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HØRINGSUTTALELSE – FORSLAG TIL BLOKKER TIL UTLYSNING I 25. 

KONSESJONSRUNDE 

Vi viser til Deres brev av 24. juni 2020 vedrørende ovennevnte sak.  

 

I 25. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse totalt 136 blokker fordelt på 11 

blokker i Norskehavet og 125 blokker i Barentshavet.  

 

Fiskeridirektoratet har følgende merknader til de utlyste blokkene: 

 

Norskehavet 

Blokkene 6203/1-3: 

Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med not og pelagisk trål. 

  

Blokkene 6203/4-6: 

Det kan forventes variabel fiskeriaktivitet gjennom året med trål, not og konvensjonelle 

fiskeredskaper, størst aktivitet forventes 3. kvartal. Blokkene ligger tett opp mot 

områder som det i perioder av året er stor fiskeriaktivitet.  

 

Blokkene 6204/1-2, 4: 

Det kan forventes variabel fiskeriaktivitet gjennom året i sørlige deler av blokk 2 og hele 

blokk 4. med trål og konvensjonelle fiskeredskaper. Størst aktivitet forventes i 3. kvartal. 

Blokkene ligger tett opp mot områder som det i perioder av året kan forventes stor 

fiskeriaktivitet.   

 

Barentshavet 

Blokkene 7017/1-9, 7018/1-2, 7116/1-6, 7117/4-12, 7215/12, 7216/8, 10-12 og 7217/10: 

Disse blokkene ligger i et område som er svært viktig for fiske etter torsk, hyse, uer, sei 

med trål og konvensjonelle fiskeredskaper. Fisket foregår hele året, men en kan forvente 

størst fiskeriaktivitet i 1. og 2. kvartal. I øvrige deler av året forventes det sporadisk 

fiskeriaktivitet. De vestligste blokkene ligger for øvrig ved Eggakanten hvor det er 
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periodevis stor fiskeriaktivitet og Fiskeridirektoratet fraråder derfor å tillate seismisk 

skyting området i perioder når det pågår fiskeri i disse blokkene. Det forventes også et 

betydelig sildefiske i området i slutten på 3. kvartal og i 4 kvartal.  

 

Blokkene 7118/1-12 

Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet i disse blokkene, med størst sjanse for at 

fiskeri inntreffer i sørlige deler av blokkene.  

 

Blokkene 7315/1-3, 5-6, 8-9 og 7316/10-11: 

Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet i disse blokkene. Det er imidlertid betydelig 

fiskeriaktivitet både rett øst og sør for blokkene.   

 

Blokkene 7322/1-2, 7422/12, 7423/10-12, 7425/7,8,10,11,12 og 7424/7-12: 

Det forventes svært mye fiskeriaktivitet i området med primært trål og linefiske. 

Fisketrykket er forventet å være størst i vestlige deler og er primært etter torsk, sei og 

hyse.  

 

Blokkene 7323/2,3 og 7324/1-4: 

Det forventes kun et sporadisk fiske i området.   

 

Blokkene 7326/3,6, 7327/1-6 og 7328/1-6: 

Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet i disse blokkene. 

 

Blokkene 7329/1-9 og 7330/1-9: 

Det kan forventes til dels stor fiskeriaktivitet i perioder med trål og konvensjonelle 

fiskeredskaper, hovedsakelig line i 7329/8 og 9 og 7330/6-9. Historiske data viser at 

aktiviteten i disse blokkene har økt det siste året og da spesielt i 4. kvartal.  

 

Blokkene 7428/9 og 7429/7-9: 

Det forventes kun liten eller ingen fiskeriaktivitet i disse blokkene. 

 

Blokkene 7430/7-9 og 7431/7-8: 

Det kan forventes til dels stor fiskeriaktivitet i perioder med trål etter torsk, hovedsakelig 

i 1. og 4. kvartal. Videre vil det også i perioder foregå et betydelig fiske etter reker med 

bunntrål i 2. og 3 kvartal.  

 

Blokkene 7332/7-9: 

Det forventes kun sporadisk fiskeriaktivitet med trål og line i disse blokkene.  

 

Blokkene 7333/7-9 

Blokkene ligger like opptil Thor Iversen banken og det kan forventes stor fiskeriaktivitet 

med trål og line i 3.og 4. kvartal, og da spesielt i blokk 7333/9.  

 

Blokkene 7126/6, 7127/4-6 og 7128/4-6: 

Disse blokkene ligger i et område som er svært viktig for fiske etter torsk med trål, 

snurrevad og konvensjonelle fiskeredskaper. Det forventes et intensivt fiskeri fra 
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oktober/november til og med mars Fiskeridirektoratet fraråder derfor å tillate seismisk 

skyting området i perioder når det pågår fiskeri i disse blokkene.  

 

Generelt for blokkene i østlige deler av Barentshavet 

I enkelte år kan det forventes stor fiskeriaktivitet etter lodde i perioden januar til og 

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 fisket 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 blokkene til utlysning i  

25. konsesjonsrunde. 

 

Ressursbiologiske vurderinger antas ivaretatt av Havforskningsinstituttet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Anne Kjos Veim 

seksjonssjef 

 

Kristian Landmark Skaar 

seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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