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Oljeutvinning i Norge - historie 
 Første oljefunn på norsk sokkel og tillatelse nr. 001 er Balderfeltet 1967 
 Norsk oljeutvinning startet med Ekofiskfunnet julen 1969 
 Stortinget vedtok de 10 oljebudene i juni 1971 med langsiktighet  og for  
      å utvikle industri: 
 
• At nasjonal styring og kontroll må sikres for all virksomhet på den norske  
• kontinentalsokkel. 
• At det med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet. 
• At utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til  
• eksisterende næringsvirksomhet og natur- og miljøvern. 
• At brenning av unyttbar gass på den norske kontinentalsokkel ikke  
• må aksepteres  
• At det opprettes et statlig oljeselskap  
• At det nord for 62. breddegrad velges et aktivitetsmønster som  
       tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter  
       seg til landsdelen. 
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Oljeutvinning i Norge 
 Sysselsetter i dag ca. 220.000 personer 
 Har utgjort mellom 20-25 % av BNP siden midten av 90-tallet 
 Langsiktig næring – lang tid fra funn til utvinning 
 Ekofisk-feltet var ventet å avslutte tidlig på 2000-tallet 
 Johan Sverdrup-feltet installerer utstyr nå, produksjonsboring mars 2016 
 Selskapsskatt er på 27 % pluss særskatt på 51 % 
 Med statens eierandeler utgjør skatt/avgifter over 80 % 
 Oljeprisen varierer 1973, 1980-85, 1986, 1998 
 Statens pensjonsfond utland – p.t. ca. 7000 milliarder NOK  
 Oljekorrigert underskudd på statsbudsjettet har økt fra   
      -1,3 milliarder i 2007 til -174 milliarder i 2015  
      Statsbudsjettet foreslår (195 milliarder i 2016) 
 Flere innretninger er avviklet, deler av Ekofisk, Odin og Frigg 
 Norge er fremdeles et lite land i verden, også oljeproduksjon 
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Oljeutvinning 

 
 23. runde 
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Utslipp til det marine miljø 
fra petroleumsvirksomheten 

 Utslipp av utboret masse, såkalt borekaks 
med tilhørende vedheng av tilsatte kjemikalier 

 Utslipp av produsert vann, fossilt vann fra 
reservoarene 

 Utslippene av tilsatte miljøfarlige stoffer er 
redusert med over 99 % i løpet av de siste 20 
årene 

 Rapportering av utslipp fra virksomheten 
offshore gjøres årlig 

 Felles database med Oljedirektoratet og  
      Miljødirektoratet (Environmental Hub) 
 Testing av alle tilsatte kjemikalier 
 Prøvetaking og analyse av produsert vann 
 Oppfølging av «ukjente» forbindelser og deres 

miljømessige egenskaper (Risk-Based-
Approach gjennom OSPAR) 

 

Utslipp i 2014 
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Hvordan er virksomheten regulert? 
Regulert fra seismisk virksomhet til avvikling, fra start 
til slutt. 
 
• Åpning av områder (Stortinget) 
• Program for konsekvensutredning – høring 
• Konsekvensutredning – høring 
 
På det enkelte felt: 
 KU 
 Miljøregulering 
 Helse-Miljø-Sikkerhet 
  - Aktivitetsforskriften 
  - Forurensningsloven 
  - Høring av Tillatelse til virksomhet 
  - Evt påklage vedtak til Klima og 
    Klima- og miljødepartementet 
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Miljøovervåking av petroleums 
virksomheten 
Miljøovervåking har vært gjennomført siden 1970-tallet 
• Havbunnsmiljøet (sedimentovervåking) 
• Vannsøyleovervåking 
 
Egne veiledere og retningslinjer for virksomheten. 
 Sedimentovervåking hvert 3dje år på feltene 
 Vannsøyleovervåking på et stort felt hvert 3dje år, samt 

metodeutvikling o.l. i mellomårene 
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Retningslinjer for miljøovervåking av 
petroleumsvirksomheten til havs  
M-300 - feb. 2015 
 
