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OD-seismikk sommeren 2008 
 
Oljedirektoratet (OD) starter innsamling av 2D seismikk i Nordland VII og Troms II utenfor 
Lofoten og Vesterålen rundt 15. mai.  
 
Det er seismikkselskapet Bergen Oilfield Services AS som skal utføre oppdraget med fartøyet 
S/V BOS Atlantic på vegne av myndighetene. OD har reservert skipet fram til og med 14. 
september 2008. OD skal også samle inn 3D seismikk i sommer.  Det seismiske fartøyet S/V 
BOS Arctic er reservert for perioden 15. juni til og med 31. juli 2008. 3D seismikken skal 
foregå i Troms II – nord for Andøya.  ODs målsetting foran årets seismikksesong er å få 
samlet inn mest mulig uten å komme i konflikt med fiskeriaktiviteten i området.  
 
Bakgrunn for innsamlingen 
Da Stortinget behandlet forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten 
sommeren 2006, ble det samtidig vedtatt at mulige petroleumsforekomster i undergrunnen 
skulle undersøkes. Arbeidet skulle utføres av OD, som innhenter og tolker seismiske data i 
områdene Nordland VII og Troms II. Dessuten ble det vedtatt å øke kunnskap om sjøfugl i 
områdene som omfattes av forvaltningsplanen gjennom programmet Seapop, og om 
havbunnen gjennom programmet Mareano. Informasjon fra disse tre 
innsamlingsprogrammene skal være med å danne grunnlaget når Stortinget skal vurdere 
forvaltningsplanen på nytt i 2010. 
 
Informasjon om aktiviteten 
Oljedirektoratet ønsker å gi god informasjon om sommerens aktivitet til berørte parter. Det er 
derfor planlagt informasjonsmøter både i Lofoten, Vesterålen og på Senja.  
 
For øvrig vil tidspunkt og område for innsamlingene bli kunngjort på vanlig måte i 
fiskeripressen og på ODs hjemmsider www.npd.no 
 
Det vil til enhver tid være to fiskerisakkyndige om bord på de seismiske fartøyene. I tillegg vil 
det være en servicefartøy 
 til stede både ved den 2D-seismiske og den 3D- seismiske innsamlingen.   
 
Følgeforskning 
Det er et ønske både fra fiskerne og fra myndighetene å styrke kunnskapen om effekten av 
seismikkstøy på fisk. I forbindelse med sommerens 3D seismiske innsamling, vil det bli 
gjennomført et forskningsprosjekt i samarbeid med Havforskningsinstituttet, for blant annet å 
studere virkningen av skremmeeffekt på fisk og utbredelse av trykkbølger i vannet.  
 
I fjor sommer samlet OD 2D seismikk i snaut tre uker midt på sommeren. I år blir 
innsamlingen langt mer omfattende.  Det vil også bli samlet inn seismikk i 2009 dersom 
Stortinget bevilger penger til det.  
 
For 2007 ble det bevilget 70 millioner kroner til seismikk-innsamling. For 2008 er bevilget 
beløp 140 millioner kroner.  
 
 
 



Hva er 2D seismikk 
2D seismikk samles inn ved at luftkanoner genererer trykkbølger som går gjennom 
undergrunnen, og de reflekterte signalene fanges opp ved hjelp av en lang kabel som slepes 
etter det seismiske fartøyet. Trykkbølgene reflekteres når de treffer ulike bergarter i 
undergrunnen, og de reflekterte signalene bearbeides til data som kan tolkes av geologer og 
geofysikere. Disse dataene er sentrale for å kartlegge undergrunnen i et område på jakten etter 
olje og gass. 
 
Hva er 3D seismikk 
3D seismikk samles inn ved hjelp av flere kabler som slepes etter det seismiske fartøyet. I 
forbindelse med OD innsamlingen i sommer har fartøyet 6 kabler med 100 meters avstand. 
Lengden på kablene både for 2D- og 3D-seismikk er 6000 meter. Det benyttes luftkanoner for 
å generere trykkbølgene. 3D seismikken samles inn mye tettere enn 2D seismikk, og det er en 
viss overlapp mellom linjene når fartøyet går fram og tilbake. Det betyr at 3D seismikken i 
større grad beslaglegger et område enn 2D seismikken. Området blir også mye tettere  og 
bedre kartlagt enn et område som kun er dekket av 2D seismikk. Som regel samles det inn 2D 
seismikk først. Resultatene av denne er med på av avgjøre om og hvor det skal samles inn 3D 
seismikk. 
 
