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Pressemelding vedrørende oljeutslipp fra Statfjord A-plattformen.   
 
I forbindelse med oljeutslippet på Statfjord A, som skjedde onsdag formiddag i forbindelse 
med lasting fra plattformen til tankskipet Navion Britannia, ønsker Norsk Ornitologisk 
Forening (NOF) å komme med følgende pressemelding: 
 
Oljeutslippene fra Statfjord A-plattformen vil kunne medføre store konsekvenser for 
sjøfuglene i området. Det er spesielt artene alke, lomvi og alkekonge og til dels havhest som 
overvintrer i store antall i disse åpne havområdene. Vi kan alltids håpe at bølgeeffekten bryter 
ned oljen slik at den blir mindre skadelig for fuglene, men hvis oljen når kysten der de 
viktigste overvintringsområdene for sjøfugl befinner seg vil oljeutslippet få katastrofale følger 
for fuglelivet langs kysten. Skadene på sjøfugl kan da langt overgå de skadene man så etter 
«Server» forliset i januar tidligere i år. 
 
Hvis oljen når kysten vil arter som f.eks. ærfugl, havelle, sjøorre, svartand, siland, toppskarv 
og storskarv samt forskjellige måkearter være sårbare mot oljeutslippene. De sjøfuglene som 
befinner seg i området på denne tiden benytter området som overvintringsområde. På vinters 
tid befinner fuglene seg stort sett i sjøen hele døgnet, og vil være svært sårbar mot oljeutslipp. 
Flere arter som f.eks. alkekonge trekker opp arktiske strøk, som bl.a. Svalbard for å hekke. 
Oljeutslippet vil av den grunn ikke bare skade den lokale bestanden av sjøfugl, men også 
hekkende sjøfugl helt opp til Svalbard. 
 
Med i underkant av 4000 tonn råolje snakker vi om det nest største oljeutslippet i norsk 
petroleums historie. «Server» forliset med utslipp av ca 380 tonn bunkersolje blir småtteri i 
forhold til dette gigantiske utslippet. Oljen fra «Server» forliset ble gjenfunnet langs strendene 
fra Bamble i sør til Stadlandet i nord, og hvis oljen fra Statfjord A-plattformen når kysten kan 
man forvente at den blir spredt over et langt større område enn hva vi så etter «Server» 
forliset, med de følgene dette vil få for sjøfuglene langs kysten. 
 
NOF krever at StatoilHydro forbedrer sine sikkerhetsrutiner. 45 minutter fra lekkasjen oppstår 
til alarmen går er for lenge. Med gode sikkerhetsrutiner hadde dette vært oppdaget på et langt 
tidligere stadium, og volumet på oljeutslippet hadde vært langt mindre. Vi forlanger at 
StatoilHydro har en fullstendig gjennomgang av sine sikkerhetsrutiner i etterkant av denne 
hendelsen. Her bør petroleumsnæringen ha nulltoleranse på utslipp.  
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