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FORSLAG FRA OED OM UTLYS1NG AV NYE BLOKKER FOR 
PETROLEUMSVIRKSOMILET - 21. KONSESJONSRUNDE 

Olje- og Energidepartementet har sendt på høring forslag til nye blokker for petroleumsvirksomhet i 
Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Det foreliggende forslaget innebærer utlysing av totalt 100 
nye blokker eller deler av blokker. Disse blokkene kommer i tillegg til at det gjennom nylig 
gjennomført TFO — ordning er tildelt betydelige areal i de samme havområdene. 

Tildeling av nytt areal for petroleumsvirksomheten - både de ordinære konsesjonsrundene og TFO-
ordningene - er prosesser som på mange måter går parallelt med arbeidet med Helhetlig 
forvaltningsplan for Lofoten Barentshavet og Norskehavet. 

Det kan synes som om den opprinnelige hensikten med forvaltningsplanarbeidet — se på den totale 
belastning i et området for å se om det må gjøres tiltak — stilles i et underlig lys gjennom det hastverk 
som er ved å tildele mange av de kystnære blokkene. 

Norges Fiskarlag er kjent med uttalelsene fra Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet 
vedrørende høring av blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. 

Norges Fiskarlag har tidligere uttalt at vi vil følge de rådene som Havforskningsinstituttet gir 
vedrørende de biologiske forhold. 

I deres uttalelse av 5. mai 2010 frarådes det at det åpnes for boring i områder som er gytefelt 
(blåkveite og hyse i Barentshavet, snabeluer og vassild i Norskehavet) og larvedriftområder i 
Nordsjøen. Samtidig uttaler de at det ikke bør være boring i oljeførende lag i store deler av 1. halvår 
da det er stor larvedrift i området. 

Fiskeridirektoratet har i sin uttalelse av 30. april 2010 understreket at det ikke må gjennomføres 
seismisk aktivitet i flere blokker som grenser opp mot viktige fiskefelt. Tilsvarende frarådes det 
seismisk aktivitet som følge av forventet gytevandring av nordøstartisk torsk med påfølgende 
fiskeriaktivitet i flere av blokkene i Barentshavet. 

Norges Fiskarlag slutter seg fullt ut til kommentarene fra både Havforskningsinstituttet og Fiskeri — 
direktoratet. Når blokkene fremheves som viktig for enkeltbestander eller at de ligger i 
larvedriftområder, betyr dette at de er svært viktig for fiskeriene på sikt. Dette må tas hensyn til ved 
vurdering av hvilke blokker som legges ut. 
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Norges Fiskarlag pekte i sin uttalelse til 20. konsesjonsrunde på at det er frustrerende at blokker som 
er ansett som viktige for fiskeriene, holdes utenfor i en runde for så å komme igjen i neste runde eller 
gjennom TFO. Dette innebærer at viktige fiskeriområder etter hvert kan komme til å bli en del av 
framtidig leteaktivitet. I en slik sammenheng blir det et spørsmål ved hva er verdien av å avgi klare 
høringsuttalelser, og å jobbe fram Helhetlige forvaltningsplaner, dersom disse ikke kan stå fast inntil 
ny kunnskap kan endre begrunnelsene for slike uttalelser. 

Så langt er det ikke noe som tilsier at eksempelvis blokk 6610/1, 2, og 3, samt 6611/1 skulle være mer 
forsvarlig å legge ut nå enn i 20. konsesjonsrunde. Dette er blokker som ligger midt i innløpet til 
Vestfjorden, som i fiskerisammenheng er svært viktig for produksjon av de store viktige bestander 
som høstes av næringen. Svaret fra HI og fra Fiskeridirektoratet viser at disse blokkene skulle vært 
unntatt helt fra forslaget, da de er miljømessige svært viktige. 

Forslaget til nye blokker i Nordsjøen vil ytterligere kunne forsterke problemene for flåten i denne 
delen, og vi støtter helt ut tilrådningen fra Fiskeridirektoratet. 

Norges Fiskarlag har ikke spesifikt plukket ut enkeltblokker, men mener at den vurdering som er 
foretatt fra både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet tydelig peker ut områder som ikke bør 
legges ut for petroleumsvirksomhet, fordi dette vil føre til sterre fortrengsel for flåten og økt risiko for 
flere av våre viktige bestander. I tillegg er det iverksatt strenge reguleringstiltak for å bygge opp noen 
bestander i disse områdene, samt iverksatt fredningsbestemmelser for å ivareta større 
korallforekomster. Det blir da helt feil å gi petroleumsindustrien adgang til disse områdene. 

Norges Fiskarlag krever at OED i denne runden legger til grunn de råd som mottas fra marinbiologiske 
side og fra de instanser som besitter best kunnskap om fiskeriaktivitet, slik at konfliktene reduseres 
mellom fisk og olje. 
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