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Høring om TFO 2020 – høringssvar fra Norges Fiskarlag 
 

1. Innledning 
 
Norges Fiskarlag viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring om tildeling av 
forhåndsdefinerte områder 2020 av 30. mars d.å.  

Konsesjonsrundene på norsk sokkel som går under navnet ”tildeling i forhåndsdefinerte områder” 

(TFO) fokuserer på de modne delene av sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt 
utbygd. 

Alle områder som er åpnet for petroleumsvirksomhet, kan lyses ut i 
nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i det forhåndsdefinerte området. Hvilke områder som 
inngår i de forskjellige rundene er styrt av petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og 
særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser.  
 
Olje- og energidepartementet foreslår å lyse ut 36 nye blokker i vest i Norskehavet i årets 
konsesjonsrunde i de geologisk best kjente områdene på norsk sokkel – TFO 2020. OED ber om 
innspill knyttet til om det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om 
hvor det kan være petroleumsaktivitet siden Stortinget sist behandlet dette spørsmålet. 
 

2. Norges Fiskarlags vurdering 
 
Olje- og energidepartementet har på bakgrunn av petroleumsfaglige vurderinger foreslått å utvide 
området i Norskehavet med blokkene 6200/2,3,6, 6300/,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 og 6705/7.  Det er ikke 
foreslått utvidelse av områdene i Nordsjøen og Barentshavet. 
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Olje- og Energidepartementet skriver i sitt høringsbrev at «Konsesjonsrunden gjennomføres i tråd med 
de arealmessige rammer Stortinget har fastsatt. I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om 
hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvorvidt det 
er tilkommet ny vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være 
petroleumsvirksomhet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-
2011). 
 
Vi forbeholder oss retten til å komme med en uttalelse i denne saken, og forventer at våre innspill blir 
tatt med i vurderingen uavhengig av om kunnskapen er ny, vesentlig eller har vært tatt opp tidligere.  
 
I den forbindelse viser vi til vår vedlagte uttalelse til TFO 2019 av 27. april 2019 hvor vi tar opp 
saksbehandlingen ved TFO tildelinger. Vårt standpunkt i nevnte uttalelse gjelder fremdeles, og vi 
mener at høringsnotatet og kartene som sendes uti forbindelse med høring av TFO 2020 ikke følger 
kravene som settes til slike saker i utredningsinstruksen, miljøinformasjonsloven og forvaltningsloven. 
 
Norges Fiskarlag ser positivt på at ikke områdene i Nordsjøen og Barentshavet utvides i år.   
 
I 2019 kom Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og 
fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene, som bl.a. konkluderte med at oljevernberedskapen 
ikke er godt nok tilpasset forholdene i nordområdene. Dette funnet viser at det må tilrettelegges bedre 
for å unngå katastrofale konsekvenser for bl.a. miljøet og fiskerinæringen før det utvides med 
ytterligere petroleumsvirksomhet i de sårbare nordområdene våre. 
 
I Nordsjøen er det allerede svært stor aktivitet, og det er betydelige utfordringer med å få til 
sameksistens med petroleumsnæringen i dette området, spesielt med tanke på at 
petroleumsmyndighetene ikke tar en koordinerende rolle i forbindelse med seismisk aktivitet i norske 
havområder.  
 
Når det gjelder den foreslåtte utvidelsen i Norskehavet kan en utvidelse i blokkene 6301 og 6502 ha  
innvirkning på fiskeriaktiviteten, særlig på høsten. Videre foregår det sporadisk fiskeriaktivitet i 
områdene 6703 og 6704. Det forventes at fiskerinæringen blir ivaretatt i de områder fiskeriaktiviteten 
påvirkes, og at retningslinjene for utføring av seismisk aktivitet i norske havområder følges av 
næringen.  
 

3. Oppsummering 
 
Norges Fiskarlag er svært tilfreds med at områdene i Barentshavet og Nordsjøen ikke utvides for 
ytterligere petroleumsvirksomhet.  
 
I pressemelding om TFO 2020 av 30. mars d.å. ble det fra Olje- og energidepartementet uttrykt 
følgende: 
 
«Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse 
av det ytre miljø. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre næringer». 
 
Norges Fiskarlag forventer at OED holder ord og legger stor vekt på hensynet til fiskeriinteressene ved 
utvidelsen i Norskehavet. Dette gjelder både ved seismiske undersøkelser, ved prøveboring og legging 
av rør og kabler etc.  Vi deltar gjerne med kunnskap om fiskeriene i området, og dialog om planlagt 
virksomhet dersom dette skulle være nødvendig. 
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Til sist vil vi på nytt be OED se på saksbehandlingsprosessen knyttet til TFO tildelingene på norsk 
sokkel/norske havområder.  Slik TFO prosessen foregår nå er det vanskelig å vite hva som ligger i 
«petroleumsfaglige vurderinger» og det er umulig å vite hvordan hensynet til andre næringer vektes i 
utvidelsesprosessen.  
 
 
 

Med hilsen 
NORGES FISKARLAG 

 
 
 

Jan Birger Jørgensen 
 

Sonja Elin Kleven Jakobsen 
 
 
Kopi til: Landsstyret  

Medlemslagene 
Nærings- og Fiskeridepartementet 
Fiskeridirektoratet 
 
 

Vedlegg: Høring TFO 2019- høringssvar fra Norges Fiskarlag av 27. april 2019 
 


