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TFO 2014 - Høringsuttalelse vedr. TFO - området og forslag til utvidelse

Det vises til deres høringsnotat av 27. november 2013 vedrørende forslag til TFO - områder
og forslag til utvidelse.

Norges Kystfiskarlag vil igjen advare mot å utvide TFO - områdene i Nordsjøen, i
Norskehavet og i Barentshavet - langs kysten av Troms og Finnmark.
Norges Kystfiskarlag ber om at høringsuttalelsene som kommer inn i saken må vektlegges
nøye. Det er viktig av hensyn til prosessens troverdighet at det ikke gis etter for press fra
sterke næringsaktører for å utvide områder for petroleumsaktivitet der det ikke vil være
forenelig med en god fremtidig miljø- og ressursforvaltning, eller være til skade/hinder for
utviklingen av andre næringer.

Norges Kystfiskarlag mener at TFO —områdene og forslaget til utvidelse ligger svært
kystnært og berører viktige fangst- og gyteområder og også viktige naturområder. Slike
områder må generelt skjermes mot petroleumsaktivitet og unndras fra konsesjonsrunden. De
omrdene som ønskes utvidet er viktige felt der det fiskes makrell og sild. Det kan derfor ikke
aksepteres at det åpnes for petroleumsvirksomhet i de overnevnte områdene. Dette av hensyn
til fiskeri og ressursgrunnlag.

Nest etter oljenæringen er fiskerinæringen Norges største eksportnæring, og basert på en
fornybar ressurs. Forutsatt riktig ressurs- og miljøforvaltning vil næringen ha et enormt
potensial for fremtidig vekst. Det kan derfor under ingen omstendigheter aksepteres at
fiskerinæringens rammevilkår og fremtidige utviklingspotensial forringes av hensyn til en
næring som baserer seg på utvinning av en ikke fornybar ressurs gjennom en til dels sterkt
miljøskadelig produksjon. Dette innebærer at viktige gyte- og fangstområder må skjermes for
petroleumsaktivitet.

Det understrekes at erfaringene fra Nordsjøen for fiskerinæringens del så langt ikke er
positive, og bør gi grunn til forsiktighet og en restriktiv holdning i forhold til å åpne opp for
petroleumsvirksomhet i viktige fiskeri og gyteområder.
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Departementets høringsforslag vil innebære at det fortsatt legges til rette for en langt mer
kystnær olje- og gassproduksjon enn det som hittil har vært akseptert. En slik utvikling anses
ikke forsvarlig verken ut fra miljø- og ressurshensyn eller hensynet til ”sameksistens” med
fiskerinæringen, dette frarådes derfor på det sterkeste. På bakgrunn av overnevnte punkter kan

ikke Norges Kystfiskarlag gå inn for utvidelse av de TPO-områder som olje - og
energidepartementet forslår i høringen.
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