
NOTAT FRA NORGES NATURVERNFORBUND 23.JUNI 2010 

21.KONSESJONSRUNDE 
Den 21.konsesjonsrunden, som ble lyst ut onsdag 23.juni, innebærer en rekke 
brudd på miljøfaglige tilrådninger. 

Rekord i brudd på miljøråd 

I dag ble det klart hvilke områder oljeindustrien kan søke letetillatelse på i 21. 
konsesjonsrunde. En gjennomgang av høringsuttalelsene til 
Havforskningsinstituttet, Klima- og forurensningsdirektoratet og Direktoratet for 
Naturforvaltning viser at olje- og energiminister Terje Riis Johansen har tilbudt 
oljeindustrien og søke på areal hele 33 områder hvor miljøfaglige instansene har 
gitt rødt lys. Bakgrunnen for advarslene fra miljøekspertene er blant annet at 
oljeboring kan komme til å pågå i gyteområder for torsken, og i sårbare 
korallområder. Les høringsuttalelsene her: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/hoeringer/hoeringsdok/2010/Horing-
--forslag-om-blokker-til-utlysning-i-21-
konsesjonsrunde/Horingsuttalelser.html?id=605238  

I forkant av utlysningen hadde Olje- og energidepartementet foreslått å tilby hele 
100 områder, hvorav 6 av dem lå rett sør for Lofoten. Fagrapporter fra blant annet 
Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet har vist at et oljeutslipp i disse 
områdene kan få like store konsekvenser som et oljeutslipp utenfor Lofoten i 
området som i dag er stengt for oljeboring. I dag ble det klart at 4 av disse 6 
områdene ikke blir utlyst.  
 

Kontroversielle utlysninger i 21.konsesjonsrunde 

Terje Riis-Johansen sendte tidligere i vår ut forslag til 100 områder oljeindustrien 
hadde vist interesse for på høring. Flere av områdene som fikk rødt lys av 
regjeringens miljøeksperter. 

Havforskningsinstituttet frarådet virksomhet i 39 av de 100 blokkene statsråden 
hadde foreslått, mens Direktoratet for Naturforvaltning (DN) og Klima- og 
forurensingsdirektoratet (KLIF) satte ned foten i 18 av blokkene. 

Rådene fra Havforskningsinstituttet, DN og KLIF er ikke blitt hørt. Terje Riis-
Johansen utlyste 94 blokker, og kun 6 blokker ble tatt ut. Av disse ligger 4 i 
området rett sør for Lofoten og 2 rett utenfor Boknafjorden i Nordsjøen. 

Les mer: http://naturvernforbundet.no/nyheter/havforskerne-gir-oljeindustrien-
roedt-lys-article16570-166.html  

Nye hensyn når områdene skal tildeles? 
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I starten av juni, lovte statsråd Riis-Johansen at det ikke skal deles ut nye områder 
til oljeindustrien før kunnskap om årsak og konsekvenser av ulykken i Mexicogulfen 
er evaluert. Tildelingene av de i dag utlyste områdene vil skje våren 2011, så det 
ligger foreløpig ingen reell utsettelse i statsrådens løfter.  

Det er flere blokker på dypt vann i Norskehavet som utlyses i 21. konsesjonsrunde. 
Dette er de blokkene der det er mest relevant å se til ulykken i Mexicogulfen.  

Miljøvurderinger gjennomføres i forkant av utlysningen, og Naturvernforbundet har 
derfor ment at hele utlysningen burde utsettes til årsaker og konvekvenser av den 
amerikanske ulykken er analysert. Dette er avvist av Terje Riis Johansen, til tross 
for at det er ytterst sjeldent at utlyste områder trekkes tilbake av miljøhensyn når 
det kommer til tildeling.  

 

 


