 
også kunne skades som følge av sår og blødninger forårsaket av kuttskader fra plast og andre 
materialer. I tillegg til kvelning vil tilstopping av søppel i luftveier og magesekk kunne 
medføre at dyr får redusert evne til å ta til seg næring. Marint søppel kan også gi forgiftninger, 
enten ved at gjenstanden i seg selv er giftig eller ved at den har trukket til seg gifter fra 
omgivelsene som den overfører til andre organismer. 

Tapte fiskeredskap 
Hvert år tapes hele eller deler av redskaper, som garn og liner, samt nett fra trål og snurrevad. 
I tillegg tapes også en del flottører, bøyer og tauverk. Noe flyter opp og ender på en strand i 
eller utenfor utredningsområdet, mens annet blir værende på bunnen på fiskestedet, og kan 
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utgjøre en trussel mot habitat og organismer. En stor del av redskapene som mistes er laget av 
materialer som ikke er nedbrytbare eller er seint nedbrytbare.  

Fiskeredskap som er tapt i sjøen kan fortsette å fange fisk lenge etter at det er mistet. 
Sjøpattedyr og sjøfugl kan også sette seg fast i slike redskap. I de tilfellene der tapte 
fiskeredskap står og fisker, også kalt ”spøkelsesfiske”, er dette et miljø- og ressursproblem. 
Spøkelsesfiske er i første rekke et problem når det gjelder garn som er mistet på dypt vann. 
Garn som er tapt på grunnere vann, vil gro ned og således miste funksjonen som fiske-
redskap. Tapte garn fra fiskeflåten skyldes normalt ikke bevisst dumping, men uhell i for-
bindelse med utøvelse av fiske. Det er ikke gjort spesifikke undersøkelser på omfanget av 
dette problemet for utredningsområdet, men selv om garnfisket i området er marginalt må 
man forvente at garn kan gå tapt også her. Tap av faststående bruk fra fritids- og turistfiske 
vet en lite om. Det brukes lite redskap per aktør, men det er etter hvert mange uerfarne aktører 
med hensyn til setting, forankring av redskap og så videre. Dessuten har disse aktørene ofte 
dårligere hjelpemidler til sokning.  

Med mindre fiskemetodene er vesentlig endret i 2030 sammenlignet med nå, er det grunn til å 
anta fiskeflåten fremdeles vil bidra til marint søppel langs strendene også i 2030. 

 
Fiskeredskap som er tapt i sjøen kan fortsette å fange fisk lenge etter at det er mistet. Foto: Sondre Ski 
 
Marint søppel fra land- og kystbaserte aktiviteter 
Marint søppel kan bli tilført forvaltningsplanområdet fra landsiden. Plastsøppel er et stort 
problem på grunn av svært langsom nedbrytning. Vi vet lite om hvilke konsekvenser opptak 
av mikroplast har for plankton, fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Men i flere studier ser man at fugl 
som har spist plast også har betydelig høyere konsentrasjoner av miljøgifter i seg (Kunnskap 
om marint søppel i Norge 2010). Ute i forvaltningsplanområdet betyr normalt søppel fra land i 
Norge mye mindre enn langtransportert marint søppel og fra aktiviteter til havs.  
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Marint søppel blir tilført forvaltningsplanområdet fra landsiden. Viktige landbaserte kilder er 
diffus forsøpling, industri, villfyllinger og avfallsdeponier. landbasert søppel føres til havs 
med vind, overvann fra avløp og med overflateavrenning under kraftig regnværsperioder og 
ved snøsmelting. Plastsøppel er et stort problem fordi det er et svært persistent materiale og 
brytes ned til mikroplast. Vi vet lite om hvilke konsekvenser opptak av mikroplast har for den 
marine næringskjeden. En stor del av søppelet synker til bunns. Ute i forvaltningsplanområdet 
er ordinært søppel fra land i Norge et mye mindre problem enn langtransportert marint søppel.  

 
Marin forsøpling er ikke bare stygt å se på, men påfører organismer store skader og lidelser daglig.  
Foto: Marijke De Boer, UWPhoto 

4.6.3 Konflikter knyttet til støy 
Støy fra petroleumsvirksomhet 
De viktigste støykildene er skipsmotorer, signaler, legging av rør på havbunn, dekking av rør, 
kavitasjon rundt hurtigroterende propeller, pæleoperasjoner, graving og nedspyling. Marine 
dyr vil reagere ved å unnvike områder med mye støy, særlig dersom lyden kommer brått på. I 
forbindelse med seismikkundersøkelser har dette blant annet ført til at det benyttes en myk 
start (”soft start”) med svakere trykkbølger først i en serie, slik at dyr kan unnvike området. 
Pattedyr (og enkelte fiskearter) bruker lyd til kommunikasjon og er ekstra følsomme for støy. 

Boring genererer kontinuerlig støy, men i begrenset omfang, og de mest utsatte dyrene vil 
kunne trekke unna området. I en undersøkelse av nisers bevegelsesmønster rundt to 
petroleumsinnretninger i dansk sektor ble det ikke avdekket forskjell som kunne tilskrives 
støy fra boring (Back m. fl. 2010). Dette tyder på at pattedyrene kan venne seg til denne type 
støy. Pæleoperasjoner kan forventes å danne sterkere trykkbølger som vil kunne skremme 
marine dyr bort i en periode. Det forventes ikke at støy i driftsfasen vil ha dokumenterbar 
påvirkning på marint liv. 
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Støy fra havvindturbiner 
I forbindelse med konsesjonsbehandling er det også fremkommet spørsmål om støy og 
rystelser vil kunne påvirke fiskeadferd og om dette dermed bør tas hensyn til i forbindelse 
med plassering av en vindpark. Det er imidlertid ingen indikasjoner på at dette er et 
betydningsfullt problem. 

Støy fra aktiviteter knyttet til friluftsliv 
Støypåvirkning fra ferdsel og småbåtaktiviteter i områder som er viktige for hekking av 
sjøfugl kan enkelte steder være betydelig. Fysisk tilstedeværelse ved ilandstigning er 
imidlertid et større problem en støy i seg selv. 

4.6.4 Konflikter knyttet til kulturminner 
Det er potensiale for konflikter mellom kulturminner på havbunnen og sektorenes bruk av de 
områdene. All bruk av Nordsjøen og Skagerrak som innebærer inngrep i eller berøring av 
havbunnen har et slikt konfliktpotensial. Fiskeri, akvakultur, undervannsinstallasjoner, 
rørledninger og kabler, ankring og petroleumsvirksomhet kan alle være egnet til å skade 
automatisk fredete kulturminner på eller i sjøbunnen eller kulturminner i statens eie.  

