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HØRINGSUTTALELSE —FORSLAG TIL BLOKKERTIL UTLYSNING I 24.

KONSESJONSRUNDE

Vi viser til Deres brev av 13. mars 2017 vedrørende ovennevnte sak.

I 24. konsesjonsrunde foreslar departementet å utlyse totalt 102 blokker fordelt på ni

blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet.

Fiskeridirektoratet har følgende merknader til de utlyste blokkene:

Norskehavet

Blokk 6201/6 og 6202/4:

Det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet med not og trål etter pelagisk fisk i

perioden fra og med september til ut november.

Blokkene 6408/4, 7:

Det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet gjennom området i perioden fra medio

januar til medio mars. Fisket forventes i all hovedsak å foregå med not og pelagisk

trål.

Blokkene 6504/10, 11:

Det forventes kun liten eller ingen fiskeriaktivitet, men i perioder av året vil det være

en del fiskeriaktivitet langs eggakanten øst for området når det fiskes etter blakveite,

lange og brosme med konvensjonelle fiskeredskaper og etter vassild og uer med trål.

Posladresse: Po,thoks I$5 5504 nergen Besoksadresse: Strantlgaten 229 Telefon: 03195 Teletaks: 352tONO

Organisasjonsnr: 2n1 42e F-posladresse: po.nnort‘ike.n5keridir no Internett www nskedir no



6440

re7tedc5-acI80-4d32

a276-2e6db2Sa1634

4

17/4168

Skyting av seismikk i dette området vil kunne påvirke ovennevnte fiskerier i

området.

Blokkene 6503/8, 11, 12:

Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med not og pelagisk trål i perioden fra

og med oktober og ut desember.

Barentshavet

Blokkene 7018/4, 5:

I de sorbge delene av blokkene kan det forventes periodevis stor fiskeriaktivitet med

trål og konvensjonelle fiskeredskap etter torsk og hyse gjennom året.

Blokk 7116/6:

Det kan forventes periodevis stor f skeriaktivitet gjennom året med trål etter torsk,

hyse og uer.

Blokkene 711714,5 og blokk 7018/1:

Det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet med trål og konvensjonelle fiskeredskap

etter torsk og hyse gjennom året. Øst for området forventes det stor fiskeriaktivitet,

ved at blokkene ligger nært opp til svært viktige fiskefelt for fiske etter torsk.

Blokkene 7130/6, 9, 12, blokkene 7131/1- 4, 7, 8, 10- 12:

Det kan forventes til dels stor fiskeriaktiv itet i perioder med trål og konvensjonelle

fiskeredskaper etter torsk og hyse i perioden oktober til medio februar og fiske med

not og pelagisk trål etter lodde i perioden fra medio januar til medio mars. Det kan

også forventes sporadisk fiskeriaktivitet etter kongekrabbe i de sørøstlige blokkene.

Blokkene 7218/1-3:

Det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet med konvensjonelle fiskeredskap etter

torsk.

Blokkene 7225/2,3 og 7226/1:

Det kan forventes sporadisk fiske hovedsakelig med konvensjonelle fiskeredskap

etter torsk og hyse i perioden fra oktober til desember.
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Blokkene 7226/4-9, 7227/4, 7 og 12, blokk 7228/1:

Disse blokkene ligger i et området som er svært viktig for fiske etter torsk med trål

og konvensjonelle fiskeredskaper i perioden fra november til og med januar. I øvrige

deler av året forventes det sporadisk fiskeriaktivitet. Videre vil det enkelte år,

avhengig av vandringsmonster og kvotetilgjengelighet i perioden fra medio januar til

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

Blokkene 7233/3 og blokkene 7234/1:

I perioder kan det være en del fiskeriaktivitet i dette området, spesielt med fartøy

som fisker med line og trål. Når det er åpent for fiske etter lødde, vil et slikt fiskeri

foregå i perioden fra medio januar til medio mars. Videre kan det forekomme fiske

etter reke med trål i sommerhalvåret.

Blokkene 7318/4- 7:

Det kan forventes meget stor fiskeriaktivitet med trål og konvensjonelle fiskeredskap

hovedsakelig etter torsk og hyse fra og med mars og ut året.

Blokkene 7319/4- 6:

Det kan forventes stor fiskeriaktivitet i de nordlige delene av blokkene med trål og

konvensjonelle fiskeredskap hovedsakelig etter torsk og hyse fra og med mars og ut

året.

Blokkene 7320/4- 6:

Det kan forventes sporadisk fiskeriaktivitet trål og konvensjonelle fiskeredskap

hovedsakelig etter torsk og hyse fra og med mars og ut året. Blokkene ligger nært

opp til svært viktige fiskefelt for fiske etter torsk.

