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HØRING – FORSLAG OM BLOKKER TIL UTLYSNING I 21. KONSESJONSRUNDE 
 
Fiskebåtredernes Forbund beklager at vi ved en inkurie ikke har overholdt høringsfristen. 
Forbundet ønsker å svare på høringen da konsesjonsrunden berører fiskebestander våre 
medlemmer er avhengig av å kunne høste.  
 
Fiskebåtredernes Forbund viser til Havforskningsinstituttets uttalelse datert 5. mai d.å. som 
inneholdt en grundig faglig vurdering av konsekvenser ved oljeboring i de ulike blokkene. 
Havforskningsinstituttet (HI) er landets fremste institusjon innen marin forskning og det er 
derfor naturlig at departementet vektlegger uttalelsene fra HI. I tillegg har Fiskeridirektoratet i 
brev av 30. april gitt sin uttalelse som fraråder at det gjennomføres seismisk aktivitet nært 
viktige fiskefelt.  
 
Generelt er forbundet skeptisk til det store antallet blokker som utlyses i 21. 
konsesjonsrunde. I tillegg er det utlyst en rekke kontroversielle blokker igjennom TFO 
ordningen. Inkludert i sistnevnte areal er bl.a. i kontroversielle områder på Mørebankene. 
Den gigantiske bestanden av norsk vårgytende sild har sitt hovedgyteområde i umiddelbar 
nærhet av blokkene i forhåndsdefinerte områder i 2010 utlysningen og forbundet protesterte 
på dette i vedlagte brev av 22. april 2010. Forbundet er dessuten kritisk til at en i 21. 
konsesjonsrunde frigjør en rekke blokker av stor betydning for viktige fiskebestander. 
Summen av frigitt areal kan over tid medføre betydelige praktiske problemer for fiskeflåten. 
Økt aktivitet med seismisk kartlegging, borerigger med tilhørende anker og fortøyninger, økt 
oljerelatert skipstrafikk, samt eventuelle gass og oljerørledninger, vil innskrenke fiskeflåtens 
muligheter for rasjonell drift. 
 
Nordsjøen 
Fiskebåtredernes Forbund går i mot å frigjøre 26/12 og 27/10. Se HI`s begrunnelse.  
 
Norskehavet 
Forbundet går i mot åpning av blokkene 6404/9 og 12, 6506/5, 6605/3, 5 og 6, 6606, 6607, 
6609, 6610, 6611, 6706/11 og 12, samt 6707/7 og 10. Områdene er gytefelt og/eller 
larvedriftsområder for viktige kommersielle fiskebestander. 
 
Barentshavet 
7216, 7217 og 7218 er viktige gytefelt for hyse og blåkveite og må ikke åpnes for 
petroleumsvirksomhet. 7317/9, 7318 og 7319 er også gytefelt for blåkveite og må ikke 
åpnes. I øvrige områder må det ikke tillates boring i oljeførende lag i perioden 1. mars til 31. 
august pga at dette er viktige larvedriftsområder for våre viktigste kommersielle 
fiskebestander. 
 
Fiskebåtredernes Forbund forutsetter at kravet til 0-utslipp følges opp for de resterende 
blokkene om disse utlyses.  
 
I lys av ulykken i Mexicogulfen hadde Fiskebåtredernes Forbund forventet at en brukte mer 
tid på å analysere risikoen og forbedringspotensialet ved petroleumsvirksomheten også 



 

 

utenfor norskekysten, før en utlyste nye blokker. Forbundet er ikke kjent med at risikoen på 
norsk sokkel er mindre enn i amerikanske farvann og ber Olje- og Energidepartementet 
begrunne hvorfor en tilsynelatende bare fortsetter som før i Norge, mens amerikanerne 
vurderer nye regler for petroleumsutvinning i etterkant av ulykken. Etter det forbundet kjenner 
til kan ulykken også føre til begrensninger i tildelinger av nye blokker i amerikanske farvann. 
Den amerikanske presidenten har dessuten nedsatt en undersøkelseskommisjon som skal 
gå igjennom ulykken og hvordan denne er håndtert. 
 
