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20/1318 Høring på 25. konsesjonsrunde- høringssvar fra Norges Fiskarlag 

1. Bakgrunn 

Norges Fiskarlag viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring om den 25. konsesjonsrunde på 

norsk sokkel av 24. juni d.å.  

I 25. konsesjonsrunde foreslår departementet å utlyse ni områder som omfatter areal i totalt 136 

blokker, hvorav 11 i Norskehavet og 125 i Barentshavet, jf. vedlagte kart. 

 

Norges Fiskarlags høringsinnspill til konsesjonsrunden kommer frem av punkt 2 og 3 nedenfor. 

 

2. Norges Fiskarlags vurdering  

2.1 Innledning 

 

I høringsrunden bes det kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig 

informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at siste 

forvaltningsplan (Meld. St. 20 (2019-2020)) ble behandlet, jf. Meld. St. 28 (2010-2011). 

Norges Fiskarlag er av den oppfatning at det er kommet ny relevant og vesentlig informasjon som gjør 

at det i utgangspunktet ikke bør tillates økt oljevirksomhet på Eggakanten og Mørebankene og i 

Barentshavet.  

Det har bl.a. kommet ny informasjon i forhold til hvilke negative konsekvenser seismikk, 

elektromagnetiske undersøkelser og undersjøiske sprengninger vil ha for fiskens gytemønster, og de 

konsekvenser dette vil ha for livet i havet. Det vises i denne sammenheng til Havforskningsinstituttets 

rapport nr. 10/2019 - Menneskeskapt støy i havet.  

Det er også kommet ny og viktig informasjon som gjelder utfordringer med hensyn til utilstrekkelig 

oljevernutstyr og manglende oljeberedskap i nordområdene. Det vises til Riksrevisjonens rapport 

datert 26. mars 2019 – «Undersøkelse av myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og fiskeri ved 

petroleumsvirksomhet i nordområdene.» 

http://www.fiskarlaget.no/
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Vi forutsetter etter dette at OED tar hensyn til våre innspill når det skal avgjøres om de utlyste 

blokkene skal innlemmes i denne runden. 

    2.2 Norskehavet 

Flere av de foreslåtte blokkene ligger i et område som er svært viktig for den biologiske produksjonen, 

både i Norskehavet, og videre ned langs kysten. Dette gjelder blokk 6203/1,2,3,4,5 og 6, 6204/1 og 

deler av 6204/2 og 4. 

De fleste av de foreslåtte blokkene ligger også i «Særlig verdifulle områder» (SVO- områder), og slike 

områder har en svært viktig betydning for det biologiske mangfoldet og den biologiske produksjonen i 

området. 

SVO- områdene SVO Eggakanten og SVO Mørebankene er kjerneområder for gyting og tidlig 

oppvekst hos NVG- sild og sei. Området er også viktig for nordøstarktisk torsk og hyse. I området er 

det påvist rik variasjon i naturtyper og undersjøiske landskap langs eggakanten. Det kommer 

næringsrikt vann inn fra Atlanterhavet til området som strømmer inn mot, og langs eggakanten. Denne 

prosessen sørger for høy planktonproduksjon med påfølgende godt næringsgrunnlag for høyere ledd i 

næringskjeden. I dette området finnes også flere store forekomster av korallrev, og i blokk 6203/5 er 

det innført «korallrev-forbudsområde.» 

Blokk 6203/6 og 6204/4 ligger også i området som er angitt som kjerneområde for gyting av NVG- 

sild. 

I tillegg til at de utlyste blokkene vil komme i konflikt med viktige områder for biologisk mangfold, 

vil alle de utlyste blokkene i Norskehavet ligge i, og tett opp mot viktige fiskefelt. Disse områdene 

benyttes spesielt mye i forbindelse med fiske etter sei med line og trål, og det er høy aktivitet hele året. 

Vi ser med sterk bekymring på at OED foreslår å åpne opp for utstrakt oljevirksomhet i eller ved 

viktige gyte- og oppvekstområder for flere fiskeslag. Flere av de foreslåtte områdene er også viktige 

fiskeområder som benyttes hele året.  

Norges Fiskarlags negative høringssvar til den foreslåtte utvidelsen for petroleumsvirksomhet i SVO 

Eggakanten og SVO Mørebankene bør ikke komme som noen overraskelse, da Norges Fiskarlag i 

årevis har jobbet for å bevare området Mørebankene mot oljevirksomhet.  

SVO Eggakanten overlapper med SVO Mørebankene, og vi har lagt inn et bilde nedenfor av de nevnte 

SVO områdene for å illustrere nærheten mellom de to områdene (bildet er hentet fra 

https://kart.barentswatch.no/). 
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På bakgrunn av det ovennevnte er Norges Fiskarlag i prinsippet sterkt imot en innlemming av de 

foreslåtte blokkene i SVO områdene Eggakanten og Mørebankene i Norskehavet i den 25. 

konsesjonsrunden.  

 

Norges Fiskarlag kan under tvil godta en innlemmelse av blokk 6203/1,2,3 og 4 i den 25. 

konsesjonsrunden. 

 

Norges Fiskarlag vil ellers minne om at TFO runden i 2020 allerede har innlemmet 36 nye blokker 

vest i Norskehavet. Vi mener at dette også er et argument for å bremse utvidelsen av 

petroleumsvirksomheten ytterligere i Norskehavet. 

