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Meninger

En uavhengig avis for Kyst-Norge

Forskning på oljeutslipp

F

orskningsdirektør Reidar Toresen ved Havforskningsinstituttet har tatt bladet fra
munnen og sagt sin mening om oljeutvinning nær land utafor Lofoten og Vesterålen, og
utafor Møre. Det skal forskningsdirektøren ha
ros for. Samtidig må han sørge for å samle mest
mulig kunnskap fra dette oljeutslippet.
Og det virker også som om Toresen har tenkt på
å samle slik kunnskap. Forskningsfartøyet «Håkon Mosby» gikk fredag fra Bergen til området
med oljeutslippene. Her skal det både tas prøver
av plankton og fisk, noe som er viktig både for å
kartlegge virkningen av oljeutslippet, og for å
kunne gi svar til et kresent marked om risiko for
oljekomponenter i fisken som tas i området.
Nå tror vi ikke at fiskeaktiviteten i området vil
være særlig stor mens oljen flyter på havoverflaten. Til det risikerer fiskerne både å grise til fiskeredskaper og få fisk som ikke vil være salgbar i
markedet. Forskningen til Havforskningen er
viktigere for å samle erfaring om påvirkningen
på livet i havet og på
miljøet fra slike utslipp. Da er kanskje
Det viktig at vi høster mer
noen dager i havet i
kunnskap om oljeutslipp
minste laget, her
bør det følges opp
med studier over
lengre tid i området der utslippet skjedde. Når
uhellet først har skjedd, bør det stilles midler til
rådighet for å måle virkningene både på kort og
lengre sikt. Utslippet har ført til en debatt om oljevirksomhet i områder nærmere land, og på gytefelter for fisk, som utafor Lofoten og Vesterålen, der torsken har sitt viktigste gytefelt, og på
Møresokkelen der den norske vårgytende silda
har sitt viktigste gytefelt. Hellet i uhellet denne
gang er at det skjedde i områder der det ikke er
gyteaktivitet, og at vind og strøm ser ut til å holde
oljeflakene ute i havet, mens det brytes ned.
Forskningsdirektøren ved Havforskningen er
klar i sin tale om hva han mener om utbygging av
oljefelt nær land, og minner om at det er dette instituttet han er knyttet til har advart mot kan
skje. Utslippet har med all tydelighet vist at den
advarselen er på sin plass. Norsk oljevernberedskap har vist sin begrensning. Det skal ikke mer
enn en frisk bris til at verken lenser eller opptaksutstyr virker, og med kunnskap om hvor ofte det
er slikt vær ute i havet, og hvor stor sannsynligheten er for at uhell skjer i dårlig vær og ikke i finvær, taler alt for at det bør være politisk umulig å
foreslå utbygging av de omstridte feltene.
Samtidig er det viktig at vi høster mer kunnskap om oljeutslipp, når uhellet først har skjedd.
Dette fordi det ikke er siste gang det skjer. Neste
gang kan det være på Haltenbanken under sildegytingen, når egg og larver skal drive nordover
med kyststrømmen sammen med oljeflakene.
Da vil norsk oljevernutstyr igjen vise seg ubrukelig, og norsk fisk vil ha langt større forklaringsproblemer enn de har denne gangen.
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OLJESØLET: Depotene og lensene som kommunene langs kysten har, er et piss i havet. Det sier hav-