 
 



Det kongelige miljøverndepartement 
Stortingsmelding nr 8 (2005-2006) 
(Forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene 
utenfor Lofoten) 
 
Da planen ble behandlet i Stortinget på forsommeren 2006, 
ble blant annet dette vedtaket fattet: 
 
 
Nordland VII og Troms II 

• Det skal ikke igangsettes petroleumsvirksomhet i Nordland VII og Troms II i denne 
stortingsperioden. Spørsmålet om petroleumsvirksomhet i disse områdene vil bli 
vurdert i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen i 2010. 

• Det er behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget i disse områdene. Det skal 
gjennomføres følgende forsknings/kartleggingsprosjekter: 

• SEAPOP (kartlegging av sjøfugl) skal prioritere kartlegging i 
Lofoten/Vesterålen. 

• MAREANO (kartlegging av bunnforhold) skal prioritere kartlegging i 
Lofoten/Vesterålen. 

• Geologisk kartleggingsarbeid skal gjennomføres i området i regi av 
Oljedirektoratet. Dette innebærer blant annet seismikkinnsamling. Det 
igangsettes ikke konsekvensutredning om åpning av disse områdene i denne 
stortingsperioden. 

 
For 2007 ble det bevilget ca 70 millioner kroner til innsamling av seismikk, for 2008 er tallet 
140 millioner kroner. 
 
 
 



In BOS we deliver the following services
 

Geophysical Services
Seismic Imaging

2D - 3D - 4D - OBS
Exploration Seismic

2D - 3D - OBS
Non exclusive Seismic Exploration

2D - 3D - OBS
 

Sub Sea Operations
RODIV

Remotely operated deployment and installation
 

Consultancy Services
FEET

Front end engineering and testing
SED

Survey evaluation and design

BOS Arctic



Port of registry:   Bergen    
Flag:    NIS    
Class:     DNV   
Length:     74.4 m    
Breadth:    18  m    
Draft:    6.0  m    
Gross Tonnage:    3050t    
Speed:    15 knots 
Fuel capacity:   820 cu.m 
Water capacity:    16 cu./day
     
Main engine:   Wartsila NSD 4300 kW/750rpm  
Bow thrusters:   1 * Brunvoll, 1*RollsRoyce
Azimuth  thruster:           RR 850 kw
    
Auxiliary power:    1 x Leroy Somer/Wartsila 2000kW 
                                         3 * Cumings  
Total Power:   7000 kW   
Electric Power:   450 V, 60 Hz   
 
Accommodation:   47  People
  
Life rafts:    6 x 25 man   
Work Boat:    BOS    
Helideck:   d 22 m
Main Crane:   Brissoneau Lotz SWL 15T 
Incinerator:    Team Tec
   
Radars:    Furuno FAR 2835   
      Furuno FR 2115 
Communications:   Furuno Inmarsat C 
Echo Sounder:   Furuno FCV 1500
Gyro Compass:    Anschutz Std.20 
Auto Pilot:    Anschutz Pilotstar D
Navigation:   Furuno GP 80   
Navtex receiver:    Furuno NX 500
Sat Com:    NorSat C 
                                         Nera Saturn 3S90 High Speed

Recording   Sercel
Max Channels:    3888
Sample rate:   0.25, 0.5, 1, 2, 4 ms
Filters:     3 Hz / 0.8FN
Recording Media:   IBM 3592
Plotter:     OYO

Type:                   Sercel SENTINEL
Group interval:    12,5/25
Length per section:   150 meter
Max streamer length:  2D 12 000 meter
                                             3D 8 100 meter

Manufacturer:    Concept Systems
Real-time navigation:   Orca
Post-processing:   Orca
Acoustic  Positioning:   Sonardyne
Depth Controller:    5011
Streamer compass system: 5011
Tail-buoy positioning:   RGPS

Air guns:    Sercel Sodera
Array:     2 * 4320 cu.in / 2* 100 barM (p-p)
Marine Compressor:   3 x LMF
Compressor capacity:  3 x 1800 SCFM
Operating pressure:   2000 PSI
Source control system:   SeaMap Gun Link 2000

Vessel Navigation and Communication   

Marine Details

Seismic recording instruments

Streamer

Navigation System

Energy Source

BOS Arctic
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In BOS we deliver the following services
 

