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EJ          7. april 2021 
 
 
Olje- og energidepartementet 
 
 
Høringssvar – TFO 2021 
 
Fiskebåt viser til Olje- og energidepartementets høring vedrørende forslag til tildeling av 
utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021. Høringsfristen er satt til 16. april 
2021.      
 
Innledningsvis vil Fiskebåt understreke at vi på generelt grunnlag er opptatt av at etablering- og 
eller utvidelser av andre næringer i våre havområder, ikke fortrenger fiskernes historiske rett og 
adgang til fiskefeltene. Videre er det avgjørende at hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder 
for fisk hensyntas, og at det i denne sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming 
som ivaretar de ulike fiskeartenes biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang. 
Etableringer må heller ikke på en negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da 
dette vil kunne få store negative konsekvenser for både land og flåteleddet.  
 
Av høringsnotatet fremgår det at regjeringens politikk er å holde et forutsigbart og høyt tempo for 
tildeling av nye områder for petroleumsvirksomhet. Ifølge departementet/regjeringen er det viktig 
å legge til rette for god ressursforvaltning ved å utvide TFO-området etter hvert som områdene blir 
mer petroleumsfaglig kjente. Fiskebåt legger til grunn at regjering/departementet i sin vurdering av 
hva som er god ressursforvaltning, foretar en samlet vurdering hvor også andre næringer inngår og 
henyntas. Noe annet vil etter Fiskebåt sitt syn være i strid med de føringer som er lagt i 
Stortingsmelding. nr. 20 (2019-2020 – Helhetlige forvaltningsplaner for de norske havområdene, 
hvor følgende formål med forvaltningsplanen fremgår, sitat: 
 

”å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av havområdenes 
ressurser og økosystemtjenester og samtidig opprettholde økosystemenes struktur, 
virkemåte, produktivitet og naturmangfold. Forvaltningsplanene er derfor et verktøy 
for både å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde 
miljøverdiene i havområdene”. 

 
Fiskebåt vil i denne sammenheng spesielt trekke frem viktigheten av at våre fornybare ressurser 
vies særlig oppmerksomhet i vurderingen av hva som er god ressursforvaltning, da fiskeriene med 
korrekt og forsvarlig forvaltning vil være en evigvarende mat- og inntektskilde for Norge.  
 
I høringsnotatet er det foreslått utvidelser som berører områder i Barentshavet, Norskehavet og 
Nordsjøen. På generelt grunnlag registrerer vi at de foreslåtte utvidelsene i større og mindre grad 
vil komme i konflikt med fiskeriene i de aktuelle områdene. Fiskebåt er opptatt av at de ulike 
næringene kan utøves side om side i norske havområder. Dette betinger at staten og de ulike 
fagdepartementene legger opp til god sameksistens, ved at arealbruken tilrettelegges på en slik måte 
at eksisterende næringer, herunder fiskeri, ikke blir fortrengt fra viktige områder/fiskefelt. Fiskebåt 
ber Olje- og energidepartementet om å revurdere omfanget av foreslåtte utvidelser, og at de 
viktigste områdene for fiskerinæringen tas ut av planen for tildeling av nye områder for oljerelatert 
virksomhet.  
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Fiskebåt har gått gjennom fiskeriaktiviteten i de ulike områdene ved å ta utgangspunkt i 
Fiskeridirektoratets kartverktøy, ”Yggdrasil”. Fiskeriaktiviteten gjelder for perioden år 2011 til og 
med 19. mars 2021. Informasjonen bygger på sporingsdata fra norske fiskefartøy med faktisk 
lengde over 15 meter. Sporingsinformasjonen er sammenholdt med fangstinformasjon fra fisket i 
de ulike blokkene. Det presiseres at fiskeriaktiviteten til norske fartøy med faktisk lengde under 15 
meter, samt utenlandske fiskefartøy ikke inngår. Det kan derfor legges til grunn at fiskeriaktiviteten 
er større enn det som fremgår av uttrekket Fiskebåt har gjort fra ”Yggdrasil”. Fiskebåt har for 
illustrasjon utarbeidet kart og tabeller hvor fiskeriaktiviteten i samtlige av de områder som foreslås 
utvidet fremgår. Fiskeriaktiviteten varierer fra område til område, både i omfang og flåtegruppe  
som berøres (redskap). For oversiktens skyld har derfor Fiskebåt illustrert fiskeriaktiviteten i de 
ulike blokkene ved å sortere disse på redskap, samt vurdert omfanget av fiskeriaktiviteten ved å 
benyttes kryss, hvor tre kryss viser betydelig aktivitet, to kryss viser normal aktivitet og ett kryss 
illustrerer sporadisk fiske. Det vises til kart og tabeller nedenfor.  
 