Store deler av norskekysten har langt mindre ressurser som kan settes inn ved større ulykker 
enn det som er tilgjengelig i Mexicogulfen og Forbundet mener derfor at det må gjøres 
vurderinger også av beredskapen ved store ulykker (worst case scenario) langs kysten. 
Forbundet ber på denne bakgrunn om at Olje og Energidepartementet venter med å tildele 
nye blokker inntil en har vurdert ulykken i Mexicogulfen og gjort eventuelle forbedringer på 
norsk sokkel. 
 
 
Vennlig hilsen 
FISKEBÅTREDERNES FORBUND 
Sekretariatet 
 

 

 

 

Audun Maråk  Tor Are Vaskinn 
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OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS BESLUTNING OM UTVIDELSE AV TFO–
OMRÅDET PÅ MØREFELTA - TILLITEN TIL MYNDIGHETENES OLJEPOLITIKK 
 
Fiskebåtredernes Forbund viser til at Olje- og Energidepartementet har besluttet å utvide det 
såkalte TFO-området på blant annet Mørefelta. 
 
Slik forbundet forstår bruken av denne ordningen skal den være slik innrettet at ”modent 
areal” skulle kunne stilles til disposisjon for ordinær oljevirksomhet utenom de ordinære 
tildelingene. Områdene ble i Stortingsmelding Nr 38-(2003-2004) definert som ”ikke blant de 
mest miljø- og fiskerifølsomme områdene på kontinentalsokkelen”. 
 
Det konstateres at beslutningen er tatt på tvers av faglige råd fra Havforskningsinstituttet 
som nettopp har prioritert hensynet til fiskeriene og fiskebestandene i dette området. 
 
Videre blir det i forvaltningsplanen for Norskehavet slått fast at en ikke skal utlyse nye 
konsesjoner for Mørebankene før forvaltningsplanen er oppdatert, senest i 2014. Dette skulle 
ikke omfatte den del av Mørebankene som da var omfattet av TFO. De daværende TFO-
områdene var felt som en i fiskerinæringen fant å ligge innenfor de forvaltningsrammer 
ordningen hadde. Feltene som det nå åpnes for, ligger kloss inntil de svært følsomme 
blokkene der storparten av bestanden norsk vårgytende sild har uerstattelige gytefelt. 
 
Når Olje- og energidepartementet utvider TFO ordningen til å omfatte områder fagetater og 
berørte næringer klart mener faller utenfor kriteriene er det både et brudd på forutsetningene 
for ordningen og stiller i tillegg hele systemet med forvaltningsplaner i et underlig lys. 
 
I praksis kan det se ut som om planer og ordninger kun er skuebrød inntil oljenæringen 
melder behov for flere områder å utforske. 
 
Fiskebåtredernes Forbund er også kjent med at Riksrevisjonen har kritiske merknader til 
hvordan OED anvender TFO-ordningen. 
 
Fiskebåtredernes Forbund frykter at det foreligger en klar strategi, der målet er å lage en 
situasjon der også de  aller mest følsomme gyteområdene og i realiteten hele Møresokkelen 
vil bli åpnet for oljevirksomhet. 
 
Fiskebåtredernes Forbund er kritisk til handlemåten til Olje- og energidepartementet i denne 
saken, og mener at de forsøker å omgå de planer som tidligere er lagt. Forbundet ber om at 
utvidelsen av TFO-områdene trekkes tilbake og behandles på nytt slik den vedtatte 
forvaltningsplanen for Norskehavet legger opp til. 
 
Fiskebåtredernes Forbund har den prinsipielle oppfatning at en bør søke å utvikle best mulig 
sameksistens mellom de næringene som har sin virksomhet i våre havområder. Den 
handlemåte en her observerer gir grunn til å tro at sameksistensen kun er reell i den grad 
oljenæringen får sine interesser ivaretatt.  
 



 

 

Fiskebåtredernes Forbund mener også at denne prosessen klart viser at selve TFO-
ordningen bør evalueres snarest. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
FISKEBÅTREDERNES FORBUND 
Sekretariatet 

 

 

 

Audun Maråk  Paul-Gustav Remøy 
 
 
 
Kopi 
 
Fiskeri- og Kystdepartementet 
 
 


