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Olje- og energidepartementet        

 

Høringssvar vedrørende forslag til tildeling av utvinningstillatelser i 
forhåndsdefinerte områder - TFO 2020 

Fiskebåt viser til Olje- og energidepartementets høring vedrørende forslag til tildeling av 
utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020. Høringsfristen er satt til 11. mai 
2020.      
 
Av høringsnotatet fremgår det at regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for 
tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. For å legge til rette for god ressursforvaltning 
er det etter departementets syn viktig med utvidelse av TFO-området etter hvert som områder blir 
mer petroleumsfaglig kjente. 
 
Med bakgrunn i overnevnte og med grunnlag i petroleumsfaglige vurderinger, er det foreslått å 
utvide TFO området t i Norskehavet med blokkene: 
 

       6200/2, 3, 6 
       6300/9, 10, 11, 12 
       6301/3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
       6502/2, 3, 5, 6 
       6603/1, 2, 3 
       6604/1 
       6703/7, 8, 9, 10, 11, 12 
       6704/7, 8, 9,10, 11 
       6705/7 

 
 
 



 

 

 
 
Av høringsbrevet fremgår det at departementet ber om innspill knyttet til hvorvidt det er kommet 
ny og vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være 
petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-
2011).  
  
Fiskebåt viser til at fiskeriene er dynamiske og det kan derfor være endringer i ulike bestanders 
gyte, beite- og vandringsmønster som ikke ble hensyntatt da forvaltningsplanen ble behandlet i 
sin tid. Fiskebåt vil derfor på generelt grunnlag uttale seg om hvilke fiskerier og påregnelige 
skadevirkninger en utvidelse som foreslått kan medføre for fiskeriene i de aktuelle områdene.  
 
Fiskebåt stiller seg kritisk til at TFO området i Norskehavet utvides som foreslått. Det vises til at 
olje- og gassrelatert virksomhet vil medføre en utstrakt bruk av seismikk i eller ved områder hvor 
det foregår høy pelagisk fiskeriaktivitet i store deler av året. Det vises til at viktige beiteområder 
for fisk vil bli negativt berørt ved økt bruk av seismikk i de aktuelle områdene, samt at pelagiske 
arter under vandring vil kunne bli skadelidende og i verste fall endre sitt vandrings- og 
gytemønster. Fiskebåt vil i denne sammenheng fremheve at blant annet Norsk vårgytende sild er 
en bestand som Norge forvalter og høster på i samarbeid med andre nasjoner. Norge har derfor et 
særskilt ansvar i denne sammenheng til å forsikre seg om at bestanden ikke blir skadelidende, ved 
at man ødelegger eller forvansker viktige gyte- og oppvekstområder. Det er også viktig at man 
ikke utsetter viktige gyte- og oppvekstområder for negative miljøpåvirkninger som setter 
bestandens evne til reproduksjon i fare. Hensynet til fiskeriene må derfor vektlegges tungt når det 
vurderes etablert annen type virksomhet i våre havområder. 
 
Etter Fiskebåt sitt syn er det økt behov for forskning på hvilke skadevirkninger bruk av seismikk 
har på livet i havet. I et føre var perspektiv bør det derfor ikke åpnes for ytterligere olje- og 
gassvirksomhet i tilknytning til områder hvor vandrende bestander beiter og gyter. En utvidelse 
som foreslått vil også være negativ i forhold til utøvelsen av fiskeriene i de aktuelle områdene. 
 
Avslutningsvis vises det til kartgrunnlaget som ligger som vedlegg til Olje- og 
energidepartementets høringsbrev. Av kartgrunnlaget fremgår det at de foreslåtte utvidelsene er 
merket med rosa farge. Fiskebåt legger til grunn at kartgrunnlaget er fullstendig, og at de 
foreslåtte blokkene i område 6200 ikke omfatter større havområder enn det som faktisk er 
skravert med rosa farge i kartgrunnlaget. 
 
 
Vennlig hilsen 
FISKEBÅT 

Audun Maråk        Espen Jacobsen 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
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