Barentshavet  
Fiskebåt viser til at Olje- og energidepartementet har foreslått å utvide TFO-området i Barentshavet 
med følgende blokker: 
 
• 7017/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9   
• 7018/1, 2, 4, 5 og 7   
• 7116/6, 9 og 12   
• 7117/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12   
• 7118/4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12   
• 7322/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9   
• 7323/1, 2 , 3, 4, 5 og 6   
• 7324/1, 2, 3, 4, 5 og 6   
• 7325/1, 2, 3, 4, 5 og 6   
• 7423/10, 11 og 12   
• 7424/10, 11 og 12 
• 7425/10, 11 og 12.  

 
Kart over forslag til utvidelse av TFO-området i Barentshavet. 
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Fiskebåt viser til at fiskeområdene i Barentshavet er svært viktige for fiskerinæringen og for 
nasjonen Norge. Områdene er fiskerike og med rett forvaltning bidrar disse til evigvarende 
verdiskapning både for flåten og for arbeidsplasser langs hele kysten. I et nasjonalt perspektiv er 
de økonomiske ringvirkningene fra fiskeri betydelig. Utøvelse av fiske i disse områdene har stor 
og avgjørende betydning for fremtidig ressursfordeling av ulike fiskearter mellom blant annet 
Norge og Russland. I en geopolitisk sammenheng er det derfor viktig at fiskeflåtens adgang til 
viktige fiskeområder ivaretas også i tiden fremover. Fiskebåt registrerer at Olje- og 
energidepartementet i sitt forslag til utvidelse av TFO-området i Barentshavet, legger opp til en 
ekspansiv utvidelse som i stor grad berører svært viktige fiskeområder for flere av de norske 
flåtegruppene. Fiskebåt er bekymret for negliseringen av fiskeriaktiviteten og ber derfor om at Olje- 
og energidepartementet revurderer omfanget av sitt forslag, og tar ut av forslaget utvidelse av 
områder med stor betydning for fiskeriene. Det vises forøvrig til at fisk fra nordområdene har et 
sterkt markedsmessig fortrinn, da ressursene i disse områdene er kjent for å være høstet i rent hav. 
Et eventuelt uhell med påfølgende utslipp fra oljeinstallasjoner i dette området vil få betydelige 
negative konsekvenser i sjømatmarkedene. Fiskebåt advarer derfor mot en for ekspansiv etablering 
av olje- og gassvirksomhet i disse områdene. 
 
Fiskebåt`s gjennomgang av fiskeriaktiviteten viser en betydelig fiskeriaktivitet i Barentshavet. Det 
vises i denne sammenheng til kart og tabeller nedenfor hvor fiskeriaktiviteten fremgår. 
Fiskeriaktiviteten i de ulike områdene varierer både med omfang og brukstype, og Fiskebåt ber om 
at Olje- og energidepartementet ser hen til dette når den endelige beslutning om tildeling av nye 
områder til bruk for oljerelatert virksomhet besluttes. Fiskebåt vil særlig fremheve den betydelige 
fiskeriaktiviteten i blokkene 7017, 7018, 7116, 7117, 7118/10, 11 og 12, og blokk 7424. Dersom 
en skal ta regjeringens uttalte mål om en bærekraftig forvaltning av fiskeriinteressene på alvor, 
forventer Fiskebåt at disse områdene tas ut av forslaget. Det presiseres at det utøves fiske også i de 
øvrige områdene/blokkene, men at omfanget her er mindre enn de områdene som særlig er 
fremhevet ovenfor.  
 
Kart over fiskeriaktivitet alle redskaper unntatt bunntrål 
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Kart over fiskeriaktivitet bunntrål 

 
 
Fiskeriaktivitet fordelt på redskap og omfang i de ulike blokkene: 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

		 		 		 		 		 		 		 		
7017/1	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xx	
7017/2	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xx	
7017/3	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xx	
7017/4	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xx	
7017/5	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xx	
7017/6	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xx	
7017/7	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xxx	
7017/8	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xxx	
7017/9	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xxx	

Blokk 7017/1 -9 har høy aktivitet fra bunntrål og garn- og line fartøy. Forøvrig foregår det stor 
fiskeriaktivitet fra samtlige redskapsgrupper. Utvidelse til dette området vil få store konsekvenser 
for fiskeflåten.  
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7018/1	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xx	
7018/2	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xx	
7018/4	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xxx	
7018/5	 		 xxx	 xx	 		 xx	 x	 xx	
7018/7	 		 xxx	 xx	 xx	 xx	 x	 xxx	