Prøvetaking av sedimenter og bunnfauna tas med godkjent grabbtype. 
I noen tilfeller kan bruk av grabb være lite hensiktsmessig og  
slike eksempler kan være: 
• områder med forekomster av sårbare naturtyper som koraller og svamp 
• områder med heterogene bunnforhold, grus, pukk og stein med innslag av 
bløtbunn 
• ved miljøovervåking av topphullutslipp etter boring, hvor spredningen er for liten 
til at tradisjonell prøvetaking vil kunne beskrive påvirkningen 
• eventuelt områder på stort dyp (> 500 m) 
 
 Resultater: 

«All evidens fra forskning og overvåking tyder på 
at skadelig eksponering av utslipp av produsert 
vann og vannbasert kaks bare skjer i et 
nærområde ut til maksimalt 1-2 km fra kilden» 
T. Bakke, NIVA – Havet og kysten - Avslutningskonferanse 
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Bruk av MOD og Mareanodata hos operatørene  

• Industrien har egen miljøovervåkingsdatabase, MOD 
• Fysiske, kjemiske og biologiske data 
• Feltvise data med stasjoner fra 250 m ut flere tusen meter, samt regionale 
• Regionale data i MOD fra 1996 
• MOD legges nå om til SQL – vil bedre kvaliteten 
 DNV, T. Brattegard og Kari Ellingsen har gått gjennom taxonomi 

Det er enkelte feil knyttet til ulik benevnelse, f.eks. leir – pelitt, posisjoner 
• Planlegger å ta inn relevante data fra tidligere rapporter for å sikre bedre 

tidsserier 
• Regionale stasjoner (tidl. referansestasjoner) er viktige for å følge storstilte 

variasjoner/endringer over tid 
• Visuelle data inngår blant annet i grunnlagsundersøkelser (video er «tunge data») 
• Kartlegging av korall/svamp og veileder for en bedre risikovurdering??  
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forts. Bruk av MOD og  
• Mareano innhenter fysiske, kjemiske og biologiske data fra havbunnen, samt 

dybdedata som grunnlag for stedfestet informasjon 
• Stedvis god dekning, stedvis mindre god dekning, ….. ennå 
• Er et nyttig verktøy for overordnet tilnærming for arealer – HFP 
• Operatørene bruker data i noen grad til oversikt over korall og svampområder 
• Enkeltobservasjoner i Mareano bør imidlertid ikke legges til grunn for å 

karakterisere større områder 
• Det har vært samarbeidet om bruken av grabber og deres egenskaper (prosj.) 
• Kartlegging på dypt vann > 500 m kan med fordel gjøres med VAMS  
• Områder som defineres som sårbare mht arter eller naturtyper vil ofte utløse krav 

om bruk av visuell miljøovervåking (NS-EN 16260:2012 for visuelle 
undersøkelser) 

• Nye MOD planlegges for å kunne utveksle data med NMDC 
• Det har vært møter med E. Moksness og H. Sagen i HI for å sikre egnet format 
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Kartlegging av sårbar fauna og habitater  

Industrien trenger data og observasjoner i sin planlegging for sin aktivitet 
• Korallrev 
• Svampområder 
• Annen sårbar fauna  
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Ungraded 

19 October 2015 

Coral Risk Assessment 
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New spud location – reduced risk 
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Ungraded 

19 October 2015 

Barents Sea (Sponges, and fauna in general) 
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Field Operator Depth 

Bigorna Eni 437-453 

Bone Eni 411-433 

Goliat Eye Eni 334-347 

Golial Eye Alt Eni 338-347 

Aurelia Eni 414-428 

Ørnen Nord Lundin 281-308 

Ørnen Sør Lundin 287-299 

Neiden Lundin 379-409 

Børselv Lundin 415-436 

Snøhvit G Statoil 290-325 

Snøhvit F Statoil 300-327 

Mercury Statoil 412-422 

Ursus Major Tullow Oil 411-463 

PL611 
Kvalross Wintershall 401-423 

~120 km 
2000 still images 
Since 2006:  
65 fields 
~450 km 
~10 000 still images 