Geophysical Services
Seismic Imaging

2D - 3D - 4D - OBS
Exploration Seismic

2D - 3D - OBS
Non exclusive Seismic Exploration

2D - 3D - OBS
 

Sub Sea Operations
RODIV

Remotely operated deployment and installation
 

Consultancy Services
FEET

Front end engineering and testing
SED

Survey evaluation and design

BOS Atlantic



Port of registry:   Bergen    
Flag:    NIS    
Class:     DNV   
Length:     67.8 m     
Breadth:    14.5 m     
Draft:    6.0  m    
Gross Tonnage:    2490 tons   
Speed:    14 knots 
Fuel capacity:   708  cu.m  
Water capacity:    10 cu./day
     
Main engine:   Wickman  3000 kW/6000rpm  
Bow thrusters:   1 * Brunvoll 350kW
Azimuth  thruster:           Pleuger 750 kw
    
Auxiliary power:    1 x Leroy Somer/Wartsila 1940kW 
                                         2 * Cumings , 2*CAT  
Total Power:   5000 kW   
Electric Power:   450 V, 60 Hz    
 
Accommodation:   41 People
  
Life rafts:    6 x 25 man    
Work Boat:    BOS    
Helideck:   NA
Main Crane:   SWL 6T – 12m  
Incinerator:    Team Tec
   
Radars:    10cm Furono     
    3 cm Furuno Arpa  
Communications:   GMDSS Sailor   
Echo Sounder:   Furono     
Gyro Compass:    Sperry MK 37 Digital 
Auto Pilot:    Robertson with Robtrak interface   
Navigation:   2* Furono GPS     
Navtex receiver:    Cortex Nav 5
Sat Com:    NorSat C 
                                         
Recording   Sercel
Max Channels:    960
Sample rate:   0.25/0.5/1/2/4 ms
Filters:     3 Hz / 0.8FN
Recording Media:   IBM 3592
Plotter:     OYO

Type:                   Sercel Seal
Group interval:    12,5/25
Length per section:   150 meter
Max streamer length:  2D 12 000 meter
                                             
Manufacturer:    Quest Geosolutions
Real-time navigation:   Triggerfish
Post-processing:   Triggerfish
Acoustic  Positioning:   BOS
Depth Controller:    Digicourse 5011
Streamer compass system: Digicourse 5011
Tail-buoy positioning:   RGPS

Air guns:    Sercel Sodera
Array:     2 x 4320 cu.in / 2 x 100 barM (p-p)
Marine Compressor:   3 x Greenfield
Compressor capacity:  3 x 1100 SCFM
Operating pressure:   2000 PSI
Source control system:   SeaMap Gun Link 2000

Vessel Navigation and Communication   

Marine Details

Seismic recording instruments

Streamer

Navigation System

Energy Source

BOS Atlantic
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Erstatningsordning for tapt fiske 
 
Vurdering av kompensasjon eller erstatning for fiskere i forbindelse med Oljedirektoratets 
innsamling av seismikk 2008 har vært vurdert av et utvalg sammensatt av Olje- og 
energidepartementet, Oljedirektoratet, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskeri og 
kystdepartementet, og Fiskeridirektoratet fra høsten 2007 til april 2008. Kompensasjons- eller 
frikjøpsordning kunne virket konfliktdempende og gi en rask og effektiv innsamling av 
seismikkdata. Likevel er det ulemper, da dette vil være en prinsipielt ny ordning, ressurskrevende 
for de som omfattes og de som administrerer - ikke minst siden dette ville gjelde et spesielt 
område og tidsrom, dokumentasjonkrav og vanskelig å avgrense. Det ville også kreve 
lovendringer som det ville ta lang behandlingstid å få gjennom. Utvalget vurderte en 
kompensasjonsordning som lite egnet. En erstatningsordning for fiskere har eksistert siden 1989, 
og det anbefales at denne benyttes, men da med forbedringer med hensyn til enklere 
søknadsprosess, betydelig kortere behandlingstid og forenklet dokumentasjonskrav fra søker.  
 
 
Følgeforskningsprosjektet 
 
I forbindelse med Oljedirektoratets innsamling av seismikk, hovedsaklig 3D-seismikk i Troms II-
området, vil det bli undersøkt eventuelle skremmeeffekt på fisk knyttet til denne innsamlingen. 
Det skal undersøkes effekter av seismisk skyting på fangstrater for garn og line, ved å leie inn to 
line- og to garnbåter. Det vil bli fisket om lag en uke før og under hele seismikkperioden (3D) og 
ca en uke etter. Fangstene vil bli registret og lengdemålt, og fangstdata fra denne perioden før 
seismikken starter vil danne et bilde av fangstratene under normale forhold. Dette vil så bli 
sammenholdt med fangster under seismikkpåvirkning. Fangstdata etter undersøkelsen vil indikere 
hvor lang tid det tar før fisken vender tilbake dersom den skremmes ut av området. Det vil også 
bli foretatt lydmålinger i de områdene hvor fiskebåtene opererer, og eventuell nedgang i 
fangstratene vil bli relatert til støynivået fra luftkanonene. Undersøkelsene utføres i regi av 
Havforskningsinstituttet. 
 
