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Forslag om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde — høringsuttalelse 

Det vises til høringsnotat av 16. mars fra Olje — og energidepartementet vedrørende forslag 
om blokker til utlysning i 21. konsesjonsrunde. Notatet er basert på en nominasjon av 13. 
januar 2008, fra 43 selskaper med ønske om å inkludere 307 blokker eller deler av blokker i 
21. konsesjonsrunde. 

Norges Kystfiskarlag har tidligere uttalt seg om oljeaktivitet i sårbare områder for fiskeriene. I 
forbindelse med behandling av sak 16: En miljøvennlig og bærekraftig fiskerinæring for 
fremtiden fattet Landsmøtet i Norges Kystfiskarlag den 9. mai 2008 følgende vedtak som 
berører relevante problemstillinger tilknyttet olje/fiskeri: 

• En videre utbygging av oljevirksomhet langs norskekysten må ikke skje på bekostning 
av fiskerinæringen og den fremtidige utviklingen av bestandene og næringen. Det må 
ikke tillates skyting av seismikk i områder og perioder med fiskeriaktivitet, og 
gjeldende regelverk fastsatt i saltvannsfiskeloven og ressursforskriften som gir 
fiskeriene prioritet må legges til grunn. Det er vesentlig at også skremmeeffekten 
legges til grunn i vurderingen av når seismisk aktivitet er til hinder/skade for 
fiskeriene. Eventuelle frikjøpsordninger som legitimerer at fiskerinæringen fortrenges 
til fordel for seismikk og øvrig oljeaktivitet bør ikke aksepteres. Det kreves på denne 
bakgrunn full stans i planene om seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen 
sommeren 2008. 

• Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet skal evalueres i 2010. Av hensyn til 
den høye fiskeraktiviteten i området, faren for arealkonflikter og bestandshensyn, samt 
de faglige vurderinger slik de foreligger i utredningen av konsekvenser av helårig 
petroleumsvirksomhet i området Lofoten Barentshavet (ULB), går Norges 
Kystfiskarlag i mot at det åpnes for videre prøveboring, utbygging og drift av 
Nordland VI, Nordland VII, Troms II samt de kystnære delene av det resterende 
utredningsområdet. 

• Områdene langs Møresokkelen er et av de viktigste gyte- og fangstområder for sild, 
sei, torsk og hyse. Oljevirksomhet som signalisert i regjeringens forslag til utlysning 
av blokker i den 20. konsesjonsrunde i disse områdene vil ikke være forenelig med 
hensynet til å opprettholde områdenes produktivitet, og kan ikke aksepteres. Et 
eventuelt utslipp i dette området vil kunne berøre hele kysten fra Møre til 
Lofoten/Vesterålen. På lik linje med den praksis som er gjeldende for spesielt utsatte 
landområder, bør det vurderes innført et generelt vern av landets viktigste kystnære 
gyte og fiskefelt mot oljeaktivitet, utbygging av vindmølleparker og annen virksomhet 
som kan true fremtidig produktivitet og fiskeri i slike områder. 
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Dette er argumenter som fremdeles er Norges Kystfiskarlags prinsipielle holdning. 
Argumentene har forsterket seg de to årene som er gått, hvor vi blant annet har gjort 
erfaringer med seismikkaktivitet på fiskefeltene utenfor Lofoten og Vesterålen. 

De siste ukers diskusjon om tildeling av nye blokker har i stor grad dreid seg om åpning av 
blokker i feltene Nordland VI og VII og Troms II. 
Alle disse feltene ligger i et meget sårbart område for fiskeriene. 
Nylig ble det publisert forskningsresultater fra Havforskningsinstituttet og Mareano-
programmet, der biologer og geologer sammen har undersøkt livet på havbunnen i området 
fra Lofoten til Tromsø-flaket. Undersøkelsene går fra Eggakanten og innover til de grunne 
bankområdene. Kartleggingen kan langt på vei bekrefte at fiskeyngelens vogge står utenfor 
Vesterålen. 
Korallbergene utenfor Vesterålen gir livsgrunnlag til yngelen av en rekke fiskearter. I dag er 
miljøet her naturlig og friskt med høy produktivitet og stort biomangfold ifølge forskerne. 
Fra før vet vi at disse havområdene omfatter noen av de viktigste gyteområder for en rekke 
arter som er av stor betydning for norske fiskerier. Petroleumsvirksomhet i disse områdene vil 
være meget skadelig for de produktive korallbergene, som det tar hundrevis av år å bygge 
opp. 

Feltene er også viktige for den stasjonære kystfiskeflåten, som er avhengige av kort vei til 
feltene. På denne smaleste delen av norsk kontinentalsokkel vil det oppstå store 
interessekonflikter mellom petroleumsaktivitet og fiskerier. En sammenligning med 
havområdene i Nordsjøen er i denne sammenheng irrelevant. Den trange sokkelen utenfor 
Lofoten/Vesterålen/Senja med tidvis meget sterk straumsetting og værmessige problematiske 
forhold vil gi langt større problemer med sameksistens enn man har i Nordsjøen. Dette ble da 
også godt illustrert ved at Oljedirektoratet tilbød fiskerne kompensasjon for å holde seg borte 
fra feltene når man skulle skyte seismikk sesongen 2009. 

