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TV          28. april 2022 

 
 

Olje- og energidepartementet 

 

 

Høringssvar – TFO 2022 

 
Fiskebåt viser til Olje- og energidepartementets høring vedrørende forslag til tildeling av 

utvinningstillatelser i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022. Høringsfristen er satt til 28. april 

2022.   

 
Fiskebåt er på generelt grunnlag opptatt av at etablering- og eller utvidelser av andre næringer i 

våre havområder, ikke må fortrenge fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Videre er 

det avgjørende at det tas hensyn til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk, og at det i denne 

sammenheng legges til grunn en streng føre var tilnærming som ivaretar de ulike fiskeartenes 

biologiske forutsetninger og evne til reproduksjon og mattilgang. Etableringer må heller ikke på en 

negativ måte forstyrre fiskens naturlige vandringsmønster, da dette vil kunne få store negative 

konsekvenser for både land og flåteleddet.  

 

Departementet foreslår å utvide følgende blokker i Barentshavet: 
 

• 7426/10, 11, 12  

• 7326/1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12  

• 7327/7, 8, 9, 10, 11, 12  

• 7328/7, 8, 9, 10, 11, 12  

• 7231/1, 2, 3, 5, 6  

 

- I blokk 7426 og 7326 er det svært liten fiskeriaktivitet.  

- I blokk 7327 fiskes det i liten grad med trål, mens særlig områdene 10, 11 og 12 benyttes 

av lineflåten.  
- I blokk 7328 er det betydelig trålaktivitet i område 8 til 12. Lineaktiviteten er først og fremst 

i områdene 10, 11 og 12.  

- I blokk 7231 er det en betydelig fiskeriaktivitet i området 1, 2 og 3 og noe mindre aktivitet 

på øvrige områder (5 og 6).  

 

Vedlegg 1 viser fiskeriaktiviteten i kart, mens vedlegg 2 er en tabell som angir blokkene og 

betydning for de aktuelle fiskeriene. 

 

Fiskebåt legger til grunn at all petroleumsaktivitet må ta tilbørlig hensyn til fiskeriene i letefasen, 

ved en eventuell utbygging og under drift. Dette innebærer at innhenting av akustiske data, må 
gjøres i perioder med liten fiskeriaktivitet. Videre forventer fiskerinæringen at en eventuell 

utbygging av petroleumsfelt i minst mulig grad beslaglegger arealer. Eventuelle olje-/gassledninger 

eller andre installasjoner på havbunnen må gjøres overtrålbare. Både produksjon og leteboring må 

foregå uten utslipp av miljøfarlig substans til luft eller vann. Fiskebåt krever dessuten at det finnes 

en troverdig oljevernberedskap i tilfeller det skjer ulykker eller uhell i forbindelse med 

virksomheten. 
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Fiskebåt viser til følgende i høringsnotatet: 

 

«Regjeringen vil komme tilbake til hvordan Hurdalsplattformens formulering om at klima og miljø 

skal vurderes mer helhetlig i TFO-runder vil bli fulgt opp for runder etter årets runde.» 

 

I den grad petroleumsnæringen legger beslag på fiskefelt, kan dette også ha betydning for 

fiskeflåtens CO2-utslipp ved at flåten må bruke mer tid på fisket og dermed bruker mer bunkersolje. 

Fiskebåt ber om at også slike hensyn tas når regjeringen foretar helhetlig vurdering av TFO. 

 
Oppsummering 

Med bakgrunn i overnevnte, ber Fiskebåt om at Olje- og energidepartementet ikke tar med blokk 

7231, samt blokk 7328/7 til 12 i TFO´en av hensyn til fiskeriaktiviteten. For øvrig ber vi om at 

departementet tar hensyn til våre generelle bemerkninger til TFO 2022. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

FISKEBÅT 

 

 

 
Audun Maråk          Tor Are Vaskinn 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. 

 

 

 
Kopi: Norges Fiskarlag 
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Vedlegg 1 – kartutsnitt som viser fiskeriaktivitet i Barentshavet fra bunntrål i blått og line i grønt 

 

 

 

 
 

 

Kilde: Fiskeridirektoratet 
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Vedlegg 2 viser fiskeriaktivitet fordelt på redskap og omfang i de ulike blokkene: 

 

 
 

Blokk Bunntrål Flytetrål Snurrevad 
Line og 
krok Notredskap Garn  

              

7426 X  X X   
7326 X  X X   
7327/7        
7327/8       
7327/9        
7327/10 X  X XX   
7327/11 X  X XX   
7327/12 X  X XX   
7328/7 X  X    

7328/8 XX  X    

7328/9 XX  X X   

7328/10 XX  X XX   

7328/11 XX X X XX   

7328/12 XX  X XX   

7231/1 XX X X XX   

7231/2 XX X X XX   

7231/3 XX X X XX   

7231/5 XXX XX X X   

7231/6 XXX XX X X   
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