 



 
Hovedkonklusjonene fra Oljedirektoratets og Fiskeridirektoratets 
arbeidsgruppe angående problemstillinger knyttet til innsamling av 
seismikk er: 
 
Krav til innholdet i melding om seismisk undersøkelse skjerpes, både for å få en mer 
entydig benevnelse av undersøkelsen, og for å få en mer presis angivelse av hele området 
for den enkelte undersøkelse. Området må også inkludere nødvendig areal til testing og 
kalibrering av utstyr og innskyting. Det etableres klare rutiner for håndtering av 
undersøkelser som endres.  
 
Nettbasert kunngjøring av undersøkelser utvides til et søkesystem på Oljedirektoratets 
nettsider, der man kan søke på et bestemt geografisk område og et bestemt tidsrom, og på 
den måten få informasjon om eventuelle seismiske undersøkelser som skal foregå. 
 
Formålet med fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar seismiske undersøkelser 
er å bidra med informasjon som har til hensikt å redusere faren for konflikt. Det foreslås 
en rekke tiltak for å støtte opp om den fiskerikyndiges rolle: 

• Øke kompetansen gjennom kursvirksomhet og deltakelse i planlegging av 
undersøkelsen.  

• Etablere varslingsordning gjennom Kystvakten med mulighet for kontakt med 
myndighetene. Dette forutsetter etablering av en samarbeidsavtale mellom 
Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Kystvakten.  

• Presisere i regelverket at den fiskerikyndige skal ha en fri og uavhengig stilling 
om bord.  

 
Fiskefartøy i aktivt fiske forrang foran andre fartøy som kommer til høstingsfeltet, 
herunder seismiske fartøy. Det kan ikke hevdes samme krav til forrang dersom 
fiskefartøyet ankommer et høstingsfelt hvor det allerede pågår seismiske undersøkelser.  
 
Det er dokumentert at seismiske undersøkelser har skremmeeffekt på fisk. Det foreslås å 
etablere en bredt sammensatt gruppe for å klargjøre kunnskapsstatus for skremmeeffekten 
på fisk og marine pattedyr. Denne gruppen må avgi et samlet råd til forvaltningen for 
nærmere angivelse av skremmeeffekt som skal legges til grunn, samtidig som den må 
vurdere hvordan lovverket skal tilpasses resultatene en kommer fram til. 
 
Det er reist kritikk mot håndhevelsen av regelverket knyttet til seismiske undersøkelser. 
Fiskerne sammenligner regelverket som gjelder fiske og regelverket for undersøkelse 
etter petroleum, og etterlyser en mer konsekvent håndhevelse og oppfølging av 
aktiviteten. Det finnes tilstrekkelig med virkemidler innenfor dagens regelverk til å gjøre 
dette. Oppfølgingen av aktiviteten rundt innsamling av seismikk må styrkes, og 
reguleringen av aktiviteten må gis en mer fastlagt ramme. 
 
Det innføres krav til sporing av seismiske fartøy. Slikt krav til sporing foreligger i dag for 
fiskefartøy. Sporing vil gjøre det lettere å kunne rekonstruere bevegelser på havet. 



 
 

ODs representanter på møtene: 
 
I Vesterålen 8. – 10. april: 
 
Jan Stenløkk  - jan.stenlokk@npd.no
Odd Raustein -  odd.raustein@npd.no
Odd-Ragnar Lorentsen - odd-ragnar.lorentsen@npd.no 
Eldbjørg Vaage Melberg - eldbjorg.vaage@npd.no 
 
 
 
I Lofoten 15. – 18 april: 
 
Jan Stenløkk 
Olvar Løvås - olvar.lovas@npd.no
Jan Terje Johansen - jan-terje.johansen@npd.no  
Eldbjørg Vaage Melberg 
 
 
På Senja 15. – 16. april: 
 
Odd Raustein 
Odd-Ragnar Lorentsen 
Sissel Eriksen - sissel.eriksen@npd.no
Ingrid Tjørhom - ingrid.tjorhom@npd.no 
Kjetil Kaada - kjetil.kaada@npd.no 
 
 
Pressekontakter: 
 
Eldbjørg Vaage Melberg, tlf. 95700320 
Johannes Kjøde, tlf. 51 87 65 85 - johannes.kjode@npd.no