Anslagene for mulige utvinnbare forekomster av gass og olje på disse feltene er nylig kraftig 
nedjustert i forhold de mest optimistiske forventningene. Norges Kystfiskarlag kan ikke se at 
det skal være grunnlag for å fortrenge ei næring som har drevet sin virksomhet i dette området 
i flere hundre år, for å gi plass til petroleumsvirksomhet som vil bety marginal gevinst — både 
økonomisk og samfunnsmessig. En fortrengelse av fiskeriene vil tvert imot gi negative 
samfunnsmessige konsekvenser. 
Det skal ikke være slik at man må åpne disse områdene for å opprettholde sysselsetting i 
petroleumsindustrien i andre deler av landet ved å desimere virksomheten i fiskeriene i 
Lofoten, Vesterålen og Troms. 

Norges Kystfiskarlag er også av den oppfatning at Oljedepartementet med åpning av 21. 
konsesjonsrunde har foregrepet Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet som skal 
behandles nå til høsten. Når man vet at behandling av Forvaltningsplanen er nært forestående, 
burde man ventet til denne behandlinga var ferdig og fulgt anbefalingene derfra når 21. 
konsesjonsrunde skulle lyses ut. 

Norges Kystfiskarlag har behandlet høringen — forslag om blokker til utlysning i 21. 
konsesjonsrunde i landsmøte 6. mai 2010, og der ble følgende vedtak gjort: 

Landsmøtets vedtak: 

1. Norges Kystfiskarlag viser til tidligere vedtak i landsmøtesak 16 fra 2008: "En 
miljøvennlig og bcerekraftig fiskerinæring for fremtiden", og påpeker at dette vedtaket 
fremdeles er lagets oppfatning. 



2. Petroleumsaktivitet på det smale sokkelområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms 
vil på grunn av trangt område og vanskelige straum- og værforhold føre til konflikter 
med fiskerinæringa. 

3. Petroleumsvirksomhet i kystnære farvann vil langs hele norskekysten få innvirkning på 
og legge begrensinger på kystfiskeflåten, som ikke har samme muligheter til å forflytte 
seg til fjernere fiskefelt som havfiskeflåten har. 

4. Flere av blokkene som utlyses, ligger i gyte- og oppvekstområder for flere viktige 
fiskeslag, og er svært sårbare for teknisk og ftsisk inngripen. 

5. Med de til dels marginale anslagene som Oljedirektoratet har beregnet over 
utvinnbare petroleumsreserver i disse områdene, bør man ikke sette i gang virksomhet 
som fortrenger fiskeriene som har drevet sin virksomhet i flere hundre år. 
Sysselsetting i oljenæringa skal ikke gå på bekostning av sysselsetting i fiskeriene. 

6. Norges Kystfiskarlag kan ikke akseptere at det tildeles blokker på Nordland VI, VII, 
Troms II, Møresokkelen og resten av de kystnære områdene. Norges Kystfiskarlag vil 
også ha et forbud mot bruk av seismikk i samme område. 

7. Kystfiskarlag ber Regjeringa vente med behandling av 21. konsesjonsrunde til 
Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet er ferdigbehandlet. 

8. Norges Kystfiskarlag ønsker ikke en konsekvensanalyse av Nordland VI, VII og Troms 
da vi anser dette som første steg mot åpning for petroleumsaktivitet. 

Enstemmig vedtatt. 

På bakgrunn av overnevnte momenter, samt høringssvaret til Havforskningsinstituttet går 
Norges Kystfiskarlag imot en videre utbygging av oljevirksomhet langs norskekysten. 
Havforskningsinstituttet mener at ingen av de aktuelle blokkene på Nordland V bør åpnes 
fordi de inneholder korallrev og gyteområder. Alle blokkene ligger like sør for Lofoten og 
Vesterålen og et utslipp her vil få store konsekvenser for verdiene i havet. 
Vi vil advare mot å etablere forventninger om at de aktuelle blokker som omfattes av 
høringen skal åpnes, og ber om at de innspill som fremkommer i høringsrunden må 
vektlegges nøye. Det er viktig av hensyn til prosessens troverdighet at det ikke gis etter for 
press fra sterke næringsaktører for å åpne opp felt der sterke miljøargument, hensynet til 
ressursgrunnlaget, og hensynet til andre berørte næringer (fiskeri), tilsier at en slik åpning 
ikke vil være forenelig med en god fremtidig miljø- og ressursforvaltning, eller være til 
skade/hinder for utviklingen av andre næringer. 

Vennlig hilsen 
Norges Kystfiskarlag 

Bente Myklebust 
Saksbehandler 
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