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Fiskeridirektoratets innspill til høringsuttalelse vedrørende tildeling 
av konsesjon i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022  

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 17. mars 2022 vedrørende 
høringsuttalelse til forslag om utvidelse av TFO områder og til Nærings- og 
fiskeridepartementets anmodning om innspill til saken for en felles uttalelse. 
 
Tildeling av forhåndsdefinerte områder er en av to konsesjonsrunder på norsk 
kontinentalsokkel og den konsesjonsrunden der det tildeles utviklingstillatelser. TFO-
ordningen er en årlig konsesjonsrunde og starter med at områder for en mulig utvidelse 
av TFO området vurderes. I 2022 foreslår Olje- og energidepartementet å utvide 
området i Barentshavet med åpning av blokkene:  
 
• 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 

 
Vi har vurdert de enkelte blokkene som omhandler forslaget til utvidelse av TFO, 
og har følgende kommentarer: 
 
Barentshavet 
 
Blokkene 7426/10-12 
Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med line i disse blokkene.   
 
Blokkene 7326/1-9 
Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med line i disse blokkene.   
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Blokkene 7326/11-12 
Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med line og bunntrål i disse blokkene.   
 
Blokkene 7327/7-9 
Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med line i disse blokkene.   
 
Blokkene 7327/10-12 
Det forventes noe fiskeriaktivitet med line i disse blokkene.   
 
Blokkene 7328/7-9 
Noe aktivitet med bunntrål kan forventes i 4.kvartal i disse blokkene, særlig i blokk 8.  
 
Blokkene 7328/10-12 
Det kan forventes til dels stor aktivitet med bunntrål i 4. kvartal i disse blokkene, særlig i 
blokk 11. I tillegg vil det forekomme sporadisk aktivitet med line i blokkene.  
 
Blokkene 7231/1-3, 5-6 
Det forventes en periodevis stor fiskeriaktivitet i vintermånedene (november-januar) i 
de nordlige blokkene med line. I sommermånedene forventes det kun et sporadisk 
linefiske i området som omfattes av disse blokkene. En del aktivitet i 4. kvartal med 
bunntrål, særlig i nordlige del av blokkene 1- 3 må påregnes. Det kan også være 
periodevis stor aktivitet i forbindelse med loddefisket, som foregår i første kvartal med 
not og pelagisk trål. Aktiviteten i dette området vil variere fra år til år. 
 
Generelt for blokkene øst i Barentshavet 
I enkelte år kan det forventes stor fiskeriaktivitet etter lodde i perioden januar til 
februar med pelagisk trål og not. Det er for øvrig vanskelig å forutse hvor loddeinnsiget 
kommer fra år til år da det kan være til dels store variasjoner i vandringsmønsteret. 
Hvorvidt det fiskes på arten avhenger av de årlige reguleringene.  
 
Sammendrag og tilrådning 
Noen av blokkene som er foreslått utlyst ligger i områder som det må vises spesielle 
hensyn. Fiskeridirektoratet vil derfor fraråde at det gjennomføres seismisk 
datainnsamling i de periodene fiskeriintensiteten forventes å være størst i gitte blokker. 
Videre bør en unngå å plassere installasjoner for boring og oljeproduksjon i områder 
hvor det kan komme til hinder for utøvelsens av fiske. Dersom det blir utbygging i et 
område ber vi om at nødvendige tiltak settes i verk slik at en reduserer muligheten for 
unødvendig beslagleggelse av fiskefelt.  
Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til de foreslåtte utvidede TFO-områdene 
for 2022.  
 
Ressursbiologiske vurderinger antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet. 
 
 
 
Med hilsen 
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Anne Marie Abotnes 
konstituert seksjonssjef 
 
Kristian Landmark Skaar 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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