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TFO 2016 - Høring - TFO-området og forslag til utvidelse
Norges Fiskarlag viser til høringsbrev med forslag til tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO), der
det foreslås at det åpnes nye områder for leting i Norskehavet og Barensthavet.

Norges Fiskarlag er kjent med tilrådningene fra Fiskeridirektoratet, oversendt departementet i epost av
30. desember 2015 med spesifikk vurdering av de enkelte blokkene som er foreslått.

Norges Fiskarlag har også mottatt kommentarer fra medlemslag der de viser til at utvidelsene i
Norskehavet kommer i mindre kontakt med fiskeriene enn de foreslåtte utvidelsene i Barentshavet.
Det er viktig at det ikke tillates utvidelse av områder for leteboring der det har foregått og foregår
fiskeri, med mindre det kan settes strenge krav til når og hvordan letingen skal kunne foregå.

For å unngå at det oppstår slike konflikter, bør det som et minimum legges til grunn den vurdering
som Fiskeridirektoratet har foretatt, sammen med de innspill som er gitt fra våre medlemslag på et
tidligere tidspunkt.

Foreliggende sporing av fiskeriaktiviteten i Barentshavet viser med tydelighet hvordan fiskeriene
varierer over året, og hvilke fiskerier som dominerer i de foreslåtte områder.

Norges Fiskarlag krever at det etableres konkrete retningslinjer ved leteaktivitet i de foreslåtte områder
i Barentshavet som sikrer at det ikke kommer til hendelser eller ulempe for fiskeriene.
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