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Kommentarer til rapport - Næringsaktivitet og påvirkning - NorskehavetNordsiøen
Norsk olje og gass viser til anmodning om innspill til Faglig forum på rapportserien faggrunnlag
for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene.
Rapporten "Næringsaktivitet og påvirkning. Faggrunnlag for oppdatering av forvaltningsplan for
Norskehavet og for Nordsjøen-Skagerrak" gir generelt en god oversikt over status og eventuelle
endringer i næringsaktivitetene og mulige effekter av dette på økosystem og SVOer i Nordsjøen
og Norskehavet.
Norsk olje og gass har i tillegg følgende kommentarer og spØrsmål:
I Faglig Forums forord skrives det at forvaltningsplanene skal "... legge til rette for sameksistens
mellom næringer innenfor rammen av en bærekraftig utvikling." Norsk olje og gass vil påpeke at
denne formuleringen, som nå går igjen i flere av rapportene, representerer en målforskyvning
fra tidligere politisk bestemte formål med forvaltningsplanene. Helt siden den første
stortingsmeldingen har verdiskapingsperspektivet blitt understreket i målformuleringene:

"Formålet med denne forvaltningsplanen er å legge til rette for verdiskaping gjennom
bærekrafrig bruk av ressurser og goder i Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten og
samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte og produktivitet." [St. meld. nr. 8
2005-2006J. Tilsvarende formulering finner man i den gjeldende forvaltningsplanen for
Nordsjøen St.Meld. 37 20L2-2013: "Formålet med forvaltningsplanen er å legge til rette for
verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressurser og økosystemtjenester i Nordsjøen og
Skagerrak og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, virkemåte, produktivitet og
naturmangfold. Forvaltningsplanen er derfor et verktøy både for å tilrettelegge for
verdiskaping og for å opprettholde miljøverdiene i havområdet."
I Kapittel 5.4 er det gitt en beskrivelse av arealkonflikter mellom fiskerinæringen og
petroleumsaktiviteten. I tidligere kommunikasjon med Faglig forum har det vært vektlagt fra
forvaltningen at alle kommentarer og innspill, må være dokumentert fortrinnsvis som publiserte
artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. Det er derfor påfallende at Faglig forum selv bruker
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udokumenterte erfaringsbaserte referanser i sin beskrivelse av arealkonflikten knyttet til
seismiske innsamlinger: " Fiskerne sine erfaringer har i mange tilfeller vært at de reelle
fiskemulighetene blir redusert eller helt ødelagtfor en viss periode." Vurderinger av effekter av
aktiviteter og mulige interessekonflikter bør, etter Norsk olje og gass sin mening, i størst mulig
grad baseres på dokumenterbare fakta i tilgjengelige rapporter. Gjennom dagens system bør det
være mulig å fremskaffe denne typen dokumentasjon.
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