I samtlige av de foreslåtte blokkene foregår det fiske fra samtlige redskapsgrupper. Særlig fartøy 
som fisker med bunntrål, line og krok, garn har høy aktivitet i disse områdene. 
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Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7116/6	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 x	 xx	
7116/9	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 		
7116/12	 		 xxx	 xx	 xx	 xxx	 x	 xx	

Høy fiskeriaktivitet fra særlig trål og line og krok. Forøvrig blir de fleste redskapsgruppene berørt 
ved etablering av oljevirksomhet i dette området. 
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7117/4	 		 xxx	 xx	 x	 xx	 x	 		
7117/5	 		 		 x	 		 xx	 x	 		
7117/6	 		 		 x	 		 xx	 x	 		
7117/7	 		 		 xx	 		 xx	 x	 		
7117/8	 		 		 xx	 		 xx	 x	 		
7117/9	 		 		 xx	 		 xx	 x	 		
7117/10	 		 xxx	 xx	 		 xx	 x	 		
7117/11	 		 		 x	 		 xx	 x	 		
7117/12	 		 		 x	 		 xx	 x	 		

Redskapsgruppene flytetrål, line og krok, notredskap utøver fiske i alle blokkene i dette området. 
Bunntrål i blokk 4 og 10. 
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7118/4	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7118/5	 		 		 		 		 xx	 		 		
7118/6	 		 		 		 		 xx	 		 		
7118/7	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7118/8	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7118/9	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7118/10	 		 xx	 		 		 xx	 x	 		
7118/11	 		 xx	 xx	 x	 xx	 x	 		
7118/12	 		 xx	 		 		 xx	 		 		

Redskapsgruppene line og krok utøver fiske i samtlige av blokkene. Område 7118 ser vi at særlig 
blokk 11 er særskilt viktig for fiskeriene. 
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Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7322/2	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7322/3	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7322/4	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7322/5	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7322/6	 		 		 		 		 xx	 x	 		
7322/7	 		 		 		 		 		 x	 		
7322/8	 		 		 		 		 		 x	 		
7322/9	 		 		 		 		 		 x	 		

Notfiske i samtlige av blokkene, line og krok i blokk 2 – 6. 
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7323/1	 		 		 		 		 xx	 		 x	
7323/2	 		 		 		 		 xx	 		 x	
7323/3	 		 		 		 		 xx	 		 x	
7323/4	 		 		 		 		 		 		 x	
7323/5	 		 		 		 		 		 		 x	
7323/6	 		 		 		 		 		 		 x	

Garnfiske i samtlige av blokkene, line og krok i blokk 1-3. 
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7324/1	 		 		 		 		 x	 		 		
7324/2	 		 		 		 		 x	 		 		
7324/3	 		 		 		 		 x	 		 		
7324/4	 		 		 		 		 x	 		 		
7324/5	 		 		 		 		 x	 		 		
7324/6	 		 		 		 		 x	 		 		

Line og krok i samtlige blokker. 
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7325/1	 		 		 		 		 x	 		 		
7325/2	 		 		 		 		 x	 		 		
7325/3	 		 		 		 		 x	 		 		
7325/4	 		 		 		 		 x	 		 		
7325/5	 		 		 		 		 x	 		 		
7325/6	 		 		 		 		 x	 		 		

Line og krok i samtlige blokker. 
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Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7423/10	 		 xxx	 xx	 		 xxx	 		 xxx	
7423/11	 		 xx	 xx	 		 xx	 		 xx	
7423/12	 		 xx	 xx	 		 xx	 		 xx	

I samtlige av blokkene utøves det fiske med redskapene bunntrål, flytetrål, garn, line og krok.  
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7424/10	 		 		 		 		 xx	 		 		
7424/10	 		 		 		 		 xx	 		 		
7424/10	 		 		 		 		 xx	 		 		

Line og krok i samtlige av blokkene. 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

7425/10	 		 		 		 		 x	 		 		
7425/11	 		 		 		 		 x	 		 		
7425/12	 		 		 		 		 x	 		 		

Line og krok i samtlige av blokkene. 
 
