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HØRING - TFO-OMRÅDET OG FORSLAG TIL UTVIDELSE - 2013   

 

Vi viser til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) datert 2. november 2012 hvor 

det anmodes om kommentarer til TFO-området og forslaget til utvidelse av 

gjeldende område, samt til brev fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) datert 7. 

november hvor det bes om at eventuelle kommentarer til de foreslåtte blokkene 

sendes FKD for en samordning av fiskeri- og kystforvaltningens uttalelse om TFO 

2013. 

 

OED skriver i sitt brev at det foreslås å utvide TFO-området i Norskehavet med 

blokkene 6706/11 og 12, 6707/10 og 11 og 6606/2 og 3. Det bes kun om eventuell ny, 

vesentlig informasjon, som har tilkommet etter at den relevante forvaltningsplanen 

ble vedtatt og er relevant for beslutningen i forvaltningsplanen knyttet til 

petroleumsvirksomhet. 

 

Gjennom TFO-konsesjonsrundene tildeles utvinningstillatelser i de modne delene av 

norsk kontinentalsokkel. Fiskeridirektoratet vil stille spørsmål ved hvorvidt det er 

riktig å inkludere disse 6 blokkene i TFO-området. I følge kapittel 5.3.1 i 

Stortingsmelding 28 (2010-2011) En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten 

kjennetegnes de modne områdene ved kjent geologi og godt utbygd infrastruktur. 

Det står videre at i disse områdene finnes det gjerne felt som er i en sen fase av sin 

levetid eller er nedstengte, og at de modne områdene omfatter i dag store deler av 

Nordsjøen, de østlige og sørlige delene av Norskehavet og mesteparten av 

Barentshavet sør. Så vidt oss bekjent er det kun Aasta Hansteen-feltet som ligger i 

området som er omfattet av de 6 nye foreslåtte blokkene i Norskehavet. I følge 

konsekvensutredningen, som nylig har vært ute på høring, har dette feltet forventet 

borestart i 2015 og forventet oppstart i 2016. I konsekvensutredningen står det videre 

at feltet ligger i et område uten eksisterende infrastruktur; nærmeste infrastruktur er 

Norne, som ligger 140 km sørøst for Aasta Hansteen.  
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Området som er omfattet av de 6 foreslåtte blokkene er forholdsvis dypt, og det 

forventes ikke en høy fiskeriaktivitet med bunnslepne redskaper. Det vil imidlertid 

kunne være periodevis høy pelagisk fiskeriaktivitet, spesielt etter NVG-sild som er 

på gytevandring. Det vil dermed kunne bli aktuelt med begrensninger på seismisk 

aktivitet i alle de 6 blokkene i perioder når det foregår et intensivt fiske etter sild i 

området. Blokkene 6606/3 og 6707/10 og 11 ligger forholdsvis nært Eggakanten, hvor 

det fiskes etter blåkveite i sommermånedene, og vi vil derfor fraråde seismisk 

aktivitet i disse tre blokkene i den perioden det foregår blåkveitefiske. Vi legger til 

grunn at disse aktivitetsbegrensningene vil gjøres kjent for framtidige operatører som 

eventuelt skal operere i de aktuelle blokkene. 

 

Eventuelle merknader vedrørende biologiske ressurser antas ivaretatt av 

Havforskningsinstituttet. Fiskeridirektoratet har ingen ytterligere merknader til TFO-

området og forslaget til utvidelse. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef 

 

 

Sarah Eggereide 

seniorrådgiver 
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Kopi til:    

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND 
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