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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL BLOKKER TIL UTLYSNING I 23. 

KONSESJONSRUNDE   

 
Vi viser til Deres brev av 14.februar 2014 vedrørende ovennevnte sak. 

I 23. konsesjonsrunde foreslår Olje- og energidepartementet å utlyse totalt 61 blokker fordelt 

på 7 blokker i Norskehavet, 34 blokker i Barentshavet sørøst og 20 blokker i resten av 

Barentshavet. Det opplyses videre om at enkelte blokker som ble nominert av selskaper i 

konsesjonsrunden ikke er med i forslaget da det utforskningsmessig er mer hensiktsmessig å 

behandle dem under den andre type konsesjonsrunde på kontinentalsokkelen – tildeling i 

forhåndsdefinerte områder  

 

Tildeling av blokker gjennom TFO-ordningen. 

Fiskeridirektoratet var kritisk til ordningen med tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 

når denne ordningen var på høring for 2-3 år siden. Vår holdningen til bruk av TFO har ikke 

endret seg siden den gang, og i den anledning mener vi at alle blokker uansett om det er nye 

eller gamle, burde behandles i konsesjonsrundene for å få en best mulig helhetlig vurdering av 

de utlyste blokkene. 

 

Innspill til forslagene til utlysing blokker: 

Norskehavet. 

Blokk 6503/1-2 og 4  

Det forventes liten fiskeriaktivitet i dette området. Blokkene ligger relativt langt vest for 

aktive fiskefelt som er viktige for fiske etter blåkveite med konvensjonelle fiskeredskaper og 

fiske med trål etter uer og vassild. Disse fiskeriene drives i all hovedsak grunnere enn 800 

meter langs eggakanten.  

 

Blokk 6605/4-5 og 8-9 
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Disse blokkene ligger plassert midt på Eggakanten. Dette er et svært viktig område for 

blåkveitefisket (spesielt blokk 6605/8-9) med konvensjonelle redskaper om sommeren. Øst 

for blokkene vil det i perioder foregå fiske med line etter lange og brosme, fiske etter uer i 

perioder av året og fiske etter vassild i perioden februar-mars. Området langs eggakanten er 

for øvrig et viktig oppvekstområde for snabeluer (Sebastes mentella).  

 

Barentshavet 

Blokkene 7220/1, Blokk 7221/7-8 og 10, blokk 7228/11: 

I blokkene 7220/1, og 7221/7-8 og 10 forventes det sporadisk fiske med trål og 

konvensjonelle fiskeredskaper etter torsk i perioden november – januar. I forbindelse med 

sildas vandring i mot kysten så må en i perioder, påregne et not og flytetrålfiske etter sild i 

blokk 7220/1. Dette fiskeriet forventes å pågå i perioden oktober til desember.   

Blokk 7228/11 ligger i et område som er svært viktig for fiske etter torsk med trål og 

konvensjonelle fiskeredskaper i perioden fra november til og med januar. Videre vil det 

enkelte år, avhengig av vandringsmønster, i perioden fra medio januar til og med februar 

foregå et fiske etter lodde som er på gytevandring inn til kysten. 

 

Blokkene 7322/3, 7 og 9, 7323/1, 5 og 6, 7324/5-6 og 10, 7325/2-6:  

Generelt forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med konvensjonelle redskap og trål i 

hovedsak fra og med november til ut januar i disse blokkene.  

Blokkene 7322/3, 7323/1 ligger relativt nært opp til svært viktige fiskefelt for fiske etter torsk 

og hyse.  

 

Barentshavet sørøst. 

Blokkene som ligger innenfor området Barentshavet sørøst er etter vår vurdering tilstrekkelig 

beskrevet i vår ”Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i Barentshavet sørøst” av juli 2012 laget for 

Olje- og energidepartementet og videre i konsekvensutredningen for området. 

Fiskeriaktiviteten i området har ikke endret seg vesentlig siden rapporten ble skrevet. 

Fiskeridirektoratet vil likevel understreke at deler av området innehar rekefelt som vil være 

svært viktige i perioder når rekefisket igjen tiltar. 

De viktige fiskeriene vil for øvrig være fisket etter torsk og hyse, og vil i hovedsak foregå i 

perioden fra medio oktober til og med januar. I denne perioden vil fisket i størst utstrekning 

foregå på Thor Iversen-, Tiddly- og Sølebanken med fartøy som fisker med trål og 

konvensjonelle fiskeredskaper. Områdene sør for Tiddlybanken er også viktige områder for 

den litt større kystfiskeflåten som fisker med konvensjonelle fiskeredskaper etter torsk og 

hyse, spesielt i perioden fra medio oktober og frem mot jul. Videre er det viktig for oss å gjøre 

oppmerksom på loddefisket som vil foregå gjennom området når lodda er på gytevandring. 

Fisket i dette området forventes å pågå i perioden medio januar til medio februar. 
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Sammendrag og tilrådninger. 

Noen av blokkene som er foreslått utlyst ligger i områder som det må vises spesielle hensyn. 

Med bakgrunn i vurderingene foran vil vi fraråde seismisk aktivitet i følgende områder og 

perioder: 

 

Barentshavet sørøst. 

Fiskeridirektoratet vil fraråde seismisk aktivitet i de foreslåtte utlyste blokkene fra medio 

oktober til ut februar. 

 

Barentshavet. 

Fiskeridirektoratet vil fraråde seismisk aktivitet i følgende blokker: 

- Blokkene 7322/3, 7323/1 i perioden oktober og ut januar. 

- Blokkene 7221/7-8 og 10 i perioden november til og med januar.  

- Blokk 7228/11 vil vi fraråde seismisk aktivitet i perioden november til og med 

november. 

 

Norskehavet. 

Fiskeridirektoratet vil fraråde seismisk aktivitet i følgende blokker: 

Blokkene 6605/8-9 i perioden blåkveitefisket avvikles. 

 

Generelt. 

Dersom det blir utbygging i et område bes det om at nødvendige tiltak settes i verk slik at en 

reduserer muligheten for unødvendig beslagleggelse av fiskefelt. 

 

Ressursbiologiske vurderinger antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet.  

 

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til forslag til blokker til utlysning i 23. 

konsesjonsrunde. 
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Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef 

 

 

Dagfinn Lilleng 

seniorrådgiver 
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Mottakerliste:       

Olje- og energidepartemenetet Postoks 8148 Dep 0033 OSLO 

 

 

Kopi til:    

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Sluppen 

7462 TRONDHEIM 

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

Norges Kystfiskarlag Postboks 97 8380 RAMBERG 

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Gjermund Langedal    

Anne Kjos Veim    

Lise Langård    

Liv Holmefjord    

Aksel Eikemo    
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