Norskehavet 
Fiskebåt viser til at Olje- og energidepartementet har foreslått å utvide TFO-området i Norskehavet 
med følgende blokker: 
 

 
Kart over forslag til utvidelse av TFO-området i Norskehavet. 
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Fiskeriaktivitet bunntrål 

 
 
Fiskeriaktivitet alle redskaper unntatt bunntrål 

 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

6203/1	 		 XX	 		 		 	 		 		
6203/2	 		 XX	 		 		 	 		 		
6203/3	 	 	 	 	 	 	 	
6203/4	 	 XX	 	 	 XXX	 	 	
6203/5	 	 XX	 XX	 	 XXX	 XX	 	
6203/6	 		 XX	 XX	 		 XXX	 XX	 		

I alle blokkene foruten nr. 3 utøves det fiske med bunntrål, line og krok i blokkene 4 - 6, flytetrål 
og garnfiske i blokk 5 og 6.  
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Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

6204/1	 		 	 		 		 XX	 		 X		
6204/2	 		 XX	 XX	 		 XXX	 		 X	
6204/4	 	 XX	 XX	 	 XXX	 XX	 	

I alle blokkene foruten nr. 1 utøves det fiske med bunntrål, line og krok i samtlige blokker, særlig 
i blokk 2 og 4. Noe garnfiske foruten blokk 4, flytetrål i blokk 2 og 4. 
 
Område 6204 omfatter viktige fiskefelt i Storegga nord for 620N, herunder Aktivneset og deler av 
Koralneset. Blokken inneholder velkjente koralrev. Gjennom vinterhalvåret vandrer storsei på tur 
til Storegga gjennom området. Eventuelle negative virkninger etablering av olje- og 
gassvirksomhet kan medføre for seiens vandring i dette området må i alle tilfeller utredes før 
etablering tillates. Etablering av olje- og gassvirksomhet inkludert sikkerhetssoner må i alle tilfeller 
ikke tillates på områder grunnere enn 400 meter. 
 
Nordsjøen 
Fiskebåt viser til at Olje- og energidepartementet har foreslått å utvide TFO-området i Nordsjøen 
med følgende blokker: 
 

 
Kart over forslag til utvidelse av TFO-området i Nordsjøen. 
 
Nordsjøen inneholder viktige fiskeområder for den norske fiskeflåten. Spesielt gjelder dette fiske 
etter pelagiske arter. Fiskeriaktiviteten i disse områdene er høy, og det vises i denne sammenheng 
til kart og tabeller nedenfor.  
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Fiskeriaktivitet bunntrål 

 
 
 
 
Fiskeriaktivitet alle redskaper unntatt bunntrål 

 
 
 
 

Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

10/6	 		 XX	 	XX	 	XX	 X	 		 XXX		
Utøves fiske med bunntrål, flytetrål, snurrevad, line- og krok. Høy aktivitet av garnfiske. 
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Blokk	 Redskap	 Bunntrål	 Flytetrål	 Snurrevad	
Line	og	
krok	 Notredskap	 Garn		

11/4	 		 	 		 		 XX	 		 X		
11/5	 		 XX	 XX	 		 XXX	 		 X	
11/6	 	 XX	 XX	 	 XXX	 XX	 	

 
I blokk 5 og 6 utøves fiske med både bunntrål og flytetrål. I samtlige blokker utøves fiske med line- 
og krok. Garnfiske i blokk 4 og 5, samt fiske med not i blokk 6. 
 
På generelt grunnlag er hele område 11 et viktig fiskefelt på Egersundbanken. Særlig fiske etter 
reker, konsumtrål øyepål, kolmuletrål vil bli sterkt berørt hvis området avsettes til olje- og 
gassrelatert virksomhet. Området inneholder en ”rygg” som er svært viktig for fisket som foregår i 
hele sørlige Nordsjøen.  
 
Oppsummering 
Med bakgrunn i overnevnte, ber Fiskebåt om at Olje- og energidepartementet revurderer hvilke 
områder en utvidelse av TFO-området skal omfatte, og i denne sammenheng tar hensyn til de 
merknader Fiskebåt har fremmet med hensyn til fiskeriaktiviteten i de ulike områdene. Det vises 
særskilt til områdene i Barentshavet med blokkene 7017, 7018, 7116, 7117, 7118/10, 11 og 12, 
og blokk 7424, Norskehavet med blokkene 6203/4, 5 og 6. 6204/2 og 4 og Nordsjøen med 
blokkene 10/6, 11/5 og 6. En utvidelse av oljevirksomhet til disse områdene vil ha stor negativ 
betydning for fiskeriene og må unngås. 	
 
 
Vennlig hilsen 
FISKEBÅT 
 
Audun Maråk         Espen Jacobsen 
 
Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 
 
Kopi: Norges Fiskarlag 


