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FORSLAG OM BLOKKER TIL UTLYSNING I TFO 2017 - høringsuttalelse.

Norges Fiskarlag viser til nye blokker som foreslås utlyst i TFO 2017 (Tildeling forhåndsdefinerte

områder), som myndighetene mener er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk kontinentalsokkel.

TFO-konsesjonsrundene har som formål å tildele utvinningsareal i de <geologisk mest kjente> deler av

norsk kontinentalsokkel.

Norges Fiskarlag stiller spørsmål ved denne argumentasjonen, da det i TFO 2017 foreslås lagt ut

blokker i Barentshavet hvor det har vært lite eller ingen aktivitet og lite infrastruktur for å nyttiggjøre

eventuelle funn. At ordningen har en slik funksjon i områder hvor det har vært gjort grundige

undersøkelser og foregår produksjon, vil mer falle inn under intensjonen med TFO slik dette var i
utgangspunktet.

Norges Fiskarlag finner det uheldig at det holdes et så vidt hø¡ tempo i tildeling av nye letelisenser,

da dette kan føre til at viktige detaljer i forhold til fiskeri og framtidig samhandling kan bli utelatt. Det

blir heller ikke mulig å gjennomføre en grundig gjennomgang av de enkelte blokkenes viktighet for
fiskeri aktiviteten eller for de fornybare ressursene.

Riksrevisjonen har tidligere støttet vår bekymring med hensyn til om TFO-ordningen virkelig
oppffller muligheten som burde gis med hensyn til grundige vurderinger av framtidig mulighet for
fiskeri og miljø. Det er ingen signaler som tilsier at dette er endret.

Departementet ber om ny, 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-

20i l).

Norges Fiskarlag mener det i forvaltningsplanarbeidet er foretatt en for grov kartlegging av områdene

til at disse kan benyttes i arealvurdering, samt at aktivitetene i områdene som forvaltningsplanen

omfatter er mindre konkret på hvor ny aktivitet vil bli lokalisert. Dette gjøres bare gjennom de

ordinære konsesjonsrundene, og gjennom TFO-ordningene.

Dette betyr at den kunnskap som man har om fiskeriaktivitet må sees som ny kunnskap inn mot

vurderinger av nytt areal for petroleumssektoren, både fordi denne informasjonen er ned på blokknivå
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og ikke minst at fiskeriaktiviteten endres fra år til år over områder og i intensitet. Dette er ikke godt

nok synliggj ort i forvaltningsplanene.

Et annet forhold som det nå jobbes mye med i Nordsjøen, er bedre kart og kartlegging av viktige

gyteområder for de ulike fiskebestandene. Et tilsvarende arbeid er så langt ikke gjennomført i

Norskehavet eller i Barentshavet. Om og hvor det forekommer slik <hot spot - gyteområder> i

områdene som nå foreslås lyst ut, burde vært gjennomført for å sikre atman sitter på det best mulige

materialet.

Av de konkrete blokkene som foreslås lyst ut, har Norges Fiskarlag følgende kommentarer:

NORSKEHAVET
Blokk nr Kommentar fra Norges Fiskarlag

6304/1,2,4,5,7, 8, 10 og I I I deler av området fiskes det etter bunnfisk
(lange, brosme og uer). Det kan også være at det i
dette området finnes g¡rteområder for disse artene.

Dette er noe som man ikke har god nok kunnskap
om.

630712 og5 Dette er kystnære blokker, som ligger midt i egg

og larvedriften for flere viktige arter, men særlig
for sild. Det er også svært stor fiskeriaktivitet i
disse områdene fra þstflåten, og Norges
Fiskarlag vil tilrå at disse ikke blir lyst ut. Videre
er det fredet område pga korallforekomster i og

like ved disse blokkene.

