Notat fra Naturvernforbundet 22.1.2015

Regjeringen overkjører alle miljøråd ved oljeutlysninger
Oppsummert
Dagens regjering har overkjørt 31 advarsler fra Miljødirektoratet mot å åpne blokker for
oljevirksomhet. Ingen av Miljødirektoratets råd har blitt fulgt. Under regjeringen
Stoltenberg ble 80 prosent (189 av 237) miljøråd overkjørt. Det var ille under
Stoltenberg-regjeringen at så få råd fra miljøekspertene ble lyttet til, men nå frykter vi
virkelig for framtiden når den nye regjeringen i løpet av de to første utlysningene ikke har
fulgt ett eneste råd de har fått om ikke å åpne områder av hensyn til sårbar natur og
spesielt verdifulle områder for fisk, sjøfugl og bunnsamfunn.
Bakgrunn
Naturvernforbundet har gått gjennom alle utlysninger på norsk sokkel siden 2002 og
sammenliknet med miljøråd som er gitt mot utlysning av enkelte blokker. Statistikken
bygger på råd fra Direktoratet for naturforvaltning og Klif (slått sammen til
Miljødirektoratet fra 1. juli 2013) til utlysningen av blokker i ordinære konsesjonsrunder
og TFO (tildeling i forhåndsdefinerte områder). Tallene er sist oppdatert etter 23.
konsesjonsrunde. Miljødirektoratet advarte mot å åpne 28 blokker, men alle blokkene er
lyst ut av regjeringen til tross for disse advarslene. I tillegg ble 3 blokker lyst ut i TFO
2013 mot Miljødirektoratets råd.
Tallene viser miljøfaglige råd mot utlysning av blokker og om disse rådene er brutt eller
fulgt.
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