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Høring - TFO-området og forslag til utvidelse 2013 

 

Vi viser Deres brev datert 2. november i år med forslag om å utvide TFO-området i 

Norskehavet. Vi har også mottatt innspill fra FKDs etater og vedlegger disse til 

orientering. 

 

Fiskeridirektoratet skriver at det ikke forventes høy fiskeriaktivitet med bunnslepne 

redskaper i det aktuelle området, men at det kan periodevis være høy pelagisk 

fiskeriaktivitet etter NVG-sild på gytevandring. Tre av de foreslåtte blokkene ligger 

forholdsvis nær Eggakanten der det foregår fiske etter blåkveite om sommeren. 

Fiskeridirektoratet påpeker at det i forbindelse med de nevnte fiskeriene kan det være 

aktuelt med begrensninger i seismiske undersøkelser. 

 

Havforskningsinstituttet viser til at de foreslåtte blokkene ligger helt eller delvis i 

gytefelt for snabeluer og at blokkene 6606/2 og 3 og 6607/10 og 11 overlapper med 

gytefelt for vanlig uer. Instituttet påpeker også at de foreslåtte blokkene ligger innenfor 

larvedriftområdet for NVG-sild. Både snabeluer og vanlig uer gyter spredt over store 

områder slik at med en boretidsbegrensning vil dette være nok til å sikre bestanden i 

tilfelle et uhellsutslipp. De skriver videre at områdets bunnfauna ikke er kartlagt i detalj, 

men det er verken rapportert eller dokumentert korallrev eller andre sårbare 

bunnhabitater i de foreslåtte blokkene. 

 

Kystverket har ingen vesentlige merknader til forslaget til utvidelse av TFO-området. 

 

 

Fiskeri- og kystdepartementet viser til merknadene fra Fiskeridirektoratet og 



Side 2 

 

Havforskningsinstituttet. Det er viktig at seismiske undersøkelser gjennomføres på en 

slik måte at de i minst mulig grad er til hinder for fiskeriaktiviteten i området. Når det 

gjelder eventuelle skader på fiskebestandene som følge av større oljeutslipp så er 

boretidsbegrensning, dvs ingen boring i oljeførende lag i tidsrommet der hovedtyngden 

av fiskelarver finnes i området, et viktig forebyggende tiltak. Vi ber derfor om at disse 

begrensningene legges til grunn for framtidig utnytting av områdene. 

 

Med hilsen 

 

 

Inger Oline Røsvik  

avdelingsdirektør 

 Lars Føyn 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Kystverkets hovedkontor Postboks 1502 6025  ÅLESUND 
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