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Innspill til NFD i forbindelse med TFO 2020  

 

Viser til deres brev av 28. april 2020 vedrørende innspill til NFD i forbindelse med 

tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2020.  

 

Tildeling av forhåndsdefinerte områder er en av to konsesjonsrunder på norsk 

kontinentalsokkel og den konsesjonsrunden der det tildeles utviklingstillatelser. 

TFO-ordningen er en årlig konsesjonsrunde og starter med at områder for en mulig 

utvidelse av TFO området vurderes. I 2020 foreslår Olje- og energidepartementet 

åpning av blokker i Norskehavet, men ingen i Barentshavet og Nordsjøen. Følgende 

blokker er foreslått åpnet: 

 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 
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Postboks 8090 Dep 

0032 OSLO 

 



 

Vår referanse: 20/5211 
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Fiskeridirektoratet har foretatt en vurdering av fiskeriet på alle områdene og har 

følgende kommentarer: 

 

I de områdene som er med i TFO-utvidelsen for 2020 forventes det kun sporadisk 

fiskeriaktivitet etter pelagisk fisk med not og flytetrål. Fiskeriene som en eventuelt 

kan forvente i de enkelte områdene vil variere i omfang fra år til år. Dersom 

områdene åpnes bør det settes restriksjoner på seismisk skyting som bør holdes 

utenfor disse områder i perioder der de viktige pelagiske fiskeriene foregår.  

Fiskeridirektoratet ønsker også å presisere at det ligger et viktig fiskefelt for både 

bunntrål og konvensjonelle redskaper litt sør- sørvest for blokkene 6200/ 2, 3, 6, i 

britisk sektor. Dette er områder som også benyttes av norske fartøyer.  

 

 

 

Sammendrag og tilrådning: 

 

Fiskeridirektoratet er opptatt av at det vises stor aktsomhet for eventuelt pågående 

fiske. Ved gjennomføring av seismikk i blokk 6200/ 2, 3 og 6 må også fiskerier sør- 

sørvest for området med trål og konvensjonelle redskaper tas hensyn til. 

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til de foreslåtte utvidede TFO-

områdene for 2020. 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 
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Kopi til: 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Torgarden 

7462 TRONDHEIM 
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