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HØRING  OM  TILDELING I  FORHÅNDSDEFINERTE  OMRÅDER  2019 (T FO  2019)

Innledning
Det vises til Olje— og energidepartementets  høring om tildeling av utvinningstillatelser i
forhåndsdefinerte områder 2019  (TFO  2019). Dette er en konsesjonsrunde der en tar sikte på å
tildele utvinningstillatelser i de mest geolo gisk kj ente områdene på sokkelen. Dette betyr at en
tildeler lisenseri områder som Olje- og energidepartementet karakteriserer som modne, det vil
si innenfor godt kjente strukturer.

Generelt
l høringsbrevet uttaler Olje- og energidepartementet at en ønsker uttalelser basert på om det er
tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være
petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplanen ble behandlet i Meld. St. 28
(2010—2011). Nordland Fylkes Fiskarlag mener det er feil å fatte beslutninger med basis i en 8
år gammel forvaltningsplan selv om det er åpnet for innspill dersom det er tilkommet ny
kunnskap etter nevnte melding. I denne sammenhengen vil Nordland Fylkes Fiskarlag hevde
at fiskeriene har endret seg betydelig de siste 8 —10 årene. Flåten har endret seg og det samme
gjelder fiskemønsteret. 1 Vår uttalelse legges dette til grunn og vi påberoper oss at dette er nye
vesentlige opplysninger i forhold til den nevnte stortingsmeldingen.

Nordland Fylkes Fiskarlag registrerer forslag om stadig økt innsats for å lete etter
hydrokarboneri nye områder. Når en registrerer at departementet i sin høring trekker inn store
områder både i Barentshavet og Norskehavet som ligger langt unna dagens strukturer så er det
grunn til å stille spørsmål om begrepene "modne områder", "kjente strukturer" og "mest
geologisk kjente områdene" er særlig reelle som argument for åpning.

Barentshavet
Det konstateres at det legges opp til en voldsom ekspansjon av aktiviteten i Barentshavet med
hele 48 nye blokker. Bare i det østlige Barentshavet (Nordkappbassenget) er det foreslått 33
nye blokker. Nordland Fylkes Fiskarlag kan ikke se at det er grunnlag for å kalle området for
modent.

I  Fiskeridirektoratets kartdataløsning Yggdrasil er det lagt inn sporingsdata for hele den
norske sporingspliktige fiskeflåten. Det fremkommer her at det stort sett hele året er stor



fiskeriaktivitet i alle de foreslåtte blokkene  i  det østlige Barentshavet. I utgangspunktet stiller

Nordland Fylkes Fiskarlag seg negativ til at disse blokkene åpnes da det vil skape store

arealkonflikter med fiskerinæringen. Vi kan imidlertid stille oss åpen for at Norges Fiskarlag

tar en gjennomgang av området sammen med Olje- og energidepartementet med sikte på å

finne en løsning som fiskerinæringen kan leve med.  I  denne diskusjonen må en også trekke

inn de miljømessige og fiskeribiologiske forholdene som finnes i området.

En kan ikke se at det er registrert fiskeriaktivitet i de nordligste blokkene (Lopparyggen Øst)

som er foreslått. En har ingen kommentarer til disse annet enn at en er skeptisk til at

petroleumsvirksomheten dras så vidt langt nordover med de klimamessige utfordringene som

råder i disse områdene og den betydelige miljømessige risikoen som en tar med å åpne disse

områdene.

I det vestligste området som er foreslått (Bjømøya Vest/ Troms H) er det i følge Yggdrasil

beskjeden fiskeriaktivitet og en har derfor ingen spesielle kommentarer til dette området.

Dersom en sammenligner fiskeriaktiviteten i Barentshavet i 2011 som er før det ble særlig

utbygging av petroleumsvirksomhet i Barentshavet med dagens fiskeriaktivitet ser en tydelig

at de utbyggingene som har vært i dette havområdet (Snøhvit, Johan Castberg og Goliat) har

lagt beslag på områder som tidligere ble brukt til fiske, mens det nå er ingen fiskeriaktivitet i

områdene. Dette er etter vår mening dokumentasjon på at petroleumsvirksomheten

beslaglegger viktige fiskeområder. I tillegg kommer beslaglegging av områder med

skremmeeffekt av seismiske undersøkelser.

Norskehavet

Også i Norskehavet er det en betydelig iiskeriaktivitet. Det synes likevel som at fiskeriene i

dette havområdet ikke blir like mye berørt som i Barentshavet. Likevel poengteres at det i

blokkene 6503/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 og ll særligi 3. kvartal foregår fiskeriaktivitet. Denne

utfordringen mener Nordland Fylkes Fiskarlag må ivaretas i det videre arbeidet med

tildelingen.

I det sørligste foreslåtte området i Norskehavet foregår det sporadisk fiskeriaktivitet.

Nordsjøen

Ingen spesielle kommentarer til det foreslåtte området i Nordsjøen.

Med hilsen
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