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– Vet for lite om olje-fisk
❚ SAMEKSISTENS
– Hvis statsministeren
sier at alt er bra i
Nordsjøen, så vet han
ikke hva han snakker
om, sier
forskningsdirektør Einar
Svendsen.
Jon-Eirik Olsen
Svolvær
Torskebestanden er på et lavmål, og her kan utslipp fra oljevirksomhet ha hatt en effekt.
Forskningsdirektør og oseanograf Einar Svendsen ved
Havforskningsinstituttet avviste et hvert glansbilde av oljeog gassutvinning utenfor norskekysten på et seminar i Svolvær lørdag. Men Svendsen
understreket at han ikke sto på
barrikadene mot oljevirksomhet - men presenterte sine
synspunkter som miljøforsker.

Ikke dramatisk
Det var «Alliansen Petroleumsfritt Lofoten og Vesterålen»
som arrangerte seminaret, og
målet var å oppsummere status pr dags dato, og deretter
planlegge oljemotstandsorganisasjonenes strategi for sitt videre arbeid.
Både nasjonale og lokale aktører deltok, og arrangørene
hadde også invitert to representanter fra Alaska, der en befolkning som er avhengig av
fiske og fangst også har hatt
olje- og gassvirksomhet i sine
kystområder over lang tid.
Forskningsdirektør Svendsen understreket at Havforskningen har gitt et klarsignal for
oljevirksomhet i nord med
sterke forbehold. Blant annet
når det gjelder de omstridte
områdene utenfor Lofoten og
Vesterålen. Men han holdt
samtidig fast ved havforskernes klare oppfatning av at seismikkskytingen ikke har dramatiske effekter på fisk, larver
eller egg. – Beklager, sa han, og
viste til sammenfallende resultater av tilgjengelig forskning.
Bedre i 2009
Men etter utfordringer fra seminardeltakerne medga han
samtidig at forskerne slett ikke
er fornøyd med den kunnska-

BEKLAGET: Forskningsdirektør Einar Svendsen beklaget at forskerne ikke vet nok om seismikkskytingens innvirkning på livet i havet. Men han lovet sterkere innsats til neste år. ALLE FOTO: JON EIRIK OLSEN

Vi var kanskje for
snar til å avlyse prosjektet da det oppsto en
brann om bord i seismikkskipet.
Einar Svendsen,Forskningsdirektør

pen man har om seismikk-effekter.
Her trakk han inn generelle
økonomiske forhold. Og han
beklaget at den unike muligheten man hadde til å til å forske i
sommer ikke var blitt brukt.
Han tok på vegne av instituttet
en vesentlig del av skylda for at
3D-prosjektet utenfor Senja
ikke ble gjennomført. –Vi var

kanskje for snar til å avlyse
prosjektet da det oppsto en
brann om bord i seismikkskipet. Ting løste seg raskere enn
vi antok, sa Svendsen.
Igjen beklaget han, og lovet
bedre forskningsinnsats til
neste år.
Fra oljemotstanderne er
imidlertid nettopp mangelen
på kunnskap et hovedargument mot ny virksomhet i
nord, og forsamlingen i Svolvær ble på dette punktet åpenbart ikke beroliget av Svendsens foredrag.

Null-utslipp?
Det var i denne sammenhengen argumentene om Nordsjøen som skal ha kommet fra regjeringshold ble brakt på banen, og både Svendsen og andre foredragsholdere trakk

spesielt fram de utslippsforholdene man har levd med i årtier i Nordsjøen.
Hvordan null-utslipp bare
blir en frase så lenge tonnevis
med mer eller mindre renset
produksjonsvann fra oljebrønnene slippes rett ut i sjøen.
Svendsen sa han var spesielt
engstelig for følgene av akkurat dette, men understreket
samtidig at enhver oljeaktivitet i nord forutsetter reelt
null-utslipp.

Uhell
Men om olje- og gassvirksomhet i framtida kan foregå uten
denne typen utslipp, så kan
ingen gi noen garanti mot
uhell. Spesielt ikke når virksomheten skal drives i farvann
som byr på store vær- og temperaturmessige utfordringer.

Stor interesse fra salen.

Svendsen viste til erfaringer
som bekrefter at naturen selv
tar seg greit av mindre oljeutslipp, mens et utslipp i stor skala i verste fall kan får store konsekvenser. For eksempel at en
årsklasse av fisk dør ned. Og at
det kan gå årevis før strender
og kystområder er renset for
oljesøl.
jon.erik.olsen[@]fbfi.no
Telefon: 77059022

Lite samarbeid mellom olje og fiskeri
Det skulle være «tett dialog og
samarbeid» mellom oljevirksomheten og fiskerinæringa.
Noe Norges Kystfiskarlag har
sett lite til foreløpig.
– Dialogen har stort sett
vært en bløff. Det har gått fra
løftebrudd til løftebrudd, sa lagets daglige leder Håvard Jacobsen i sitt innlegg på seminaret i Svolvær lørdag.
Han understreket at Kystfiskarlagets slett ikke var noen

prinsipiell
motstander av
all olje- og
gassvirksomhet - men at organisasjonen
hadde sterke
motforestilHåvard
linger mot å
Jakobsen.
sette i gang
slik virksomhet i så følsomme
områder som det her er snakk
om.

Enten det dreier seg om
Nordland VI, Nordland VII eller Troms II.
Man har imidlertid forholdt
seg til den lovlig vedtatte forvaltningsplanen, og stolt på
mulighetene til å påvirke prosessen underveis.
Det var imidlertid en skuffet
Jacobsen som på konferansen
konkluderte med at myndighetene og oljenæringa neppe
noen gang hadde tenkt å bidra

til festtalenes «dialog» og
«sameksistens».
Det beste bevis i så måte
mente han var at seismikkskipet som var i arbeid utenfor
Lofoten og Vesterålen i sommer, var leid inn til avtalte tidspunkt lenge før fiskerne fikk
høre om planene.
I tillegg er den lovede forskningen ifølge Jacobsen sterkt
forsinket - blant annet på
grunn av at de nødvendige be-

vilgninger er uteblitt. – Vi har
vært klar og tydelig hele
veien. Vi har fokusert på at vi
vet for lite, og vi har gitt råd
for å prøve å bidra. Men det
hele har bare vært et spill, sa
han, og viste til at det i løpet av
fire måneders seismikkskyting, ikke ble forsket en eneste dag.
–Vi tror ikke de vil ha denne
kunnskapen på bordet, sa Jacobsen.

