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Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja 
er spesielt rikt på viktige naturressurser. Verdens siste 
store bestand av torsk gyter her, og store kolonier med 
sjøfugl og hval kommer hit for å beite og hekke.

En rapport fra Havforskningsinstituttet viser at 70 % av 
fiskeressursene i Norskehavet og Barentshavet pas-
serer kysten av Lofoten, Vesterålen og Senja i de mest 
kritiske tidlige livsfasene.  

Fiskeplanktonet befinner seg i de øverste lagene av 
havet og er derfor ekstra sårbar for oljeutslipp. Derfor 
advarer statens egne miljøforskere mot oljeboring uten-
for Lofoten, Vesterålen og Senja.

I alle faser av oljeboring brukes det kraftige luftkanoner 
for å kartlegge havbunnen, såkalt seismikk-skyting.  
Dette skremmer fiksen og kan skade egg og larver.  

Norges Fiskarlag sier nei til oljeboring  
og Norges Kystfiskarlag er mot  
oljeboring her. 

Ifølge SINTEF  klarer ikke dagens 
oljevernberedskap og samle opp noe 
olje når det blåser frisk bris og bølgene 
blir over 3 meter. I tillegg gjør kulde og 
mørke det vanskelig å fange opp oljesøl.

Fornybare ressurser har mest potensiale
Olje- og energidepartementet anslår at en åpning av Lofoten,  
Vesterålen og Senja vil gi rundt 400 arbeidsplasser fra Namsos 
i sør til Tromsø i nord . Det finnes allerede 6500 arbeidsplasser 
innenfor reiseliv og fiskeri i Lofoten, Vesterålen og Senja.  
 
Nærings- og fiskeridepartementet anslår at vi kan skape over 
10.000 arbeidsplasser i marine næringer i Nord-Norge frem mot 
2030 . Ei åpning for oljeboring vil gamble med denne muligheten.

En juridisk åpningsprosess
Det har aldri blitt gjennomført en konsekvensutredning uten at det 
har ført til at oljeindustrien har blitt tildelt nye områder. En konse-
kvensutredning etter petroleumsloven har som formål å åpne et 
havområde for petroleumsvirksomhet. 
 
På 90-tallet ble området utenfor Lofoten konsekvensutredet. Det 
førte til at deler ble åpnet for oljeboring. Heldigvis ble området 
stengt i 2001 som følge av demonstrasjoner fra fiskere og krav fra 
miljøforskere. 

Skremmer fisken
Kontinentalsokkelen er på sitt smaleste utenfor Vesterålen. 
De antatte oljefunnene er innenfor sokkelen, i samme område  
som fiskefeltene. I alle faser av oljeboring brukes det kraftige luft- 
kanoner for å kartlegge havbunnen, såkalt seismikk-skyting. 
 
Under seismikkskytingen i 2009 ble fiskerne betalt for å holde seg 
på land, noe som ga store konsekvenser for fiskerne og industrien.
Norges Fiskarlag krever at oljenæringa holder seg unna. Området 
er i tillegg det viktigste gyteområdet for fisk, derfor advarer Hav-
forskningsinstituttet mot oljeboring her.

Fungerer ikke ved frisk bris
Ifølge SINTEF  klarer ikke dagens oljevernberedskap og samle  
opp noe olje når det blåser frisk bris og bølgene blir over 3 meter.  
I tillegg gjør kulde og mørke det vanskelig å fange opp oljesøl.  
Å tilføre enda et risikomoment vil ikke bedre oljevernberedskapen.
Vi krever at myndighetene får på plass tilstrekkelig oljevernbered-
skap så fort som mulig uavhengig oljeboring. 
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– Oljeindustrien og 
fiskerinæringa har levd side 

om side i 40 år – det kommer 
de til å greie fint også utenfor 
Lofoten, Vesterålen og Senja

– En konsekvens-
utredning vil gi oss  

kunnskapen vi trenger 
- men det betyr ikke åpning.

– Det går allerede oljetankere  
forbi Lofoten, om vi åpner for  

petroleumsvirksomhet får vi bedre 
oljevernberedskap.

– Åpnes området for  
oljevirksomhet får Lofoten, 

Vesterålen og Senja sårt 
tiltrengte arbeidsplasser.

VESTERÅLEN OG SENJA!
OM OLJEBORING I LOFOTEN

MYTER

Dagens oljevernutstyr 
kan ikke takle en stor 

oljeulykke. 


