
Ingen olje i nord! 
  
  
Norges Naturvernforbund, samlet til landsmøte i Bergen 21.–23. august, krever den 
neste regjeringen går imot oljevirksomhet i de nordlige havområdene. Hensynet til 
klima, miljø og fornybare ressurser lar seg ikke forene med oljeboring. 
  
Den norske oljeindustrien står for en firedel av de norske klimagassutslippene og har nesten 
doblet sine utslipp siden 1990. Hvis Norge skal nå sine internasjonale klimaforpliktelser, og 
bidra i den globale kampen mot de farlige klimaendringene, må det settes grenser for 
oljeindustrien.  
  
Oljeindustrien presser på for å få slippe til i de sårbare havområdene utenfor Lofoten og 
Vesterålen, fødestua for den siste store torskebestanden i verden. Oljevirksomhet i disse 
havområdene vil være å spille russisk rullet med de fornybare ressursene i havet. Både statens 
egne miljøfaglige etater og fiskeriorganisasjonene slår fast at det er uforsvarlig å åpne 
havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. 
  
Petroleumsvirksomhet i disse områdene vil føre til økt skipstrafikk og økt fare fort alvorlige 
uhell. Ulykken utenfor Langesund har med all tydelighet vist at vi verken har eller kan få en 
oljevernberedskap som er god nok til å takle alt slags vær. Været den skjebnesvangre natta 
utenfor Langesund var dårlig, men ikke så dårlig som det kan bli langs kysten av Lofoten, 
Vesterålen og Senja.   
  
Regjeringen har sagt ja til å konsekvensutrede oljevirksomhet ved Jan Mayen, noe som er 
første skritt på veien for å åpne for petroleumsvirksomhet. Direktoratet for Naturforvaltning 
karakteriserer disse områdene som internasjonalt verneverdige, særlig av hensyn til sjøfuglene 
i området. Jan Mayen er også foreslått til UNESCOs verdensarvliste. Dette er svært sårbare 
og verdifulle havområder som må skånes for forurensende oljevirksomhet. Norge må sammen 
islandske myndigheter sørge for å bevare området i stedet for å risikere store 
miljøødeleggelser som følge av petroleumsproduksjon i området.  
  
Der det er oljevirksomhet vil det alltid være fare for ulykker. I 2007 sto oljeindustrien for 166 
oljeutslipp på norsk sokkel. Blant disse var Norgeshistoriens nest største oljeutslipp, Statfjord 
A-utslippet. StatoilHydros interne granskningsrapport felte en knusende dom over selskapets 
opptreden. Dette står som et av mange eksempler på at oljeindustrien ikke makter å ta 
tilstrekkelig miljøansvar. Derfor må de ikke slippes til i verdens mest sårbare havområder. 
  
Havområdene i nord er under svært stort press fra menneskeskapte klimaendringer, 
skipstrafikk og langtransportert forurensning. Disse problemene må løses. Å tillate 
oljebransjen å drive sin virksomhet i havområdene i nord vil derimot øke problemene og 
risikoen for miljøkatastrofer. 
  
Norges Naturvernforbund krever at Lofoten, Vesterålen og Senja og havområdene ved Jan 
Mayen gis status som petroleumsfrie områder etter valget. Det må satses på 
matproduksjon framfor oljeproduksjon i våre nordlige havområder. 
 