 

    2.3 Barentshavet 

Av Norges Fiskarlags høringsuttalelse til TFO 2020 av 5. mai 2020 fremgår det på side 2 at: 

 

«Norges Fiskarlag ser positivt på at ikke områdene i Nordsjøen og Barentshavet utvides i år.  

 

I 2019 kom Riksrevisjonens rapport om myndighetenes arbeid med å ivareta miljø og  

fiskeri ved petroleumsvirksomhet i nordområdene, som bl.a. konkluderte med at oljevernberedskapen 

ikke er godt nok tilpasset forholdene i nordområdene. Dette funnet viser at det må tilrettelegges bedre 

for å unngå katastrofale konsekvenser for bl.a. miljøet og fiskerinæringen før det utvides med 

ytterligere petroleumsvirksomhet i de sårbare nordområdene våre.  

 

I Nordsjøen er det allerede svært stor aktivitet, og det er betydelige utfordringer med å få til 

sameksistens med petroleumsnæringen i dette området, spesielt med tanke på at 

petroleumsmyndighetene ikke tar en koordinerende rolle i forbindelse med seismisk aktivitet i norske 

havområder.» 

 

Norges Fiskarlag registrer med skuffelse at det er utlyst et omfattende antall (125) blokker til 

petroleumsvirksomhet i Barentshavet. Etter vårt syn er de forhold som påpekes i den ovennevnte 

rapporten fra Riksrevisjonen alvorlige, og underbygger at beredskap for å hindre og eller begrense 

alvorlige oljeutslipp allerede i dag er for dårlig i forhold til den oljeaktivitet som allerede er etablert i 

Nordområdene. Av denne grunn mener vi i utgangpunktet at planlagte utvidelser i Barentshavet må 
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settes på vent inntil man har fått på plass en oljevernberedskap og utstyr som er tilpasset utfordringene 

oljeaktiviteten i Nordområdene innebærer. 

 

I de fleste av blokkene som er utlyst i Barentshavet foregår det stor fiskeriaktivitet av havgående line- 

og trålfartøyer hele året. En åpning av de foreslåtte områdene vil derved påvirke fiskeriaktiviteten i 

alle faser av petroleumsvirksomheten som eventuelt vil komme i disse områdene. 

 

Blokk 7017, 7117 og 7118 ligger alle tett opp til et gyteområde for blåkveite og hyse. I det samme 

området utføres det også et omfattende fiskeri gjennom hele året. Deler av området er også definert 

som SVO område i havforvaltningsplanene. I blokk 7329 og 7330 foregår det også et til dels 

omfattende fiske med line i 2. og 3.kvartal. Dette fisket vil også bli sterkt berørt av 

petroleumsvirksomhet dersom det åpnes for dette i disse blokkene. 

 

Norges Fiskarlag går på denne bakgrunn imot blokk 7017,7117,7118,7329 og 7330 innlemmes i den 

25. konsesjonsrunden.  

 

Når det gjelder de øvrige blokkene som er utlyst kan vi under tvil godta disse dersom 

fiskeriinteressene blir ivaretatt i lete- og utbyggingsfasen, samt at myndighetene krever at 

petroleumsnæringen får på plass en oljevernberedskap og utstyr som er tilpasset utfordringene 

oljeaktiviteten i Nordområdene innebærer. 

 

3. Oppsummering 

 

Norges Fiskarlag savner en større åpenhet om de petroleumsfaglige vurderinger som ligger til 

grunn for konsesjonsrundene på norsk sokkel, både TFO og konsesjonsrundene. Vi er av den 

oppfatning av at disse rundene er lite demokratiske, og at det er liten mulighet til å påvirke disse 

prosessene eller få inntrykk av hvilke vurderinger som egentlig ligger bak en beslutning om å 

innlemme nye blokker i konsesjonsrundene på sokkelen.  

 

Norges Fiskarlag forventer uansett at OED legger stor vekt på hensynet til fiskeriinteressene og 

det biologiske mangfoldet ved en eventuell utvidelse i Norskehavet og i Barentshavet. Dette 

gjelder både ved seismiske undersøkelser, ved prøveboring og legging av rør og kabler etc.  

 

Oppsummert har Fiskarlaget følgende tilbakemeldinger til blokkene som er utlyst: 

 

• Norges Fiskarlag er i prinsippet sterkt imot en innlemming av de foreslåtte blokkene i 

SVO områdene Eggakanten og Mørebankene i Norskehavet i den 25. konsesjonsrunden, 

men vi kan under tvil godta en innlemmelse av blokk 6203/1,2,3 og 4 i den 25. 

konsesjonsrunden. 

 

• Norges Fiskarlag går sterkt imot at blokk 7017,7117,7118,7329 og 7330 I Barentshavet 

innlemmes i den 25. konsesjonsrunden.  
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Når det gjelder de øvrige blokkene som er utlyst i Barentshavet, kan vi under tvil godta disse 

dersom fiskeriinteressene blir ivaretatt i lete- og utbyggingsfasen, samt at myndighetene krever 

at petroleumsnæringen får på plass en oljevernberedskap og utstyr som er tilpasset 

utfordringene oljeaktiviteten i Nordområdene innebærer. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Norges Fiskarlag 

 

 

Jan Birger Jørgensen/s       

                                                                                               Sonja Elin Kleven Jakobsen/s 

            

   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


