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TFO 2022 – Høringssvar fra Norges Fiskarlag 

Norges Fiskarlag viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring om tildeling av 
forhåndsdefinerte områder i 2022 datert 17. mars d.å. Norges Fiskarlag ser positivt på at områdene 
i Norskehavet og Nordsjøen ikke utvides for ytterligere petroleumsvirksomhet, men vi ser med 
bekymring på at det foreslås blokker i sårbare områder med høy fiskeriaktivitet. Norges Fiskarlag 
oppfordrer derfor OED til å ikke åpne blokkene 7328/7 - 12 og 7231/1 – 3 og 5 -6. i årets TFO. 

 

Innledning 

Norges Fiskarlag viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring om tildeling av 
forhåndsdefinerte områder 2022 datert 17. mars d.å. Konsesjonsrundene på norsk sokkel som går 
under navnet «tildeling i forhåndsdefinerte områder» (TFO) fokuserer på de modne delene av 
sokkelen hvor geologien er kjent og infrastrukturen er godt utbygd. Alle områder som er åpnet for 
petroleumsvirksomhet, kan lyses ut i nummererte konsesjonsrunder eller inkluderes i det 
forhåndsdefinerte området. Hvilke områder som inngår i de forskjellige rundene er styrt av 
petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og 
utnyttelse av tidskritiske ressurser. 

Ut fra petroleumsfaglige vurderinger foreslås det for TFO 2022 å utvide området i Barentshavet med 
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 
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Figur 1 viser oversikt over forslag til TFO 2022 hentet 
fra Olje- og energidepartementets høring om 
tildeling av forhåndsdefinerte områder 2022 av 17. 
mars 22.  

 

Norges Fiskarlags vurdering 

Olje- og Energidepartementet skriver i sitt høringsbrev at «Konsesjonsrunden gjennomføres i tråd 
med de arealmessige rammer Stortinget har fastsatt. I høringsrunden bes det derfor kun om innspill 
knyttet til hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om 
hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet, jf. Meld. 
St. 20 (2019-2020).»  

Vi forbeholder oss retten til å komme med en uttalelse i denne saken, og forventer at våre innspill 
blir tatt med i vurderingen uavhengig av om kunnskapen er ny, vesentlig eller har vært tatt opp 
tidligere. 

 

Overordnede innspill 

Norges Fiskarlag er opptatt av, og arbeider for en god og kunnskapsbasert sameksistens med andre 
næringer som benytter hav- og fjordområdene. Imidlertid har fiskerinæringen over tid opplevd en 
stor og økende konkurranse om sjøarealene, og den senere tiden er det også fremmet sterke 
politiske signaler om økt satsing på nye næringer og aktiviteter. 

Vi ønsker derfor å understreke at vi på generelt grunnlag er opptatt av at aktivitet fra andre næringer 
ikke fortrenger fiskernes historiske rett og adgang til fiskefeltene. Videre er det avgjørende at 
hensynet til viktige gyte- og oppvekstområder for fisk hensyntas, 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.  Det må også påpekes at fiskeriene er dynamiske, og 
kan forandre seg over tid. Det kan derfor ikke utelukkes at områder som ikke benyttes til fiske i dag, 
kan bli aktuelle i framtiden. Dette kan eksemplifiseres med fiske etter lodde, hvor det er vanskelig å 
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forutse hvor loddeinnsiget vil komme det enkelte år, da det kan være store variasjoner i 
vandringsmønster fra år til år.  

Vi ønsker også å påpeke vår bekymring for hvilke konsekvenser økt petroleumsaktivitet kan ha for de 
sårbare områdene i Barentshavet. Vi ser også at det er usikkerhet rundt beredskapssituasjon ved 
utilsiktede hendelser og mener denne må styrkes for å ha en god nok beredskap i nord. 

 

Innspill til årets tildeling av forhåndsdefinerte områder 

I årets TFO runde er det ikke foreslått utvidelse av områdene i Nordsjøen og Norskehavet. Dette ser 
vi på som meget positivt.  