Det er ikke foretatt organiserte registreringer av kulturminner under vann på norsk sokkel, og 
det er derfor relativt liten kunnskap om funnsituasjonen. Dette er ikke ensbetydende med at 
det ikke finnes skipsfunn, men gjenspeiler heller forvaltningssituasjonen for kulturminner 
under vann de siste 20 årene, der det for en stor del er fokusert på kystnære områder av 
hensyn til ressurser og basert på eksisterende kunnskap. Den senere tiden er det i større grad 
enn tidligere også fokusert på havområdene. Inngrep på havbunnen utenfor grunnlinjen kan 
komme til å skade kulturminner vernet etter kulturminnelovens § 14. Funn fra Nordsjøen 
viser at skipsvrak ofte er godt bevart dersom de ikke er påvirket av ytre faktorer som for 
eksempel tråling. 

Hittil har det vært få konflikter mellom kulturminneverdier og akvakultur. Antall konflikter 
kan komme til å øke fordi kunnskapsgrunnlaget om kulturminner i sjø har vært begrenset og 
rutinene for forvaltning av kulturminner i sjø har vært under utvikling. Et annet moment er at 
kystkultur har vært underrepresentert blant fredningsobjektene og vil komme sterkere i fokus 
fremover. Fremtidig vern kan komme til å omfatte større kulturmiljøer og kulturlandskap, for 
eksempel kystlyngheier og fiskevær, noe som kan utelukke akvakultur i noen områder. 
Likevel må det antas at en gjennom helhetlig planlegging kan finne løsninger som ivaretar 
begge interesser. 

Det er viktig at eventuelle konflikter avklares med kulturminneforvaltningen på et tidlig 
stadium ved planlegging av nye tiltak, slik at konflikter kan unngås eller avbøtende tiltak som 
for eksempel flytting, tildekking, skjerming, eller omlegging av traseer, kan igangsettes. 

4.7 Ulykker som konflikt 
Mens ulykker i form av uventede hendelser med tap eller skade av liv, materiell eller miljø i 
seg selv påvirker alle sektorer som opererer i samme område eller tid er de ikke selvstendige 
konflikter. Konfliktpotensialet ligger i hvor mye og hvordan vi arbeider for enten å avverge 
hendelsen, at hendelsen eskalerer til ulykke med konsekvenser for miljøet, eller at 
konsekvensene av ulykken bekjempes. 
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4.7.1 Ulykkesforebygging 
Tekniske krav – skip 
Når innretninger som kan utsettes for hendelser som kan føre til ulykker planlegges vil en del 
av designene være rettet inn mot ulykkesforebygging. En oljetanker bygges med dobbelt 
skrog, det vil si to tette barrierer mot utsiden for at kontaktskader/grunnstøtinger ikke 
umiddelbart skal føre til store oljeutslipp. Det bygges inn redundans i motorrom og 
styremaskiner for at fartøy skal fungere etter hendelser som setter et av flere uavhengige 
system ut av funksjon. Dette er tekniske krav, som innen skipsfarten er resultat av 
internasjonale avtaler (SOLAS/MARPOL) som er resultat av langvarige internasjonale 
forhandlinger og inngåelse av bindende internasjonale avtaler. For nasjonalt kontrollerte 
innretninger er dette resultat av krav til innretningenes konstruksjon/drift. Konfliktlinjene med 
hensyn til tekniske krav er (1) mellom flaggstatsinteresser og kyststatsinteresser (2) mellom 
flaggstatsmyndigheter og industri, og (3) mellom miljøinteresser (for eksempel WWF) og 
industriinteresser (enten flaggstatsmyndigheter eller industriinteresser (for eksempel det 
internasjonale rederiforbundet (eller nasjonale rederiforbund). Dersom disse konfliktene blir 
offentlig kjente, løses de oftest på politisk nivå.  For norsk skipsfart har nye tekniske krav 
alltid blitt godtatt så lenge de er internasjonalt avtalte, ut fra en filosofi om at norskflaggede 
skip skal ligge i teknologisk front. Alle tiltak som det er internasjonal enighet om skal derfor 
implementeres i henhold til myndighetenes krav. 

Endringer i omgivelsene 
Innretningene fungerer i et miljø som i og for seg kan være en del av ulykkesårsakene. Ved å 
endre betingelser i miljøet rundt innretningene kan ulykker etter hendelser motvirkes. For 
eksempel kan valg av leder ha betydning for risiko for ulykker (for eksempel farleder i en viss 
avstand fra land). Noen slike tiltak krever internasjonale avtaler, noen kan kyststater 
gjennomføre etter eget vedtak (for eksempel krever tvungne eller tilrådde seilingsleder avtaler 
i IMO, mens forbedrede fyr eller merker er kyststatens eneansvar). Konfliktlinjene her er 
oftest lokale/nasjonale, men kan også være mellom kyststats- og flaggstatsinteresser nasjonalt 
og internasjonalt, blant annet gjennom forskjellig syn på verdien av tvungne eller tilrådde 
seilingsleder og det tillegg av plunder og heft dette pålegger skipsfarten. Til nå har det vært 
ganske ukontroversielt å få slike forslag gjennom i IMO, men jo flere områder som utsettes 
for seilingsrestriksjoner, jo vanskeligere vil det antageligvis bli fordi slike systemer gjør 
skipsfarten mer komplisert. Seilingsleder og forbedringer i fyr og merker har til nå ikke 
medført nasjonale konflikter i Norge, men en har søkt å ta flest mulig hensyn i planleggingen 
av for eksempel trafikkseperasjonssystemene. Norsk skipsfart har hele tiden vært positive til 
slike forbedringer.  

Konsekvensreduserende tiltak 
Når hendelsen har skjedd og har ført til en forurensningssituasjon kan utslippet bekjempes 
gjennom den etablerte beredskap mot akutt forurensning. Den nasjonale oljevernberedskapen 
er et resultat av langvarig bevisst oppbygging av statlig, kommunal og privat beredskap. Det 
må skilles mellom beredskapsplikt og aksjonsplikt. Ansvar, roller og ansvarsdeling mellom de 
beredskapspliktige følger av forurensningsloven. Privat beredskap planlegger og organiserer 
sin beredskap med bakgrunn i miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse. Kommunene foretar 
risikovurderinger ut i fra normal virksomhet i kommunen, og etablerer en beredskap i samsvar 
med disse vurderingene. Statens beredskapsplikt, som er en tilleggsbeskyttelse til privat og 
kommunal beredskap, er innrettet i hovedsak mot skipsulykker. Beredskapsomfanget til staten 
bygger på miljørisikoanalyser og beredskapsanalyser. I utgangspunktet foreligger det ikke 
konfliktlinjer, men bruk av resultater fra miljørisikoanalyser hvor utslippsrisiko og 
konsekvenser fremkommer som utgangspunkt for beredskapsanalyser, vil valg av hvilke 
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områder som skal legges til grunn for beredskapstiltak kunne avvike hos myndigheter og 
privat virksomhet. 

