
 

 

 

 

 

HØ                   18. januar 2017 

 

Olje- og energidepartementet 

 

TFO 2017 – høringsuttale. 
 

Generelt 

 

Fiskebåt er skeptisk til at stadig flere områder i Barents- og Norskehavet legges ut for 

petroleumsvirksomhet. Havområdene er svært grøderike og er derfor særdeles viktige havområder 

for de fleste av våre fiskebestander. Miljøet her er således sårbart og som vi vet, innebærer 

petroleumsvirksomhet stor risiko for utslipp av olje ved uhell og for generelle miljøutslipp i 

forbindelse med operasjoner som boring og utvinning.  

De seismiske undersøkelsene vil også helt klart kunne forstyrre fisket som pågår omtrent hele året 

i de aktuelle områdene.  

Utslippene som uvegerlig vil skje, vil påvirke den skjøre balansen i havet og kunne gjøre ubotelig 

skade på fiskebestandene.  

Fiskeriene i Barents- og Norskehavet skaper betydelige inntekter for landet og er derfor svært 

viktige, ikke bare for Norge, men for hele verden. I de aktuelle havområdene produseres det 

enorme mengder sunn og god mat som er etterspurt over hele verden, og som er blitt svært viktig 

for å avhjelpe verdens matvaresituasjon som synes kritisk når det gjelder sjømat.  

 

TFO 2017 

 

Vedlagt finnes kopi av mottatte kart over utlyste områder i TFO 2017 for petroleumsvirksomhet i 

Norske- og Barentshavet, samt koordinatene for disse områdene som på kartene er nummerert 1 - 

5 for begge havområder. Dette er sendt alle våre medlemmer som har sett på om deres 

fiskeområder er omfattet av de utlyste områdene i rosa i TFO 2017. Følgende kommentarer er 

innløpt: 

 

Barentshavet 
 

Område 1-2-3  er på Nordkapp-bankens vestlige del hvor det fiskes senhøstes og om vinteren etter 

torsk og hyse.  

I område 2, 3, 4 og 5 fiskes det også uer og til dels blåkveite 

Område 4 omfatter Sørbanken hvor det fiskes hyse og  snabeluer fra mai til oktober.   

I område 5 fiskes det torsk og hyse fra mai til jul. 

 

Eventuell letevirksomhet i ovennevnte blokker vil lett kunne komme i konflikt med fisket. 

 

Norskehavet 
 

De utlyste blokkene er på dypt vann hvor det fiskes blåkveite og uer, spesielt i område 3 ,4 og 5. 

Spesielt i blokker med grunnere vann enn 700 m vil eventuell letevirksomhet fort kunne skape 

konflikt med fisket etter uer, blåkveite, vassild (grunnere enn 400 m, hvor det også er store 



 
 

 

 

korallrev langs hele eggakanten). I de utlyste blokkene nærmest land (for nær kanskje?) er det 

også mye korallrev.  

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

sign          sign.. 

Audun Maråk          Harald Østensjø 
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