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Høring - Forslag til endringer i ressursforskriften og forskrift om 
dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen 

Vi viser til brev av 19. september 2022 vedrørende ovennevnte sak. 

Fiskeridirektoratet har følgende kommentarer: 

Forslag til endringer i ressursforskriften 

§ 8. Krav ved gjennomføring av seismisk undersøkelse 

Fiskeridirektoratet støtter forslaget om å presisere i veilederen til ressursforskriften at 
følgefartøy kun i særskilte tilfeller kan ta kontakt med andre fartøyer i området. 

§ 9. Krav om fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar geofysisk undersøkelse 

Fiskeridirektoratet støtter forslaget om å ta inn et tillegg i første ledd om at Oljedirektoratet i 
tvilstilfeller har avgjørende myndighet i samråd med Fiskeridirektoratet. 

§ 11. Krav til fiskerikyndig person om bord i fartøy som foretar geofysisk undersøkelse 

Fiskeridirektoratet støtter forslaget om å endre fra «aktiv fisker» til «aktiv fisker eller hatt 
tilsvarende relevant erfaring», og utdype vilkåret «tilsvarende erfaring» i veilederen. 

Fiskeridirektoratet støtter også forslaget om å slå sammen havområdene 62-67 grader nord 
og nord for 67 grader nord, slik at det kun differensieres mellom sør for 62 grader nord og 
nord for 62 grader nord ved dokumentasjon av kunnskap om fiskeriaktivitet. 

Fiskeridirektoratet foreslår også at det legges til under § 11 at fiskerikyndige ved re-
godkjenning bør vise til områdegodkjenning på lik linje ved førstegangsgodkjenning, og at 
det bør stilles krav til at fartstiden i hovedsak skal være opparbeidet i fiske utenfor
territorialgrensen. Årsaken til dette er at reglene ved re-godkjenning av fiskerikyndige er lite 
presis rundt krav knyttet til fartstid. Fiskeridirektoratet har sett søknader om godkjenning av 
fartstid fra små, kystnære fartøy som ikke opererer ute i områdene der det skytes seismikk. 
Slik regelen står nå, så kan vi ikke annet enn å godkjenne denne fartstiden. 
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Forslag til endringer i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO2 på sokkelen 

Fiskeridirektoratet støtter forslagene til endringene i forskrift om dokumentasjon ved lagring 
av CO2 på sokkelen, da endringene samsvarer med endringene i ressursforskriften. 

Med hilsen 

Anne Marie Abotnes 
konstituert seksjonssjef 

Kristian Landmark Skaar 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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