4.7.2 Konfliktpotensialer 
Innretning/kyststat 
For kyststaten er det best at hendelsen ikke inntreffer eller ikke fører til ulykke. Kyststaten vil 
derfor nesten alltid være for at innretningen bygger inn mest mulig sikkerhet. Dette er 
imidlertid ganske kostnadsdrivende.  Det vil derfor alltid være en konflikt mellom kyststatens 
ønske om best mulig sikkerhet og industriens ønske om minst mulig utgifter.  Dette gir seg i 
internasjonale forhandlinger utslag i omfattende og vanskelige forhandlinger om hvor langt en 
skal bygge sikkerheten inn i innretningene kontra endringer i omgivelsene/beredskap 
(skipsfarten). For innretninger under nasjonal kontroll oftest som en diskusjon mellom ulike 
myndigheter og industrien. 

Omgivelsesendringer 
Ved å endre innretningenes forhold til omgivelsene gjør en samtidig grep som endrer 
innretningenes rettigheter i de samme omgivelsene. Å pålegge skip visse seilingsleder betyr at 
de ikke lengre kan seile hvor de vil. Forskjellige myndigheter vil ha forskjellige regionale 
hensyn eller beskyttelsesbehov, for eksempel i forbindelse med særskilt verdifulle områder. 
At en sektor endrer sitt forhold til omgivelsene kan ha negative konsekvenser for en annen 
sektor, så konfliktmulighetene er absolutt til stede. Disse konfliktene vil ofte være mellom 
myndigheter eller mellom forskjellige brukergrupper. 

Beredskap 
Ved en uønsket hendelse med fare for akutt forurensning vil det i en tidlig fase avklares 
hvorvidt ansvarlig forurenser selv kan håndtere hendelsen. Dersom dette ikke er tilfelle, og 
hendelsen ansees som normal virksomhet i kommunen, tar lokale myndigheter ansvar for å 
iverksette tiltak. Ved større tilfeller ivaretar staten aksjonsansvaret på vegne av ansvarlig 
forurenser. For å unngå misforståelser og konflikter benyttes en aksjonsplan som beskriver 
strategier, prioriteringer, ressursbruk, HMS, økonomi og så videre. Kunnskap om ansvar, 
roller og arbeidsoppgaver styrkes gjennom øvelser og trening i samhandling. 

En åpenbar konflikt ligger i allmennhetens forventninger til beredskapsnivået og hva både den 
statlige, kommunale og private forurensningsberedskapen skal være i stand til å kunne 
bekjempe. 

4.8 Konflikten knyttet til seismisk datainnhenting 
Fiskeridirektoratet anser ikke oppsummeringen under 4.8.1 som dekkende nok for egne 
synspunkter. Løsningen er at begge parter i konflikten har med egne utfyllende beskrivelser 
av konflikten, Fiskeridirektoratets og Oljedirektoratets beskrivelser av konflikten kan leses i 
vedlegg 1. 

4.8.1 Omforent beskrivelse av konflikten 
I Nordsjøen har petroleumsvirksomhet vært bedrevet i omtrent 40 år. Helt siden starten har 
det fra myndighetenes side vært vektlagt at petroleumsvirksomheten skal drives i sameksi-
stens med andre næringer, og da spesielt fiskeriene.  

Seismisk datainnhenting er en nødvendig og integrert del av petroleumsvirksomheten. Denne 
aktiviteten foregår i alle faser av virksomheten, fra den første kartleggingen av geologiske 
strukturer til langt ut i produksjonen. Innhenting av seismiske data har en todelt innvirkning 
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på fiskeriene; for det første påvirker lydbølgene som sendes ut ved seismiske undersøkelser 
fisken (og dermed fisket), og for det andre trenger et seismikkfartøy med hydrofonkabler stor 
plass og har begrenset manøvrerbarhet under gjennomføringen av undersøkelsen, og legger 
dermed beslag på arealer. På grunn av disse tids- og arealkonfliktene er dette den aktiviteten 
som har ført til de største, mest uttalte og langvarige konfliktene mellom fiskerisektoren og 
petroleumssektoren.  

Konflikten mellom de to næringene er komplisert og mangefasettert, noe som illustreres av 
konfliktens langvarighet og mangelen på en løsning som er tilfredsstillende for begge parter.  

Konflikten som den er omtalt her vil ikke kunne beskrive partenes fulle syn på, og meninger 
om, konflikten. En slik fullstendig omtale av alle aspekter ved konflikten ligger utenfor 
formålet til denne rapporten.  

Til tross for et ønske om sameksistens fra myndighetenes side er det konflikten fortsatt 
levende og partenes syn divergerer på en rekke punkter. Blant annet er det: 

• Ulikt syn på tolkning av den kunnskapen som foreligger i forhold til skremmeeffekt, 
avstand og påvirkning.  

• Ulike erfaringer med hvorvidt innspill fra høringsparter og rådgivende organer har 
betydning inn i prosessene. 

• Misnøye med oppfølging av regelverk og meldesystemer. 
• Ulikt syn på hvordan føre-bør-prinsippet anvendes. 
• Ulikt syn på tolkningen av begrepet sameksistens. 
• Ulikt syn på hva som er forsvarlig avstand. 
• Ulikt syn på hva som er akseptabel hindring av fangstmulighet.  
• Ulik syn på hvor stor ulempe aktiviteten medfører for fiskeriene, og hvor god 

erstatningsordningen er.  
• Konflikten synes å være størst i områder med høy- eller arealkrevende fiskeriaktivitet 

Denne listen er ikke en komplett oppsummering av alle konfliktpunkter mellom partene, og 
gir ikke et fullstendig bilde av konflikten. Den illustrerer derimot kompleksiteten i konflikten, 
og gir et inntrykk av dagens konfliktbilde. 

Det har vært iverksatt tiltak for å håndtere arealkonflikten, for å øke kunnskapen om 
skremmeeffekter og for å øke kunnskapen om hvordan lydbølger fra seismikk påvirker 
fiskelarver og egg.  

Til tross for disse tiltakene er konflikten fortsatt ikke løst. Konflikten er ikke avgrenset kun til 
Nordsjøen, men er gjeldende i alle norske havområder der det drives både fiske og 
petroleumsvirksomhet (eller hvor det planlegges fremtidig petroleumsaktivitet). Forslagene til 
ytterligere samarbeid, samordning og nye tiltak kan derfor være aktuelle for norske 
havområder også utover forvaltningsplanområdet. 
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5 Vurdering av behov for kartapplikasjon 

Arbeidsgruppen er i mandatet bedt om å foreta en vurdering av ”behovet for en kartapplika-
sjon som grunnlag for å identifisere områder med aktivitet/næringsvirksomhet, og 
identifisering av samordningsbehov og interessekonflikter”.  

