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AD HØRING  -  BLOKKER TIL  UTLYSNING  121 KONSESJONSRUNDE.

Vi viser til Deres brev av 19. mars 2010, samt Olje- og energidepartementets høringsbrev
datert 16.03.2010 med forslag om blokker til utlysning i 21. konsesj onsrunde.

Slik det fremgår av Olje- og energidepartementets brev anbefaler Oljedirektoratet at det
utlyses totalt 100 blokker eller deler av blokker. Som følge av det store omfanget av blokker
prøver vi nedenfor å legge til rette for en enkel presentasjon av våre kommentarer til blokkene
delt inn i havområdene Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Vår høringsuttalelse tar i
utgangspunktet hensynet til fiskeriaktiviteten i de ulike områdene. Når det gjelder spesifikke
marinbiologiske hensyn viser vi til Havforskningsinstituttets høringsuttalelse.

Barentshavet

Blokkene 7324/1-3 og 9 samt  7325/1 og 7.  Ingen merknader.

Blokkene 7317/9, 7318/7-9 og 7319/7:  Blokkene grenser i nord opp mot særlig viktige
fiskefelt som ligger sør for Bjørnøya. Aktivitet i dette området må utføres med varsomhet.
Videre vil vi fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med oktober til og med februar som
følge av forventet gytevandring av nordøstarktisk torsk med påfølgende fiskeriaktivitet
gjennom området. Videre er deler av blokkene innenfor gyteområdet for blåkveite. For øvrig
ingen merknader.

Blokkene 7319/11 og  12 samt  7320/ 10 og  11, 7322/ 10 og  I1:  Vi  vil fraråde seismisk aktivitet
i perioden fra og med oktober til og med februar som følge av forventet gytevandring av
nordøstarktisk torsk med påfølgende fiskeriaktivitet gjennom området. Videre er blokkene
innenfor gyteområdet for blåkveite.  For øvrig ingen merknader.

Blokkene 7216/1-3, 7217/ 1, 10 og 11:  Vi  vil fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med
oktober til og med februar på grunn av gytevandringen av nordøstarktisk torsk med
påfølgende fiskeriaktivitet.  Videre vil vi fraråde seismisk aktivitet i blokkene 7217/10 og 11
fra og med januar til og med april da hysa samler seg på gytefeltene vest av Tromsøflaket og
som igjen medfører til økt fiskeriaktivitet.  For øvrig ingen merknader.
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Blokkene 7218/8 og 9, 7219/7 og 8: Vi vil fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med
oktober til og med februar som følge av forventet gytevandring av nordøstarktisk torsk med
påfølgende fiskeriaktivitet gjennom området. For øvrig ingen merknader.

Blokkene 7220/6, 9, 11 og deler av 12, 7221/4 og 7222/2 og 3, 7223/3 og 6, 7224/1-5: Vi vil
fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med oktober til og med februar som følge av
forventet gytevandring av nordøstarktisk torsk med påfølgende fiskeriaktivitet gjennom
området. For øvrig ingen merknader.

Blokkene 7223/3 og 6, 7224/1-5: Vi vil fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med
oktober til og med februar som følge av forventet gytevandring av nordøstarktisk torsk med
påfølgende fiskeriaktivitet, og i januar-februar som følge av forventet gytevandring av lodde
med påfølgende fiskeriaktivitet. For øvrig ingen merknader.

Blokkene 7228/ 1 og 6, 7229/1, 2, 4 og 5: Vi vil  fraråde seismisk aktivitet i perioden januar-
februar på grunn av forventet gytevandring av lodde gjennom området.

Blokkene 7118/3 og 7119/1-3: Vi  vil fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med oktober
til og med februar som følge av forventet gytevandring av nordøstarktisk torsk med
påfølgende fiskeriaktivitet gjennom området.  For øvrig ingen merknader.

Norskehavet

Blokkene 6607/1-3. Dette er et område hvor en kan forvente til dels stor fiskeriaktivitet i
kortere perioder i perioden juni - august når fisket etter blåkveite med konvensjonelle
fiskeredskaper pågår. I perioden dette fisket avvikles fraråder vi seismisk aktivitet. For øvrig
grenser den østlige blokken til et område som er viktig for fiske på uregulerte arter med
konvensjonelle fiskeredskaper og fiske etter vassild. For øvrig ingen merknader.

Blokkene 6610/3 og 6611/1: I dette området ligger et korallområde kalt Trænarevet. Vi vil
fraråde all petroleumsvirksomhet på revet i det tilgrensende området til revet.

Blokkene 6609/3, 6610/1 og 2: I perioden medio januar- februar vil vi fraråde seismisk
aktivitet på grunn av forventet fiske etter sild som normalt vil være på gytevandring mot
gytefeltene Sklinnabanken,  Haltenbanken og Mørebankene og videre sørover til Rogaland.
For øvrig ingen merknader.

Blokkene 6704/11 og 12, 6705/7 og 10, 6706/7-12, 6707/7 og 10, 6601/6 og 9, 6602/4 og 7,
6605/2, 3, deler av 5 og 6, 6606/1, deler av 2: Dersom silda forandrer vandringsmønster igjen
og går inn i Vestfjordsystemet vil vi forvente at sildeinnsiget vil kunne berøre disse blokkene.
Dersom det skjer vil vi fraråde seismisk aktivitet i perioden fra og med september til og med
oktober/november i de berørte blokker. For øvrig ingen merknader.

Blokkene 6606/3, 7 og 8: Blokkene ligger til dels inn på eggakanten mot områder hvor det
drives fiske etter vassild og blåkveite. Blåkveitefisket avvikles i kortere perioder i perioden
juni-august. Når dette fiskeriet pågår vil vi fraråde seismisk aktivitet. For øvrig vil vi fraråde
utplassering av faste installasjoner som kan være til hinder for fiskeriaktiviteten langs
eggakanten.

Blokken 6506/5: En kan forvente noe sporadisk fiskeriaktivitet. For øvrig ingen merknader.
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Blokkene 6401/12, 6402/10-12, 6404/9 og 12, 6301/3 og 6302/1-3, 6303/7 og 8: Ingen
merknader.

Nordsjøen

Blokkene 26/12 og 27/10: Vestskråningen av Norskerenna er generelt svært viktig for fisket i
Nordsjøen.  I foreslåtte blokker forventer en fiskeriaktivitet med trål gjennom store deler av
året i fiske etter reker,  konsumfisk (blandingsfiske)  og fiske etter fisk til industriformål.
Fiskeridirektoratet vil fraråde petroleumsaktivitet i dette området.

Generelt

Barentshavet
Ingen seismisk aktivitet i områder hvor en forventer stor fiskeriaktivitet som følge av
gytevandring av norøstarktisk torsk (oktober-februar), hyse (januar-april) og lodde (januar-
februar).

Norskehavet
Generelt vil vi fraråde petroleumsaktivitet på eller like ved kjente korallforekomster. En vil
også fraråde seismisk aktivitet i områder hvor det avvikles blåkveitefiske.

Nordsjøen
Fraråder  petroleumsaktivitet i områder som ligger  i svært viktige fiskefelt.

Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til forslag til blokker til den 21.
konsesjonsrunden.

Med hilsen

Anne Kjos Veim
seksjonssjef

Dagfinn Lilleng
rådgiver

Ekstern kopi:
Havforskningsinstituttet
Kystverket
Norges Fiskarlag
Norges kystfiskarlag
Sør-Norges trålerlag