 

Kartlegging av ulike forekomster av fauna – Mareano 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCIWNwoHO08gCFUIVLAodgaUEyA&url=http://www.yourprojectnews.com/news_item.php?newsID=5463&bvm=bv.105454873,d.bGg&psig=AFQjCNH3P4MSQ77o2vhYMgqVXzlkuIbelw&ust=1445518451634886
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Ungraded 

19 October 2015 

Typical example: Aurelia 
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Example of field with harder substrates: 

Bone 
Densely trawled field: Ørnen Sør (10 per 100 m) 



15 

Fra Retningslinjene: 
Kartlegging av områder med tett forekomst av svamp før leteboring 

Det kan være utfordrende å lage en 
fornuftig overvåking av 
svampsamfunnet i områder med høy 
trålaktivitet og mange trålspor? 
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Ungraded 

19 October 2015 

Svampområder  
 
         felt – dyp – substrat –    invertebrater – svampdekke - trålspor 
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Field Depth (m) Substrate 
Invertebrate 
species 
richness (s) 

Abundance of 
individuals 
(n) 

Amount of 
sponge cover on 
seabed 

Trawl marks /100m 

Snøhvit G 290-325 Mud/sand and a few 
boulders and pebbles 37  - high high High: 2.6 % 

Common: 13.4% 2.5 

Snøhvit F 300-327 Mud/sand with few gravel, 
pebbles and boulders 

32  - moderate 
to high high High: 3.6 % 

Common: 12.1 1.1 

Mercury 412-422 Mud/sand and a few 
boulders and pebbles 26  - moderate low Few sponges 

(scattered: 0.5 %) 0.1 

Bigorna 437-453 Mud/sand with few gravel, 
pebbles and boulders 

32  - moderate 
to high moderate 

Few soft bottom 
sponges. Hard 
bottom sponges 
scattered: 14.5 % 

0.04 

Bone 411-433 
Mud/sand with pebbles and 
a few boulders. Harder 
substrate common. 

39  - high high 

Few soft bottom 
sponges Hard 
bottom sponges: 
60 % 

0.05 

Goliat Eye 334-347 Mud/sand and a few 
boulders 31  - moderate moderate Very few sponges 1.5 

Golial Eye 
Alternative 338-347 Mud/sand and a few 

boulders 31  - moderate moderate Very few sponges 1.1 

Aurelia 414-428 Mud/sand and a few 
boulders 28  - moderate low to 

moderate 
Few sponges 
(scattered: 3.4 %) 0.2 

Ørnen Nord 281-308 Mud/sand and a few 
boulders and pebbles 26  - moderate low Very few sponges 10 

Ørnen Sør 287-299 Mud/sand and a few 
boulders 20  - low low Very few sponges 4.8 

Neiden 379-409 Mud/sand and a few 
boulders and pebbles 30  - moderate low to 

moderate 
Few sponges 
(scattered: 4.2 %) 0.5 

Børselv 415-436 Mud/sand and a few 
boulders 24  - moderate low Few sponges 

(scattered: 7 %) 0.2 

Ursus Major 411-463 Mud/sand only 19  - low low Few sponges 
(Scattered: 98 %) 0.03 

PL 611 Kvalross 401-423 Mud/sand with pebbles and 
few boulders 

36  - moderate 
to high 

moderate to 
high 

Soft bottom 
scattered: 6.6 % 0.2 



17 Kulturminner - Miljø og ressursbeskrivelse Lofoten – Barentshavet - 2002 

Andre typer data fra Mareano og HFP 
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Petroleumsindustrien trenger data 
• Kartlegging av sårbar fauna og habitater 
• Data for kjemi i havbunnsedimentene 
• Data for geologisk beskrivelse av 

sedimentene 
• Beskrivelse av fauna og forekomst av 

habitater 
 
Mareano eller MOD i dag og i fremtiden? 
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