I flere av de foreslåtte utlyste blokkene i Barentshavet foregår det til dels stor fiskeriaktivitet av 
havgående line- og trålfartøyer. En åpning av disse blokkene vil følgelig påvirke utøvelsen av fisket i 
negativ retning, både i lete-, utbygging- og driftsfasen.  
 
Norges Fiskarlag har ved hjelp av Fiskeridirektoratets kartverktøy Yggdrasil, gått gjennom de 
foreslåtte blokkene med hensyn på fiskeri. Informasjonen fra Yggdrasil viser fiskeriaktivitet for flere 
ulike fiskeredskaper basert på posisjonssignaler fra norske fiskefartøy over 15m i perioden 2011 til 
24.04.22. Sporingsdata er så koblet med opplysninger fra fangstrapportering i de ulike blokkene.  Det 
presiseres at det kun er brukt data fra norske fiske- og fangstfartøy på, eller over 15 meter. Det kan 
derfor legges til grunn at fiskeriaktiviteten er større enn det som kommer frem av uttrekket fra 
Yggdrasil. Yggdrasil er også brukt til å få oversikt over registrerte gyte-, oppvekst- og beiteområder.  
Arelaverktøyet i Barentswatch er brukt for å få oversikt over evt SVO områder (Sårbare og Verdifulle 
områder).  
 
I det følgende gis en kort kommentar til de ulike foreslåtte blokkene.  
 
Blokkene 7426/10 - 12 
Disse blokkene ligger i et område med lite registrert fiske, og aktivitet her vil pr i dag sannsynligvis 
ikke føre til sameksistensproblematikk.  
 
Blokkene 7326/1 - 9, 11 - 12 
Disse blokkene ligger i et område med lite registrert fiske, og aktivitet her vil pr i dag sannsynligvis 
ikke føre til sameksistensproblematikk.  
 
Blokkene 7327/7 - 12 

Det forventes noe fiskeri, særlig i blokkene 8, 9, 11 og 12. Det er primært line og bunntrål som 
dominerer.  
 
Blokkene 7328/7 - 12 

Alle de foreslåtte blokkene ligger i områder som har fiskeri. Blokkene 8 og 11 har høyest aktivitet, 
hvor bunntrål dominerer. Det antas at det er høyest aktivitet i 4. kvartal.    
 
Blokkene 7231/1 - 3, 5 - 6 

Blokkene 1, 2 og 3 ligger i et område med høy fiskeriaktivitet, primært bunntrål og line. Blokkene 5 
og 6 har noe mindre aktivitet, primært line. Det forventes høyest aktivitet i vintermånedene, men 
også sommermånedene er aktuelle.  
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Norges Fiskarlag er opptatt av at ulike næringer kan utøves i sameksistens i norske havområder. 
Dette betinger at forvaltningen sørger for at arealene deles på en slik måte at eksisterende næringer, 
herunder fiskeri, ikke blir fortrengt fra viktige områder/fiskefelt. Norges Fiskarlag ber Olje- og 
energidepartementet om å revurdere omfanget av foreslåtte utvidelser, og at de viktigste områdene 
for fiskerinæringen tas ut av planen for tildeling av nye områder for oljerelatert virksomhet i 2022. 
Dette er slik vi ser det er det blokkene 7328/7 - 12 og 7231/1 – 3 og 5 -6. 

Norges Fiskarlag oppfordrer også til at det for de resterende blokkene ikke gjennomføres seismisk 
datainnsamling i de periodene fiskeriaktiviteten forventes å være størst. Videre bør en unngå å 
plassere installasjoner for boring og oljeproduksjon i områder hvor det kan komme til hinder for 
utøvelsens av fiske.  

 
Til sist vil vi be OED se på saksbehandlingsprosessen knyttet til TFO tildelingene på norsk sokkel og 
norske havområder. Slik TFO prosessen foregår nå er det vanskelig å vite hva som ligger i 
«petroleumsfaglige vurderinger» og det er umulig å vite hvordan hensynet til andre næringer vektes i 
utvidelsesprosessen. 
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