Blokk 732116og blokkene 7322/4, 5, 8:

Det kan forventes kun liten eller ingen fiskeriaktivitet.

Blokkene 7322/1, 2:

Det kan forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med konvensjonelle redskap.

Blokkene ligger nært opp til svært viktige fiskefelt for fiske etter torsk.

Blokkene 7323/5, 6 og blokk 7324/4:
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Blokkene ligger i et område hvor det forventes liten fiskeriaktivitet.

Blokkene 7325/2,3,6, 8, 9, blokkene 7326/4, 7- 9, 7327/7- 8 og 7426110,11:

Det forventes kun liten eller ingen fiskeriaktivitet i dette området.

Blokkene 7329/2, 3, blokkene 7330/1, 2:

Det forventes kun liten fiskeriaktivitet i dette området. I blokkene 7330/1 og 2

forventes det i enkelte perioder noe aktivitet med trål og konvensjonelle

fiskeredskaper i fiske etter torsk, hyse og reke.

Blokk 7332/9 og blokk 7333/7:

Det kan forventes periodevis stor aktivitet med trål og konvensjonelle redskap

hovedsakelig etter torsk og hyse i perioden oktober til og med januar. Videre kan det

forekomme fiske etter reke med trål i sommerhalvåret.

Blokkene 7334110,11:

Det kan forventes noe fiskeriaktivitet med line og trål i dette området etter torsk og

hyse gjennom store deler av året, spesielt fra og med april og ut desember. Videre

kan det forekomme fiske etter reke med trål i sommerhalvåret.

Blokkene 7335/4-6:

Det kan forventes i hovedsak sporadisk fiskeriaktivitet med line og trål i dette

området. Videre kan det forventes periodevis stor aktivitet i sørvestlige deler av

området med trål og konvensjonelle redskap etter torsk og hyse i perioden november

til januar. Videre kan det forekomme fiske etter reke med trål i sommerhalvåret.

Blokkene 7423/10, 7422/10- 12, 7421/10- 12, 7321/1- 3, 7320/1- 3:

Det vil i perioder være meget stor fiskeriaktivitet med trål og konvensjonelle

fiskeredskaper etter torsk og hyse i perioden fra og med mars måned og ut året.

Barentshavet sorost

Blokkene som ligger innenfor området Barentshavet sørøst er etter vår vurdering

tilstrekkelig beskrevet i vår "Beskrivelse av fiskeriaktiviteten i Barentshavet sorost"

av juli 2012 laget for Olje- og energidepartementet og videre i

konsekvensutredningen for området. Fiskeriaktiviteten i området har ikke endret seg
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vesentlig siden rapporten ble skrevet. Fiskeridirektoratet vil likevel understreke at

fisket etter reker har økt noe de seneste årene og vil kunne føre til noe større aktivitet
i sommermånedene enn det som var tilfelle når rapporten ble skrevet. Videre er det

viktig å gjøre oppmerksom på loddefisket som vil foregå i de årene dette fisket er

åpent. Fisket i dette området forventes å pågå i perioden medio januar til medio

februar.

Sammendrag og tilrådninger
Noen av blokkene som er foreslått utlyst ligger i områder som det må visers spesielle

hensyn. Med bakgrunn i vurderingene over vil vi fraråde seismisk aktivitet i

følgende områder og perioder:

Barentshavet:

Fiskeridirektoratet vil fraråde seismisk aktivitet i følgende blokker:

Blokkene 7130/6, 9, 12, 7131/1-4, 7, 8, 10-12, 7233/3, 7234/1, 7332/9, 7333/7,

7334/10,11,7335/4-6i perioden fra og med oktober til og med februar.

Blokkene 7018/1,3, 4 i perioden noyember til mars.

Blokkene 7421/10-12,7422/10-12,7423/10,7320/1-3,7321/1-3i perioden fra og

med mars og ut året.

Blokkene 7318/4-7,7319/4-6,7320/4-6i perioden fra og med mars og ut året.

Blokk 7227/12,7228/10vil vi fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med

oktober til og med januar.

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

slik at en reduserer muligheten for unød vendig beslagleggelse av fiskefelt.

Ressursbiologiske vurderinger antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet.

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

24. konsesjonstunde.
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Med hilsen

Anne Kjos Veim

seksjonssjef

Lise Langård

seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten hiindskreven underskrift
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Kopi til:




Aksel Eikemo




Anne KjosVeim




Dagfinn Lilleng




Havforskningsinstituttet NORDNESGATEN50 5005 BERGEN
Liv Holmefjord
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Sluppen
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