Hovedutfordringen med en slik kartapplikasjon er å gjøre de underliggende dataene 
tilgjengelige (bruk av metadata), og utvikle tjenester tilpasset ulike brukerbehov. Dette bør 
være mulig innenfor de tekniske rammene av kartapplikasjoner som allerede finnes, eller er 
under utvikling. Arbeidsgruppen mener derfor at det ikke er behov for å etablere nye 
applikasjoner eller systemer utover de som allerede finnes.  

Tilgang på data er grunnleggende for å kunne foreta vurderinger og analyser, og fatte gode 
beslutninger. GIS-verktøy og geodata har gitt nye muligheter for kartpresentasjoner og 
analyseverktøy de siste årene.   

For en eventuell kartapplikasjon er det særlig to formål som peker seg ut:  

1. Tilgang til data som er nødvendige for å gjennomføre analyser og vurderinger som 
grunnlag for planlegging og tiltak 

2. Formidling av miljøtilstand, analyser og trender 

Tilgang til data – eksisterende løsninger  
• BarentsWatch som vil bli realisert i 2012, er en stor satsing hvor alle sektorinteresser blir 

representerte. Kystverket er ansvarlig, men hele 27 statlige etater og forskningsetater vil 
bidra med innhold. BarentsWatch samler og tilgjengeliggjør overvåkingsdata, og utvikler i 
tillegg nye informasjonstjenester basert på det store og tverrfaglige informasjonstilfanget. 
En god kartapplikasjon står sentralt i portalen. Den skal gi brukeren mulighet til å 
kombinere kvalitetssikrete data fra mange kilder. 

• En ny applikasjon for kartbasert framstilling av miljøverdi og sårbarhet blir lansert i løpet 
av våren. Direktoratet for Naturforvaltning (DN) er ansvarlig, men flere etater bidrar. Her 
vil en få en detaljert oversikt over variasjon og avgrensning av viktige naturområder, 
naturtyper med mer, basert på tilgjengelige data. Her kan det utvikles tjenester tilpasset 
ulike behov. 

• Vannmiljøsystemet er et saksbehandlingssystem for fylkesmennene, Klif og DN. Her 
legges det inn overvåkingsdata fra mange kilder. Tilfanget av data er etter hvert blitt stort, 
også på havsiden. Det er et stort potensiale for utvikling av spesialiserte tjenester. 

• Det er også satt i gang et større forskningsprosjekt, ”Norwegian Marine Data Centre”, som 
har et budsjett på nærmere 80 mill. kr over en femårsperiode (inklusive egenfinansiering). 
Dette ledes av Havforskningsinstituttet, men de relevante forskningsinstitusjonene og 
universitetene er med. Her vil en hente fram tidsserier og datamateriale og gjøre dette 
tilgjengelig gjennom en egen metadatatjeneste. 

• Mareano kartlegger dybde, bunnforhold, naturtyper og forurensning i norske havområder. 
Resultatene gjøres tilgjengelig på nettsidene og visualiseres ved hjelp av kart. I tillegg 
leverer en rekke samarbeidspartnere data og kart fra sin virksomhet. 

Formidling av data 
For å formidle den underliggende informasjonen kan applikasjonene vise bearbeidet 
informasjon, temastoff og data på et mer aggregert nivå. De eksisterende løsningene vil kunne 
bidra med bearbeidet informasjon og på denne måten tilrettelegge informasjonen for andre 
enn spesialister og faste brukere. De mest aktuelle systemene for å formidle kunnskap om 
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aktiviteter og miljø i havområdene vil trolig være BarentsWatch og Miljøstatus. Det pågår en 
prosess som vil avklare fordelingen mellom disse to informasjonssystemene.  

BarentsWatch skal presentere alle sektoraktiviteter i havområdene, mens Miljøstatus 
avgrenser seg til miljøtilstand og miljøpåvirkning. Miljøstatus er en nasjonal formidlingskanal 
for miljøinformasjon hvor det i senere tid er lagt stor vekt på å få til godt brukertilpasset 
informasjon om hav og kyst generelt, og havforvaltningsarbeidet spesielt. Miljøstatus er i 
utgangpunktet et felleseie for miljøforvaltningen, men på hav- og vannområdet er det etablert 
et større nettverk.  
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7 Vedlegg  

Fiskeridirektoratets tolkning og erfaringer av rammeverk, prosesser og konflikter i 
forholdet mellom skyting av seismikk og fiskeriene. 
Bakgrunn 
Den totale mengden med seismikk som skytes på norsk sokkel har økt betydelig i de senere 
årene. Statistikk viser at undersøkelsene gjennomføres med et større oppsett av kabler, noe 
som kan bidra til en arealmessig effektivisering av arbeidet, men gjør samtidig 
seismikkfartøyet betydelig mindre fleksibelt for manøvrering i relasjon til for eksempel 
fiskeriaktivitet. Aktivitetsutviklingen for skyting av seismikk har fremtonet det 
Fiskeridirektoratet lenge har påpekt, utilfredsstillende ”kjøreregler”. Dette har gradvis blitt 
mer synlig når begge næringer ønsker tilgjengelighet på samme havområde i en 
sammenfallende eller overlappende tidsperiode. I takt med aktivitetsøkningen er det også 
registrert en økt opplevelse av arealkonflikt med fiskeriene samt andre former for avvik som 
berører forholdet mellom seismisk aktivitet og fiskeriene. I de senere årene har et stadig 
økende antall undersøkelser ikke blitt gjennomført innenfor den planlagte perioden og må 
forskyves og/eller utvides i tid. Dette skaper uforutsigbarhet for fiskerinæringen og kan være 
konfliktskapende og synes således å være et viktig bidrag til den negative utviklingen. Selv 
om økt bruk av endringsmeldinger er kommet gradvis og har vært lett målbar så har det ikke 
vært registrert noen tiltak for å redusere dette.   

