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F'ORSLAG OM BLOKKER TIL UTLYSNING I24. KONSESJONSRUNDE
HØRINGSUTTALELSE

Norges Fiskarlag viser til tilsendt forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde, en runde som
omfatter områder i Norskehavet og i Barentshavet.

Departementet presiserer at den nummererte konsesjonsrunden er en av to likestilte konsesjonsrunder,
og at denne runden omfatter de minst kjente geologiske områdene på sokkelen. At det da inkluderes
områder tett opp til eksisterende felt og helt inntil TFO20 I 6 - områd er, g¡ør at den retorikken som
fremføres vedrørende de to ordningene delvis slår beina under argumentasjonen om hvilke områder
som inkluderes i de enkelte rundene. Samtidig gir dette muligheter for myndighetene til å inkludere
større eller mindre areal i de nye utlysningene basert på selskapenes interesse og forventninger.

Norskehavet.
For Norskehavet er de fleste blokkene som foreslås utlyst i nær tilkny'tning til den nylig gjennomførte
TFO20I7, og er i antall begrenset. De blokkene som ligger i vest (6201/6202 og 6503 og 6504) ligger
i områder hvor det kan forventes pelagiske fiskeri. Vandringen til de pelagiske artene er mer basert på
mattilgang og styres av temperatur og mat, og der det er større variasjoner i vandringsrutene enn for
bunnfisken. Disse blokkene vil kunne komme i konflikt med pelagisk fiskeri om vandringsmønsteret
blir som de siste årene, men det er mulig å gjennomføre både fiskeri og petroleumsaktivitet i området,
dersom det tas hensyn til vandringsmønsteret.

For blokkene øst for Mikkel og Draugen, ligger disse i et område hvor silda har sin vandring inn mot
Møre og gyteområdene. I dette området er det også viktige fugleområder og verneområder både i/over
havflaten (sel) og på havbunnen (rev). Områdene har således en viktig økologisk funksjon som må tas
vare på. Det foregår også fiskeri gjennom hele året av forskjellig intensitet i områdene, og Norges
Fiskarlag krever at disse tas ut av 24. konsesjonsrunde.

Norges Fiskarlag registrerer at det i TFO20 I 7 ligger forslag til utvidels e av 6307 , noe som vi sterkt vil
fraråde med samme begrunnelse som ovenfor. Dette er viktige områder for sildevandring og gyting.

Barentshavet.
Det store <løfteb ser nå ut til å tas i Barentshavet. Her er den største konsentrasjonen av nye blokker
lengst nord i de områdene som inntil nå er åpnet, men det er også lagt inn nye blokker i øst som vil
påvirke fiskeriene.

Barentshavet er et svært viktig og sentralt område for norske fiskerier både når det gjelder utøvelsen
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av fisket og oppveksten i viktige bestander. Dersom da forslag som foreligger om utlysning av nye

blokker i Barentshavet blir fulgt opp, vil en få større aktivitet i svært viktige områder for
fiskerinæringen.

Inntil nå har havgående line- ogträlfartøy hatt Barentshavet som et område med begrenset påvirkning
fra petroleumsvirksomhet, og kunnet benytte dette når petroleumsaktiviteten var større i Nordsjøen og

Norskehavet. Med det forslaget som nå foreligger til nye blokker, og sammen med eksisterende
aktivitet og forventet ny aktivitet gjennom TFO2017, vil fiskeriene bli mye mer påvirket enn de har

vært så langt. Videre vil deres muligheter til å finne <uforstyrrede>r områder bli helt eliminert i forhold
til situasjonen for bare fä år siden.

Det er usikkert i hvor stor grad de biologiske ressursene får ro nok til å foreta vandring og beiting, og

Norges Fiskarlag mener denne usikkerheten må medføre en større reduksjon i antall blokker som nå

legges ut.

Norges Fiskarlag viser til vår uttalelse vedrørende TFO20|7 når det gjelder blokkene i 7318 - 7423

områdene og står fast på at de foreslått blokkene vil være negative for fiskerinæringen, ogbør tas ut av

utlysningen.

Blokkene i øst (7 130171 3 I ) er svært viktig for både bankline og tråI, samtidig som dette kan berøre
innsig av lodde. Ved at område er viktig som område for lodde, har det også stor betydning for
økosystemet. Dersom det mot formodning skulle tillates utlysning i disse blokkene, krever Norges

Fiskarlag at det settes vilkår som tar hensyn både til gytevandring og fiskeri. Videre må det ikke
tillates utslipp av kjemikalier som kan eller har negativ påvirkning for det marine miljøet.

Det er ikke kjent hvordan lodde vil påLvirkes av seismiske undersøkelser, og det bør derfor ikke foretas

utlysning av blokker i dette området før dette er klart.

Norges Fiskarlag vil med henvisning til <føre var prinsippeb> kreve at en reduserer antall blokker til
utlysning i 24. konsesjonsrunde betraktelig. For de blokker som blir utlyst, krever Norges Fiskarlag at

det settes helt spesifikke krav som ivaretar hensynet til både biologiske ressurser og fiskeriaktivitet.
Det siste er helt essensielt for å få til en noenlunde god samhandling mellom fiskeri og petroleum.

Norges Fiskarlag krever også at det legges sterke restriksjoner på den seismiske aktiviteten i dette

området, slik at de negative effektene blir minst mulig. Det må kreves utvikling av ny og mindre
problematisk teknologi, og/eller at det blir færre selskaper som gjør undersøkelsene på vegne av flere
operatører / lisenshavere. På grunn av områdets betydning vil Norges Fiskarlag kreve at det ikke
tillates innsamling av seismikk for videresalg i disse områdene. Dette for å begrense den seismiske
aktiviteten i området.
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