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Høring - Forslag til endringer i ressursforskriften og forskrift om 
dokumentasjon ved lagring av Co2 på sokkelen 

Innledning 

Oljedirektoratet (OD) sender på høring forslag til endringer i forskrift av 13. desember 2017 nr. 2004 
om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten (ressursforskriften) og forslag til endringer i forskrift 
av 13. desember 2017 nr. 2004 om materiale og dokumentasjon ved undersøkelse etter og utnyttelse 
av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO₂ (forskrift om dokumentasjon 
ved lagring av CO₂ på sokkelen). 

Forslagene til endringer har til hensikt å tilpasse forskriftene til praksis og rutiner, gjøre nødvendige 
språklige justeringer samt å forenkle og tydeliggjøre forskriftene. Det er ikke registrert endringer som 
i betydelig grad vil ha betydning for sameksistensen mellom fiskeri og petroleumsvirksomheten, men 
Norges Fiskarlag ønsker likevel å presisere noen av forslagene til endringer. 

Forslag til endringer i forskrift om ressursforvaltning i petroleumsvirksomheten 

§ 8. Krav ved gjennomføring av seismisk undersøkelse 

Norges Fiskarlag støtter forslaget om å ta inn en presisering i veiledningen om at følgefartøy kun i 
særskilte tilfeller skal ta kontakt med andre fartøyer. For å sikre en god sameksistens er det sentralt 
at det kun er hovedfartøy med fiskerikyndig ombord som fører kommunikasjon med fiskefartøyene i 
området. 
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§ 9. Krav om fiskerikyndig person ombord i fartøy som foretar geofysisk undersøkelse 

Norges Fiskarlag støtter forslaget om å ta inn en presisering i forskriften om at Oljedirektoratet i 
samråd med Fiskeridirektoratet, i tvilstilfeller har avgjørende myndighet til å bestemme om det skal 
være fiskerikyndig ombord eller ikke. 

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

Forslaget til endring går ut på å endre ordlyden i forhold til kravet til erfaring til de fiskerikyndige 
gjennom å endre fra «aktiv fisker» til «aktiv fisker eller hatt tilsvarende relevant erfaring» med 
begrunnelse i utfordringer rundt å få tak i kvalifiserte fiskerikyndige. Norges Fiskarlag støtter denne 
endringen, men påpeker at det er viktig at veilederen presiserer hva som ligger i «tilsvarende 
relevant erfaring» slik at det ikke hersker tvil om dette. 

Endringsforslaget foreslår også å endre kravene til å kunne dokumentere hvilke farvann en har 
erfaring fra. Det skal nå kun deles sør/nord for 62 grader nord, og ikke i sør for 62 grader nord, 
mellom 62 grader og 67 grader nord, og nord for 67 grader nord, med samme begrunnelse som over, 
samt at det ikke er så stor forskjell på fiskeriaktiviteten nord for 62 grader nord og nord for 67 grader 
nord. Norges Fiskarlag støtter også dette endringsforslaget. 

§ 12. Traséundersøkelser og andre grunnundersøkelser 

Norges Fiskarlag støtter forslaget om å utforme unntak fra meldeplikten som en funksjonell 
beskrivelse heller enn den opplistingen som står i dag, men vi foreslår en endring i ordlyden. I dagens 
forslag står dette: 

«Meldeplikten gjelder ikke for trasé- og andre grunnundersøkelser dersom undersøkelsen 
skjer uten bruk av seismikk og den vil ha liten, eller ingen, påvirkning på sårbare områder, 
fisk og marine dyr eller næringsaktivitet». 

Vi foreslår følgende endring i siste ledd. 

«Meldeplikten gjelder ikke for trasé- og andre grunnundersøkelser dersom undersøkelsen 
skjer uten bruk av seismikk og den vil ha liten, eller ingen, påvirkning på naturmangfold 
eller næringsaktivitet». 

Gjennom å bruke «naturmangfold» i stedet for en opplisting av noen arts- eller naturtyper 
sørger en for at alt er inkludert, slik som eksempelvis fisk, sjøpattedyr, gyte- og 
oppvekstområder, samt områder som er viktige oppholdsområder for vandrende bestander. 
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Forslag til endringer i forskrift om dokumentasjon ved lagring av CO₂ på sokkelen 

Endringsforslaget for denne forskriften inneholder endringer som er like de som er for 
ressursforskriften, og Norges Fiskarlag stiller seg bak forslagene som går på å bruke de samme 
endringsforslagene i begge forskrifter. 

Med hilsen 
Norges Fiskarlag 

Sverre Johansen 

Maria Pettersvik Arvnes 

Kopi til: Nærings- og fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskrevet signatur. 
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