Det er imidlertid viktig å understreke at et betydelig antall seismiske undersøkelser forløper 
innenfor rammen av en tilfredsstillende sameksistens mellom næringene. Fiskeridirektoratet 
har i flere år økt innsatsen for å tilføre rettighetshavere og/eller seismikkselskapene kunnskap 
om fiskeriaktiviteten. At slik kunnskap trekkes inn allerede i planleggingsfasen, kan bidra til 
mer effektiv gjennomføring av undersøkelsen. Fiskeridirektoratet registrerer videre at de 
største arealkonfliktene oppstår i områder med høy- eller arealkrevende fiskeriaktivitet. Slike 
undersøkelser er som oftest frarådet gjennomført (med forslag om annen periode) eller 
anmodet stanset av Fiskeridirektoratet, med ulikt utfall. Således er det derfor svært viktig å 
fokusere på en riktig beskrivelse av status og hvordan dette kan forbedres. I en statusanalyse 
så er det ikke tilstrekkelig å telle antall konflikter i media eller hovedelementene i den 
fiskerikyndiges rapport. Sameksistensen må forstås i en større kontekst og beskrives med 
basis i det begge næringer opplever som påvirkning i utøvelsen. Sett fra fiskerienes side så 
tillegges fysisk tilgjengelig areal for fiskeredskapen for stor vekt i relasjon til hensyn av 
forhold som kan influere og påvirke fangstingen, ved tolkning av tilfredsstillende 
sameksistens. Det er tross alt fangstingen som er viktigst for fiskeriene. Analysen må derfor 
evne å tolke den fiskerikyndiges rapport i næringsfaglig forståelse som sammenholdes med 
begge næringenes erfaringer. Fra fiskersiden meddeles det oftere om valg av sekundære 
fiskefelt som følge av seismisk aktivitet. Slike forhold blir aldri registrert. Totalt sett så 
fremkommer det et tydeligere bilde av at fiskerne for ofte blir fortrengt fra sine historiske 
fiskefelt. I en slik kontekst er det ikke tilstrekkelig å beskrive hvilket rammeverk og prosesser 
som foreligger, men hvordan dette fungerer. I den påfølgende beskrivelsen er noe av dette 
forsøkt utdypet. 

Arbeidsgruppe – forbedringstiltak 
En arbeidsgruppe med representanter fra Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet ble opprettet i 
2007 for å foreta en gjennomgang av problemstillingene knyttet til seismiske datainn-
samlinger og utarbeide forslag til forbedringstiltak.  
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Arbeidsgruppen konkluderte med at fiskefartøy som er i aktivt fiske har forrang foran andre 
fartøy som kommer til fiske- og høstingsfeltet, herunder seismiske fartøy, selv om de har 
tillatelse til å foreta seismisk undersøkelse i samme området, jfr. ressursforskriften og 
Havressurslova. 

Arbeidsgruppen anbefalte at forholdet rundt skremmeeffekt burde utredes grundigere, men de 
to direktoratene la til grunn at forskning har vist at skremmeeffekten av seismiske 
undersøkelser påvirker fiskens adferd og bidrar til reduserte fangstrater i området hvor 
seismiske undersøkelser pågår (Rapport fra arbeidsgruppen mellom Oljedirektoratet og 
Fiskeridirektoratet, 1. april 2008). 

I sluttrapporten fra arbeidsgruppen ble det fremlagt flere forslag til tiltak som i ettertid er 
innført. Felles for disse er at de ikke berører selve kjernen av regelverket som regulerer 
aktiviteten mellom nevnte næringer. Arbeidsgruppen foreslo imidlertid at gjeldene meldeplikt 
burde endres til et krav om positivt vedtak fra Oljedirektoratet (ibid.), dette ble ikke fulgt opp. 

Det mest målrettede tiltaket i ovennevnte sammenheng er kursing av fiskerikyndige. Over 100 
personer hadde ved utgangen av 2009 bestått kurs for fiskerikyndig. Oppfølgende kurs 
tilpasses og planlegges med basis i søkermassen. Å tilføre slikt personell en grunnleggende 
opplæring er viktig, men disse har kun en rådgivende funksjon om bord på seismikkfartøyet. 
Det er imidlertid et paradoks at de fiskerikyndige kurses i blant annet regelverk samtidig som 
vi registrerer at gjeldende regelverk ikke foreligger på flere av fartøyene som gjennomfører 
undersøkelsene.  

Utredning av skremmeeffekt 
Sommeren 2008 nedsatte Fiskeridirektøren og Oljedirektøren en styringsgruppe med 
representanter fra Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn med 
følgende mandat: 

Styringsgruppen har ansvar å få utrede skremmeeffekten og andre skadevirkninger av 
seismiske lydbølger på fisk og marine pattedyr med sikte på å foreslå anbefalt minsteavstand 
til fiskeriaktivitet, fiskeoppdrett og fangst. Styringsgruppen skal også vurdere behovet for 
endring av regelverket og eventuelt forslag til slik endring som følge av styringsgruppens 
konklusjoner vedrørende skremmeeffekt. 
Problemstillingen omkring skremmeeffekt ble utredet gjennom etablering av to faggrupper: 
en forskergruppe og en næringsgruppe. Næringsgruppen besto av organisasjoner fra begge 
næringer, og forskergruppen besto av forskningsmiljø utpekt av næringsorganisasjoner på 
begge sider. Således fikk seismikk- og oljeindustrien selv utpeke hvilke forskere og/ eller 
institusjoner som skulle delta i gruppen. Forskergruppen påpekte flere kunnskapshull innenfor 
emnet, men konkluderte med at det foreligger en (1) undersøkelse (Engås m.fl.1993) som 
oppfyller høyest krav av tilstrekkelig kvalitet rettet mot observasjoner av fritt svømmende 
fisk. På dette grunnlag oppsummerte forskergruppen at skremmeeffekt kun påvises for torsk 
og hyse inntil 18 nautiske mil fra kilden ved 3D undersøkelser og noe lavere for 2D og 
boresteds-undersøkelser (Rapport om Kunnskapsstatus og forskningsbehov med hensyn til 
skremmeeffekt og skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og sjøpattedyr 2008).  

Fra næringsgruppen ble det uttrykt at økt forståelse av næringsutøvelse fra respektive 
næringer kan bidra positivt, men det var uenighet i gruppen om anvendelse av 
forskergruppens vurderinger knyttet til skremmeeffekt. 

Det var enighet i styringsgruppen om at det er kunnskapshull innen emnet og at forskningen 
burde styrkes på området. Det var imidlertid ulikt syn på hvorvidt forskerrapportens 
vurderinger rundt skremmeeffekt i forhold til torsk og hyse er basert på et tilstrekkelig 
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grunnlag. Fiskeridirektoratet legger til grunn vurderinger fra et samlet forskningsmiljø. Det 
må også tilleggs vekt at resultatene i stor grad samsvarer med fiskernes opplevelse. 
Fiskeridirektoratet har siden september 2009 lagt nevnte kunnskap til grunn ved rådgiving 
som innbefatter hensynet til fiske, der torsk og hyse utgjør hovedartene. I praksis har dette 
omfattet et begrenset antall undersøkelser i Barentshavet. Oljedirektoratet har opplyst om at 
dette ikke vil bli tatt til etterretning, sågar at det tas avstand fra anvendelse av skremmeeffekt i 
Fiskeridirektoratets tilrådninger.  

Tillatelser og meldesystemet 
Seismiske undersøkelser er underlagt krav om tillatelse. Dette kan enten være en 
undersøkelsestillatelse eller en utvinningstillatelse. Disse tildeles av staten, da ingen andre enn 
staten kan drive petroleumsvirksomhet uten de tillatelser, godkjennelser og samtykker som 
kreves i medhold av loven, jfr. petroleumsloven § 1-3.  

