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FISKERIDIREKTORATETS INNSPILL TIL HØRINGSUTTALELSE 

VEDRØRENDE TILDELING AV FORHÅNDSDEFINERTE OMRÅDER 2019  

 

Vi viser til Olje- og Energidepartementets brev av 14. mars 2019 vedrørende 

høringsuttalelse til forslag om utvidelse av TFO områder og til Nærings- og 

Fiskeridepartementets anmodning om innspill til saken for en felles uttalelse.   

 

En har vurdert de enkelte blokkene som omhandler forslaget til utvidelse av TFO, og 

har følgende kommentarer:  

 

Nordsjøen: 

 

Blokk 26/3,6,9,12 & 31/12 forventes det stor fiskeriaktivitet i perioder gjennom året 

med trål etter både bunnfisk og pelagiske arter. Størst aktivitet forventer en i 

månedene april – november. Det kan også forekomme sporadisk fiskeriaktivitet med 

not og konvensjonelle redskap.  

På generelt grunnlag vil Fiskeridirektoratet fraråde at det gjennomføres seismisk 

datainnsamling i de periodene fiskeriintensiteten forventes å være størst. Videre bør 

en unngå å plassere installasjoner for boring- og oljeproduksjon i områder det kan bli 

til hinder for utøvelsen av fisket.  

 

Norskehavet:  

 

Blokk 6201/1-6, 6202/1-6, 6302/1,4,7,10, 6402/10, 6403/1,2,4,5,7,8, 6503/1,2,4,5,7,8,10,11 

& 6603/4,5,7,8,10,11 - Det forventes kun sporadisk fiske med pelagisk trål og not i de 

definerte blokkene.  
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Barentshavet:  

 

Blokk 7117/1-3,7118/1-3 & 7217/5,6,8,11 - Det forventes kun et sporadisk fiske med 

konvensjonelle redskap innenfor de overnevnte, utlyste blokkene, men rett vest for 

de utlyste blokkene, ved Eggakanten, forventer en periodevis stor fiskeriaktivitet 

med trål og konvensjonelle fiskeredskaper. Fiske i området foregår hele året, men 

mest aktivitet foregår fra oktober til juli. Fiskeridirektoratet fraråder derfor å tillate 

seismikk skyting i området i perioder når det pågår fiskerier langs eggakanten.   

 

Blokk 7325/8,9,11,12 & 7326/10 – Det forventes et sporadisk fiske ved bruk av 

konvensjonelle redskap i området, og da spesielt rett sør for overnevnte blokker. 

Dette fiske foregår primært med line fra oktober til begynnelsen av juli.  

 

Blokk 7227/9, 7228/3,5-9, 7229/1-6, 7230/1-6 og 7231/4 - Det forventes et sporadisk 

fiske etter steinbit med line i området. Dette fiskeriet foregår primært i 

sommermånedene.   

 

Blokk 7127/1,2 7227/10,11,12, 7228/10,11 – Det forventes i perioder et intensivt 

trålfiske i området på vinterstid fra desember – mars. Det er også et sporadisk 

linefiske i området.    

 

Blokk 7329/10-12 & 7330/10-12 – Det forventes et sporadisk fiske etter steinbit med 

line i området i sommermånedene. Det foregår også et vinterfiske etter torsk og hyse 

med trål. 

 

Generelt for blokkene øst i Barentshavet - I enkelte år kan det forventes stor 

fiskeriaktivitet etter lodde i perioden medio januar til og med februar med pelagisk 

trål og not. Hvor loddeinnsiget kommer fra år til år er vanskelig å forutse, da det kan 

være til dels store variasjoner i vandringsmønstret. Hvorvidt det fiskes på denne 

arten avhenger av de årlige reguleringer.   

 

På generelt grunnlag vil Fiskeridirektoratet fraråde at det gjennomføres seismisk 

datainnsamling i de periodene fiskeriintensiteten forventes å være størst i gitte 

blokker. Videre bør en unngå å plassere installasjoner for boring- og oljeproduksjon i 

områder hvor det kan komme til hinder for utøvelsen av fiske.  
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Sammendrag og tilrådning: 

 

Det er en stadig økende næringsaktivitet på norsk sokkel og betydningen av god 

sameksistens øker ved den økte næringsaktiviteten. For å oppnå dette er det viktig at 

fagetater og interesseorganisasjoner blir hørt.  

 

Fiskeridirektoratet er opptatt av at seismisk skyting holdes utenfor fiskeriintensive 

områder i perioder der det pågår viktige sesongfiskerier. Vi ber også om at det vises 

stor aktsomhet på trålfeltene i Nordsjøen og i Barentshavet. I disse områdene er det 

spesielt viktig at installasjoner for boring- og oljeproduksjon plasseres på en måte at 

de ikke er til hinder for utøvelse av fiske.  

 

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til de foreslåtte utvidede TFO-

områdene for 2019. 

Ressursbiologiske vurderinger antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet.  
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef  

 Bård Aarbakke 

 rådgiver 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift 

 

Mottakerliste: 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

Kopi til: 

Dagfinn Lilleng    

Fiskebåt Røysegata 15 6003 ÅLESUND 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Kristoffer Krohg Bjørklund    

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 
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