nedirektør i Bergen, Gunvald Isaksen, til NRK Hordaland.
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– Et lite piss i havet
andres ord:
Oljeutslippet
Oljeutslippet i Nordsjøen øker
den politiske skepsisen mot oljeleting i nord. Lofoten må foreløpig stilles i bero.
Bergens Tidende, Bergen,
på lederplass.
Oljeutslippet 2
Oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen bør legges
død i minst ti år.
Fylkespolitiker Benn Mikalsen
til Lofotposten, Svolvær.
Oljeutslippet 3
Det er i alle fall ei påminning
om at dei som driv med denne
type verksemd ikke har full
kontroll. Det er ei klar påminning til politikarane at ein bør
tenkje seg om både to og tre
gonger før ein gir nye løyver.
Forskningsdirektør Reidar
Thoresen, HI, til NRK Sogn og
Fjordane.
Oljeutslippet 4
Eg tykkjer politikarar og miljøorganisasjonar skal avvente
granskingsrapporten. Ein må
ta ting i tur og orden. Eg tykkjer
det er uklokt å trekkje konklusjonar når uhellet fortsatt er
her.
Adm. dir Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening til
NRK, Sogn og Fjordane.
Oljeutslippet 5
Sikkerheten er meget god, og
denne ulykken bør overhodet
ikke få konsekvenser for planene om oljeleting i nord.
Ketil Solvik-Olsen, energipolitisk talsmann for Frp, til NRK.
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Oljeutslippet 6
Bellona stiller med god grunn
spørsmål ved om det er forsvarlig å foreta bøyelasting i
åpent hav når været er så pass
dårlig som det var i går.
Sunnmørsposten, Ålesund, på
lederplass.
Oljeutslippet 7
Åpningen av Barentshavet for
leting og utvinning har gitt
Norge nye teknologiske utfordringer, og har skapt ny miljørisiko. Løfter om nullutslipp er
like lite noen garanti i Barentshavet som de er i Nordsjøen.
Funnene som hittil er gjort ligger imidlertid mye nærmere
kysten i nord enn i sør.
Bergens Tidende, Bergen,
på lederplass.
Oljeutslippet 8
Uhellet på Statfjord-feltet viser
at vi ikke er kommet så langt
som folk er forespeilet når det
gjelder teknologi og sikkerhet.
Vi kan ikke gamble med kysten.
Fylkespolitiker Benn Mikalsen
til Lofotposten, Svolvær.
Oljeutslippet 9
Regjeringen har styrket bevilgningene til kommunene
betraktelig, men det er kommunene selv som velger hva
som skal prioriteres.
Fiskeri og kystminister Helga
Pedersen til NRK Hordaland.
Oljeutslippet 10
Depotene og lensene som
kommunene langs kysten har,
er et piss i havet.
Havnedirektør i Bergen,
Gunvald Isaksen, til NRK
Hordaland.
Oljeutslippet 11
Eg var med på ei oljevernøving
for nokre år sidan. Den vart
stoppa då det vart laber bris.
Ein har ingenting å hjelpe seg
med om det er over frisk bris
der ute på havet.

Leiar Nils Myklebust i Sogn og
Fjordane Fiskarlag til NRK.
Oljeutslippet 12
Den som har vore til størst hinder rundt dette er SFT. Dei har
ikkje gitt oljeselskapa løyve til å
utforske utstyr i det eg vil kalle
normalt ver,
Leiar Nils Myklebust i Sogn og
Fjordane Fiskarlag til NRK.
Oljeutslippet 13
Utslippet i Nordsjøen er en
kraftig påminnelse om man
ved fremtidige utbygginger
utenfor Finnmark må velge
den sikreste tekniske løsningen som er tilgjengelig. Det er
uten tvil ilandføring. Når det
gjelder oljen på Goliat har en
rapport fra Sintef Petroleum i
Trondheim bekreftet at teknologien for ilandføring av oljen i
dag er tilgjengelig.
Den er kanskje verken den billigste eller mest strategisk for
utbyggeren selv. Men det er av
underordnet interesse.
Finnmark Dagblad, Hammerfest, på lederplass.
Oljeutslippet 14
Hvis et tankskip med 300.000
tonn olje skulle gå på grunn på
vei inn til Mongstad, blir hele
kysten fra Bergen til Vestfjorden asfaltert.
Havnedirektør i Bergen,
Gunvald Isaksen, til NRK
Hordaland.
Oljeutslippet 15
Oljeutslippet i Nordsjøen i går
styrker kravet om ilandføring
av oljen fra Goliat utafor Sørøya.
Styreleder i Petro Arctic, Arvid
Jensen, til NRK Nordnytt.
Alternativet
«Statoil selger sprit i Russland».
En overskrift fra NRK Nordnytt
melder at selskapet satser på
brennevinssalg fra bensinstasjoner.
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