Normalt blir rettighetshaver til en utvinningstillatelse tildelt en arbeidsforpliktelse og denne 
skal utføres innen et gitt antall år. Tillatelsen omfatter mellom annet rett til å gjennomføre 
seismiske undersøkelser. Selskapet er på dette stadium gitt tillatelse til seismisk aktivitet uten 
noen fiskerifaglige vurderinger med hensyn på for eksempel begrensninger i perioder med 
høy fiskeriaktivitet i aktuelle områder.  

For Nordsjøen er andelen undersøkelser (eksklusiv borestedsundersøkelser) som ikke blir 
gjennomført innen planlagt periode svært høy. Økt tidsbehov og forskyving av tid skaper 
utforutsigbarhet for fiskeriene og kan være konfliktskapende.      
Det er videre etablert et meldingssystem (ressursforskriften § 4) hvor den enkelte operatør 
skal melde sin planlagte aktivitet 5 uker i forkant av oppstart. Disse meldingene omtalte 
Oljedirektoratet som en høringsprosess i 2008 (Rapport av 1.april 2008), der 
Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet og Forsvaret gir uttalelse innenfor respektive 
ansvarsområder. I 2011 sier Oljedirektoratet følgende om meldesystemet, sitat:  

”Meldesystemet er basis i kunngjøringsordningen der rettighetshaverne melder inn til 
myndighetene den rettmessige aktivitet de planlegger å gjennomføre. Det er utviklet en 
praksis der meldingsmottakerne kan melde tilbake om forhold som kan influere på 
undersøkelsesaktivitet. Meldesystemet er imidlertid ikke en vedtaksordning og det innebærer 
ingen rett for meldingsinstansene til å kreve stans av lovlig aktivitet. Bruk av føre-var-
prinsippet i Fiskeridirektoratets tilbakemeldinger innenfor meldesystemet er svært vanskelig å 
forholde seg til for både for Oljedirektoratet og rettighetshaverne og er ikke forenlig med det 
Oljedirektoratet legger i begrepet sameksistens”       
Med et slikt tillatelse- og meldesystem er det grunn til å stille spørsmål ved hvordan 
informasjon og kunnskap om fiskeriaktivitet skal inkorporeres på en måte som reflekterer en 
balansert vurdering av ulike næringsinteresser når det ikke foreligger et formelt høringssystem 
for dette.  

Retningslinjer ved uenighet mellom direktoratene 
Olje- og energidepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet gav i 2009 retningslinjer for 
hvordan faglig uenighet skulle løftes fra saksbehandlernivå i direktoratene til respektive 
departement via direktørnivå i direktoratene. Disse retningslinjene har blitt brukt en del 
ganger, men kun av Oljedirektoratet ved frarådinger fra Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet 
har ikke anvendt retningslinjene av den enkle årsak at Oljedirektoratet ikke identifiserer sin 
uenighet til Fiskeridirektoratets frarådinger. Dette begrunnes med at dette ikke er en 
vedtaksordning. Uenigheten fremkommer først indirekte når tilrådning fra Oljedirektoratet 
forelegges operatør, uten at Fiskeridirektoratets fraråding er tatt stilling til, men følger 
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vedlagt. Det er som oftest for sent for å håndtere dette på en tilfredsstillende måte før 
undersøkelsen startes. Det er rimelig å tro at departementene ønsket et likeverdig grunnlag for 
å kunne anvende retningslinjene. 

Regelverk som styrer aktiviteten mellom næringene. 
Når det gjelder regelverket som skal regulere forholdet mellom den seismiske aktiviteten og 
fiskeriene så henvises det til ressursforskriften § 5. Her uttrykkes blant annet følgende, sitat. 

 ”Fartøy som foretar seismiske undersøkelser, skal holde forsvarlig avstand til fartøy som 
driver fiske og fra faststående og flytende fiskeredskap. Særlig aktsomhet skal utvises når 
større ansamlinger av fiskefartøy observeres” 
Senest i februar 2012 redegjorde Olje- og energidepartementet for ovennevnte tekst i § 5. Det 
fremkom her at det ikke foreligger noen tolkning av begrepet ”forsvarlig avstand” som 
ivaretar driftsmessige hensyn i det enkelte fiskeri, utover det hensyn som reguleres gjennom 
sjøveisreglene. Det ble likså redegjort for at begrepet ikke tar opp i seg forhold som kan 
påvirke fangsttilgjengeligheten som for eksempel støy. Etter Fiskeridirektoratets vurdering er 
dette ikke tilstrekkelig for at det skal tas balanserte hensyn til utøvelsen av begge næringer. 
Det må også tilføyes at begrepet ”forsvarlig avstand” ble ført i pennen på en tid med betydelig 
lavere seismisk aktivitet og før det forelå noen allmenn kunnskap relatert til seismikkens 
skremmeeffekt på fisk. 

Havressurslovens § 24 reguleres aktsomhet på fiskefeltet. Her uttrykkes blant annet følgende 
”Det er forbode å hindre eller øydeleggje høvet til hausting med skyting, støy eller anna 
utilbørlig framferd”. 

På basis av foreliggende kunnskap om skremmeeffekt i relasjon til forskriftens ordlyd om 
”støy”, vil det være riktig å trekke inn dette når hensynet til fiskeriene skal vurderes i relasjon 
til seismiske undersøkelser. Fiskeridirektoratet er videre enig med at effekten kan variere med 
flere forhold som topografi, type undersøkelse og temperatur i havet, men en kan ikke av 
denne grunn velge å se bort fra en effekt som påvirker fangsttilgjengeligheten og utøvelsen av 
fiske. 