640411,2,3,4,5,6,7,8, 10 og 11 I disse områdene foregår det en varierende
fiskeriaktivitet, der det mest konsentrerte fisket er

etter blåkveite og vassild. I denne perioden bør
det av hensyn til disse fiskeriene ikke tillates
seismikk i perioden april til og med juli og i
perioden ianuar til april.

640511og2 Dette er områder som benyttes i varierende grad

fra sporadisk til viktig for flere fiskerier, men

særlig trål etter blåkveite og vassild og garnfiskeri
etter flere arter. Flere av disse artene påvirkes lett
av seismisk aktivitet og det bør derfor ikke tillates
seismiske undersøkelser foran og i perioder hvor
det kan forventes fiskeriaktivitet

650511,2,3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, ll og 72 Dette er et område som har samme betydning for
fiskeriene som beskrevetfor 640517 og2. Norges
Fiskarlag vil sette samme krav til alle disse

områdene. Forblokkene 6505/1 - 6 vil vi fraråde
utlysning.

BARENTSHAVET
722013,6,9, 12 Fiskeri senhøsten etter torsk og hyse. I tillegg

foregår det noe fiske etter blåkveite. Det foregår
også fiskeri etter norsk vårgrtende sild i perioder
når forholdene tilsier det, og det bør ikke
giennomføres seismikk i denne perioden.

7221/1,2,3,4,5,6,7,8, 9, 10 og 1 1 Fiskeri senhøsten etter torsk og hyse. I tillegg
foregår det noe fiske etter blåkveite. Intensiteten
varierer avhengig av vandring og tetthet. Også
her kan det påresnes fiskeri etter sild, og
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seismikk frarådes i denne perioden (september og

ut året), særlig i blokkene 7 oe9.
722211, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 Fiskeri senhøsten etter torsk og hyse. Det er

varierende aktivitet, og enkelte år er blokkene 7,

8 oe 9 viktie for flåten.

722311,2,3,4,5, og o Fiskeri senhøsten etter torsk og hyse, og lodde
med trål og not. Det bør ikke foretas seismiske
undersøkelser i perioden oktober til mars.

73l9ll0,11og12 Områdene er viktige for vandring, samt at det

foregår fiskeri i varierende intensitet fra oktober
til april.

7320110,ll og12 Områdene er viktige for vandring, samt at det

foregår fiskeri i varierende intensitet fra oktober
til april.

732lll0,ll og12 Områdene er viktige for vandring, samt at det

foregår fiskeri i varierende intensitet fra oktober
til april.

7322/10,ll og12 Områdene er viktige for vandring, samt at det

foregår fiskeri i varierende intensitet fra oktober
til april.

7323110,11 og12 Områdene er viktige for vandring, samt at det
foregår fiskeri i varierende intensitet fra oktober
til april.

7324/7,8,9, 10, ll og12 I blokkene 7, 8 og 9 er det i perioder stor
aktivitet.

732517 og l0 Varierende fiskeri har forekommet, og det har r

perioder vært relativt høy aktivitet.

Norges Fiskarlag viser til at områdene nord for 73" N har stor variasjon i fiskeriaktivitet, noe som kan

forklares ved at fiskeriene <jakten fisken, og når denne endrer sin vandring på grunn av naturgitte

forhold, vil også aktiviteten variere.

Flere av disse områdene ligger i nærhet til tidligere funn som ikke er under utbygging eller på annen

måte har etablert en infrastruktur. Av denne grunn mener Norges Fiskarlag at alle blokker nord for 73"

N trekkes fra utlysningen i denne omgang. Disse områdene bør sees i sammenheng med diskusjonen

om iskanten og hvilke utfordringer en eventuell utvinning står overfor, både sikkerhetsmessig men og

i forhold til beskyttelse av de biologiske ressursene i området.

Norges Fiskarlag har ingen andre kommentarer.

Med hilsen
NORGES FISKARLAG

I3



Kopi til:

Vedlegg

Medlemslaga
Landsstyret
Nærings- og fi skeridepartementet
Fiskeridirektoratet
Havforskn in gs instituttet

fd


