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Merknader fra NFD til høring om tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO-området) 

og forslag til utvidelse 2016 

Det vises til vedlagte innspill fra Havforskningsinstituttet (HI) og Fiskeridirektoratet. Som det 

fremgår av vedleggene påpeker HI at blokkene 7217/9 og 12, 7218/7, 8, 9, 10, 11 og 12, og 

7219/7 og 10, overlapper med gyteområdet for hyse og derfor ikke bør åpnes. Ved nærmere 

forespørsel fra NFD har HI bekreftet at dette er ny informasjon som følge av instituttets arbeid 

med oppdatering av gytekart, og at man således ikke kjente til dette da den relevante 

forvaltningsplanen ble behandlet. 

 

Hyse er en fiskeart av stor økonomisk betydning for norsk sjømatnæring. Arten er også av 

sentral betydning i vårt marine økosystem. NFD ber derfor om at de nevnte blokkene tas ut av 

TFO 2016, evt. at det knyttes særskilte vilkår til disse som beskytter hysens gyteaktivitet på 

en tilfredsstillende måte.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Elisabeth Gabrielsen  

avdelingsdirektør 

 Kristoffer Bjørklund 

 seniorrådgiver 
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Fra: Lise Langård <Lise.Langard@fiskeridir.no> 
Sendt: 30. desember 2015 14:11 
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Emne: Høringsuttalelse – Forslag til utvidelse av TFO – områdene 2016 
 

 

Nærings- og fiskeridepartementet Saksbehandler: Lise Langård 

Postboks 8090 Dep Telefon:  

 Seksjon: Utviklingsseksjonen 

0032 OSLO Vår referanse: 15/15861 

 Deres referanse:  

 Vår dato: 30.12.2015  

 Deres dato:  

Att:   

 

HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL UTVIDELSE AV TFO – OMRÅDENE 

2016   

 

Vi viser til Deres brev av 5. november 2015 vedrørende ovennevnte sak. 

 

En har vurdert de enkelte blokkene som omhandler forslaget til utvidelse av TFO, og 

har følgende kommentarer: 

 

Norskehavet: 

 

Blokk 6603/6,9,12 - Det forventes liten eller ingen fiskeriaktivitet.  

 

Blokk 6604/2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 – Det forventes liten eller ingen fiskeriaktivitet.  

 

Blokk 6605/10,11,12 – Det kan forventes fiskeriaktivitet med trål og konvensjonelle 

fiskeredskap.  

 

Blokk 6704/12 - Det forventes liten eller ingen fiskeriaktivitet.  

 

Blokk 6705/5,6- Det forventes liten eller ingen fiskeriaktivitet.  

 

Blokk 6706/4 -Her forventer en kun i enkelte år et sporadisk fiskeri med flytetrål og not 

i fiske etter norsk vårgytende sild.  

 

Blokk 6707/4,5,6 - Det forventes sporadisk fiskeriaktivitet med trål og konvensjonelle 

fiskeredskap. Områdene øst for blokkene langs eggakanten er svært viktig for fiske 

etter blåkveite med konvensjonelle fiskeredskap i sommermånedene  og fisket etter 

snabeluer med trål i perioder av året. 

 



 

 

Barentshavet: 

 

Blokk 7119/1,4 – Det forventes sporadisk fiskeriaktivitet med trål og konvensjonelle 

fiskeredskap.  

 

Blokk 7126/2,3,5 - I perioden november og ut mars forventes det periodevis stor 

fiskeriaktivitet i område med trål og konvensjonelle fiskeredskap. I enkelte år kan det 

forventes stor fiskeriaktivitet etter lodde i perioden medio januar til og med februar 

med pelagisk trål og not. 

 

Blokk 7217/9,12 – I perioden november til mars kan det forventes periodevis stor 

aktivitet med bunntrål og konvensjonelle redskap. I perioden oktober til november 

kan det forventes periodevis stor aktivitet med pelagisk trål og not etter norsk 

vårgytende sild.  

 

Blokk 7218/4,5,6,7,8,9,10,11,12 - Det forventes sporadisk fiskeriaktivitet med  

konvensjonelle fiskeredskap. Fra september til november kan det forventes sporadisk 

fiskeriaktivitet med pelagisk trål etter norsk vårgytende sild. 

 

Blokk 7219/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 – Det forventes sporadisk fiskeriaktivitet med  

konvensjonelle fiskeredskap. Fra september til november kan det forventes sporadisk 

fiskeriaktivitet med pelagisk trål etter norsk vårgytende sild. 

 

Blokk 7220/1,2,4,5,7,8 - Det forventes sporadisk fiskeriaktivitet i området med 

konvensjonelle fiskeredskap.   

 

 

Frarådninger: 

 

Som følge av områdets betydning for fiskeri så vil en fraråde seismisk aktivitet i 

blokkene 6605/12 og 6707/4,5,6 om sommeren når blåkveitefiske pågår. 

 

Som følge av områdets betydning for fiskeri så vil en fraråde seismisk aktivitet i 

blokkene  som ligger i kvadrant 7126 og 7217 i perioden fra og med november og ut 

mars. 

 

I blokkene som ligger i kvadrant 7217, 7218 og 7219 frarådes det seismisk aktivitet i 

fiske etter norsk vårgytende sild. 

 

Ressursbiologiske vurderinger antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet. 

 



Fiskeridirektoratet har ingen øvrige merknader til de foreslåtte utvidede TFO-

områdene for 2016. 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef 

 

 

Lise Langård 

rådgiver 

 

 

 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 

 

  



Mottakerliste:       

Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO 

 

 

Kopi til:    

Havforskningsinstituttet Postboks 1870 

Nordnes 

5817 BERGEN 

Norges Fiskarlag Postboks 1233 

Sluppen 

7462 TRONDHEIM 
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