Håndtering av arealkonflikter. 
De største arealkonfliktene oppstår i områder med høy eller arealkrevende fiskeriaktivitet. 
Slike undersøkelser er som oftest frarådet eller anmodet stanset av Fiskeridirektoratet. 
Erfaring har vist oss at det er ulikt syn mellom Fiskeridirektoratet og Oljedirektoratet med 
hensyn på tolkning av når det er riktig å bruke betegnelsen konflikt mellom fiskeriene og det 
seismiske fartøyet i den enkelte undersøkelse. Slik vi ser det så har dette en naturlig årsak med 
hensyn på et svært romslig petroleumsregelverk på den ene siden, mens fiskerne opplever den 
praktiske påvirkningen. Vi registrerer videre at et økende antall av Fiskeridirektoratets 
frarådinger knyttet til oppstart av undersøkelser eller anmodninger om stopp av undersøkelser 
ikke er etterkommet. Dette er bekymringsfullt, sett i den sammenheng at de fiskerifaglige 
vurderingene inneholder et sett med ulike faktorer knyttet til det enkelte fiskeri sin 
særegenhet, type fiskeredskap, arealbehov, fangsttid, fiskeart mv. Ved fraråding om oppstart 
eller anmodning om stopp er det vurdert slik at undersøkelsen har uheldig påvirkning på 
utøvelsen av fisket. Når undersøkelsen da gjennomføres er det indirekte foretatt en vurdering 
som gir den seismiske undersøkelsen forrang. Dette oppleves noe spesielt sett i lys av at 
fiskeriene skal ha forrang når de var først på feltet. Selv om det er en høy grad av dynamikk i 
fiskeriene så er noen fiskerier så gjentakende med hensyn på tid og sted at dette kan 
forhåndsvurderes. 
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Konfliktreduserende tiltak fra Fiskeridirektoratet 
I tillegg til opplæring av fiskerikyndige har Fiskeridirektoratet erfart at den mest effektive 
måten for å redusere faren for konflikt mellom skyting av seismikk og fiskeriene er å opprette 
dialog med rettighetshaver og/eller seismikkselskap i en tidlig fase av planlegging av 
undersøkelsene. På denne måten kan kunnskap om fiskeriaktivitet trekkes inn i det enkelte 
selskaps planleggingsfase. Fiskeridirektoratet har i flere år bidratt med slik informasjon og 
søker stadig å øke den. 

Konfliktens forventede utvikling og forslag til ytterligere samordning og samarbeid 
Seismikkskyting er det berøringsområdet mellom petroleumsaktivitet og fiskeri som i de 
senere år har forårsaket mest konflikter mellom nevnte næringer.. Oljedirektoratet er ansvarlig 
forvaltningsmyndighet for petroleumsregelverket og tilhørende aktivitet. Fra 2007 har den 
seismiske aktiviteten økt betydelig, noe som også har fremtonet konfliktene. 
Fiskeridirektoratet har ingen formell rolle i petroleumsregelverket som for eksempel 
høringsinstans. Etter Fiskeridirektoratets oppfatning er innførte tiltak ikke av tilstrekkelig 
omfang og karakter til å kunne redusere konfliktnivået i tid med økende aktivitet. 

Hvorvidt seismikk fortsatt vil være en konflikt mellom petroleum og fiskeri i 2030 er 
vanskelig å si noe sikkert om. Prognosene for den seismiske aktivitet viser imidlertid fortsatt 
økende aktivitet og delvis på nye og kystnære områder. Utviklingen viser også fortsatt høy 
aktivitet i Nordsjøen, selv etter 40 år med seismisk aktivitet. Oljedirektoratet og 
Fiskeridirektoratet vil fortsatt samarbeide om tiltak for å redusere konfliktene, der det er 
naturlig. Med hensyn på konfliktutvikling så vil mye avhenge av de valg som må gjøres innen 
kort tid. Det er flere ulike tiltaksløsninger som kan bidra positivt, men etter vår oppfatning 
synes løsningsrommet hovedsakelig å ligge mellom to følgende veivalg: 

a. Regelverk for den seismiske aktiviteten må revideres og må bli tydeligere på forholdet 
som regulerer den seismiske aktiviteten i relasjon til utøvelsen av fiskeriene og ta opp 
i seg kunnskap som seismikk som kan påvirke selve fangstingen, slik at dette ikke 
skaper uforholdsmessige store hindringer for fiskeriene. Dette vil måtte innebære at 
det etableres et formelt høringssystem som avveier næringsinteressene på en balansert 
måte for hver enkelt undersøkelse..  Dersom en slik løsning blir valgt, er det grunn til 
tro at konfliktnivået i 2030 rundt seismikk vil være vesentlig mindre enn i dag. Dette 
må også sees i lys av at åpning av ”nye” kystnære områder med et høyere 
konfliktpotensial vil bli vurdert i tiden frem til 2030.  

b. Dersom dagens regelverk videreføres med like store tolkningsrom, dvs. dagens 
situasjon med store ulemper for fiskerne i enkelte områder og fiskerier som følge av 
seismikk-skytingen mer eller mindre fortsetter. Skulle dette bli utfallet i de kommende 
årene, er det grunn til å anta at seismikk-skyting vil være en kilde til konflikt også i 
2030. Dette begrunnes blant annet i den prosessen som har pågått i ca. 5 år ikke har 
vært tilstrekkelig til å håndtere utviklingen.   

Oljedirektoratets utfyllende beskrivelse av konflikten om seismisk datainnhenting  
Siden starten av petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen for snart 50 år siden, har 
myndighetene vektlagt at virksomheten skal drives i sameksistens med andre næringer, 
spesielt fiskeriene. Seismiske undersøkelser foregår i alle faser av petroleumsvirksomheten. 
Undersøkelsene gjennomføres for å vurdere potensialet for forekomst av petroleumsressurser 
før et område åpnes. De er også viktig for kartlegging både i lete- og produksjonsfasen for å 
følge utviklingen i reservoarene.  
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Seismisk datainnsamling foregår ved hjelp av lydsignaler. Lydsignalet er generert av et luft-
trykk, og det er støyen fra denne aktiviteten i form av trykkbølger eller partikkelbevegelser i 
vannet som kan medføre uønskede effekter i det marine miljø. Det er denne aktiviteten som 
har gitt de største sameksistensutfordringene i forhold til fiskerinæringen. Årsaken er todelt, 
dels er den knyttet til at lydbølgene som sendes ut fra seismikkfartøyet kan påvirke fiskens 
adferd og dels at et seismikkfartøy med hydrofonkabler trenger stor plass og har begrenset 
manøvrerbarhet under gjennomføringen av undersøkelsen. 

Seismiske undersøkelser har vist seg å ha en viss skremmeeffekt på fisk og kan dermed føre 
til reduserte fangster i en periode etter innsamling. Fangstreduksjonen synes å variere fra art 
til art og mellom de forskjellige redskapstypene. Virkningene synes størst i kjerneområdet for 
de seismiske undersøkelsene. Virkningene er imidlertid ikke varige, men det er uenighet 
mellom ulike aktører hvor lenge skremmeeffekter varer. Løkkeborg m.fl. (2010) beskriver 
undersøkelser fra Vesterålen der garnfangst av blåkveite økte etter skyting med seismikk, 
mens tilsvarende linefiske ble redusert. Dette ble forklart med at fisk ble skremt opp og 
svømte inn i garnene mens stressreaksjonen medførte lavere motivasjon for næringssøk. 
Lokal fangstreduksjon er like fullt dokumentert, og for den enkelte fisker, særlig ved utøvelse 
av sesongmessige fiskerier, er dette av betydning. I siste år har det eksempelvis oppstått 
potensiale for konflikt mellom seismikkfartøy og makrelldorgere i Nordsjøen. Makrellen har 
til dels hatt en mer vestlig utbredelse, og dorgerne har derfor fisket på bankene heller enn i 
kystsonen og lengre sør. I stor grad er konflikt unngått, delvis ved restriksjoner og dialog 
mellom partene.  

