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Emne: En høringsuttalelse 

Til Olje- og Energidepartementet i Oslo 

Et høringsinnlegg til konsesionsrunden som har høringsfrist 11.mai 2010 
Dessverre hadde det sneket seg inn noen kjedelige skrivefeil i høringsuttalelsen som jeg sendte Dem for ei 
ukes tid siden. 
Håper De vil slette det ,og erstatte det med dette: 
Fred storsildas fødestue 
Etter en vinter med et eventyrlig storsildfiske på Mørefeltene,så lyses det ut oljeblokker helt opptil de 
samme feltene (TFO-blokk 6305 og 6306).Høringsfristen har Oljedepartementet satt til 11.mai! 
Det er prisverdig at Venstre ,Demokratene og Natur og Ungdom har kommet med høringsuttalelser som 
klart tar til ordet for å redde storsildas gytefelter.Håper flere vil komme med innspill før høringsfristen går 
ut. 
Hvorfor det var et så eventyrlig storsildfiske her i vinter er jo,som alle vet,fordi storsilda samles her i 
februar for å gyte.Det er rett og slett her storsildas fødestue er! 
At Kristiansund kommune,ved ordføreren,har sendt en høringsuttalelse som ser ut for helt å ignorere at det 
er her storsildas fødestue ligger,det er det sannsynligvis ikke mange på Nordmøre som vet. 
Forsåvidt er det forståelig at oljeselskapene kan ønske seg tilgang nær sagt overalt de måtte finne det 
interessant,men Norges regjering bør ikke la seg dirigere av andre hensyn enn hva som gir befolkningen de 
beste framtidsutsikter helhetlig sett.Og gamling med storsildas gytefelter hører ikke hjemme her. 
Som kjent så er Mørekysten ,med sin sårbare djupvannskorallrev ,viktige gyte-og oppvekstområder for flere 
fiskeslag i tillegg til storsilda.Det sier seg derfor selv at feltene her bør forvaltes på en slik måte at også de 
som kommer etter oss kan fortsette å høste fra dette matfatet. 
Alene storsilda som ble fiska her i vinter gir ca fire tusen millioner fiskemåltider,og representerer en 
førstehåndsverdi på ca fire tusen millioner kroner.La det fortsatt få være slik.Det er et betydelig 
matvarebidrag til verden Norge her gir,og derfor er det nå på tide at regjeringen går til det skritt og freder 
gytefeltene utenfor Mørekysten.Og forhåpentligvis slutter med å lyse dem ut for oljevirksomhet. 
Trygve Kvendseth 
Sincerely 
Trygve Kvandseth [ Kvendseth 
6590 Tustna 
NORVEG 
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