Oppmerksomheten rundt innsamling av seismiske data har økt sammen med mengden inn-
samlet data, og det er også registrert en økt opplevelse av arealkonflikt, særlig i perioden 
2007–2008. Selv om den totale mengden av innsamlede seismiske data på norsk sokkel har 
økt betydelige i de siste årene, har ikke antall båtkilometer hatt samme økning på grunn av 
mer effektiv datainnsamling.  

 
Seismisk innsamling i Nordsjøen i perioden 1979–2009. CDP er en forkortelse på ”Common Depth Point”  
Kilde: Aktivitetsrapport for petroleumsvirksomheten med hovedvekt på norsk sokkel (2010) 
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Avbøtende tiltak for å begrense eventuelle konflikter mellom næringene, blant annet å øke 
forståelsen for den annen parts virksomhet, er avgjørende for å ivareta sameksistensen. En 
god kontaktflate mellom involverte myndigheter og næringsinteresser er derfor viktig.  

All seismisk datainnsamling, og testvirksomhet som i tid eller sted kan knyttes til en spesifikk 
undersøkelse, reguleres av petroleumsregelverket. Petroleumsregelverket forvaltes av 
Oljedirektoratet på dette området. Gjennom dette regelverket er Fiskeridirektoratet, 
Havforskningsinstituttet og Forsvaret formalisert som mottakere av meldinger om seismiske 
undersøkelser. I henhold til dagens praksis samordner Oljedirektoratet uttalelser fra disse 
instansene om den enkelte undersøkelsen, og gir en tilrådning til rettighetshaveren.  

Fiskeridirektoratet gir en fiskerifaglig vurdering av forholdet mellom forventet fiskeri og den 
spesifikke undersøkelsen. Tilbakemeldingen består også av en tilrådning om det bør benyttes 
fiskerikyndig personell på seismikkfartøyet i det aktuelle området, eller en fraråding av at 
aktiviteten tillates. Petroleumsregelverket gir anledning til å kreve fiskerikyndig om bord i 
fartøy som utfører seismisk datainnsamling.  

Havforskningsinstituttet gir en ressursbiologisk vurdering, blant annet om gyting og larvedrift 
i området for den spesifikke undersøkelsen. 

Omfattende studier har vært gjennomførte over flere år for å studere om seismisk data-
innsamling kan skade fisk og pattedyr under reelle forhold. Blir fisken utsatt for seismisk støy 
under gyting og gytevandring, kan dette påvirke gytesuksessen, noe som kan tenkes å ha 
effekt for bestanden. Praksis i dag for seismisk datainnsamling i petroleumssektoren er derfor 
at en søker å begrense datainnsamlingen til de tider på året og til de områder hvor det ikke 
foregår gyting eller gytevandring. Generelt tillates ikke seismisk datainnsamling ved større 
gytevandringer eller i gyteperioder. Det er gitt tidsbegrensninger for seismiske undersøkelser i 
utvinningstillatelser og undersøkelsestillatelser.  

Når det gjelder direkte skader på fiskelarver, har tidligere forskning vist at skade kun fore-
kommer innenfor den aller nærmeste omkrets, maksimum fem meter, rundt lydkilden. På 
denne bakgrunn er det konkludert med at de seismiske undersøkelsene ikke medfører skade på 
bestandsnivå. 

Seismikkaktivitet er støy, og kan være til skade eller ulempe for miljøet. Seismikkaktivitet er 
derfor å betrakte som forurensning etter forurensningsloven. Selv om all forurensning i 
utgangspunktet er forbudt og krever en særskilt tillatelse kan forurensninger som ”ikke 
medfører nevneverdige skader eller ulemper” finne sted uten tillatelse. 
Forurensningsmyndigheten må foreta en konkret vurdering og resultatet av vurderingen vil 
kunne variere med forurensningens omfang, sted, resipientforhold, tid og andre forhold av 
betydning for hvilke skader eller ulemper som følger av forurensningen. Klif har vurdert at 
seismikkaktivitet, som er planlagt og gjennomført i tidsperioder og områder hvor aktiviteten 
ikke forstyrrer gyting, ikke medfører nevneverdige skader eller ulemper for miljøet. De kan da 
finne sted uten tillatelse etter forurensningsloven. Denne vurderingen gjelder imidlertid ikke 
aktivitet som planlegges eller gjennomføres i konflikt med gyting eller seismikkaktivitet i 
innaskjærs og i fjorder. 
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Interessekonflikter og samordningsbehov 

Sammendrag – summary: 
I denne rapporten gis det en oversikt over interessekonflikter mellom næringer, og mellom næringer og 
miljø i forvaltningsplanområdet. For konflikter mellom næringer, er det identifisert muligheter for 
ytterligere samarbeid og samordning der dette har vært mulig og hensiktsmessig. 

Rapporten gir også en sektorvis fremstilling av arealmessige forhold og informasjon om samordning av 
ulike hensyn. I tillegg ser rapporten på forventet utvikling i sektorenes aktiviteter, og forventet 
utvikling i de ulike konfliktene. 

4 emneord: 

Nordsjøen og Skagerrak, 
Forvaltningsplan, Konflikter, 
Samordning. 

4 subject words: 

The North Sea, Management Plan, Conflicts, Co-
operation. 
 

 



DET FAGLIGE GRUNNLAGET TIL FORVALTNINGS-
PLANEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK
Regjeringen skal etter planen legge fram en stortingsmelding om forvaltningen av den norske de-
len av havområdene Nordsjøen og Skagerrak i 2013. Den helhetlige forvaltningsplanen skal være 
et styringsverktøy for å balansere og prioritere ulike interesser i disse havområdene.
 
En faggruppe koordinerer arbeidet med det faglige grunnlaget til forvaltningsplanen. Faggruppen 
har gjennomført en bred kunnskapsinnhenting om miljø- og samfunnskonsekvenser for dagens og 
framtidig aktivitet. Utredningene gis ut i seks rapporter.
 
FAGGRUPPEN FOR NORDSJØEN OG SKAGERRAK BESTÅR AV:

 Klima- og forurensningsdirektoratet (leder)
 Direktoratet for naturforvaltning
 Fiskeridirektoratet
 Kystverket
 Norges vassdrags- og energidirektorat
 Oljedirektoratet
 Petroleumstilsynet
 Sjøfartsdirektoratet
 Statens strålevern
 Havforskningsinstituttet
 Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
 Norsk institutt for luftforskning
 Norsk institutt for naturforskning
 Norsk institutt for vannforskning

Les mer om arbeidet på www.klif.no/forvaltningsplan-nordsjoen
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