
Informasjon og tilbakemeldinger 
fra gjennomførte kurs for 

fiskerikyndige

Jan Stenløkk, Oljedirektoratet



0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

Båtkilometer
CDP‐kilometer

Seismisk datainnsamling 1962 – 2008



Begrensninger som 
finnes i dag på 

seismisk 
datainnsamling 



Det påstås at:

20.05.2009 4

• Betydelig øking i seismikkinnsamlinger og arealbeslag
• Fisken forsvinner fra store områder, eller blir 

midlertidig borte
• Innsamling av seismikk utenfor innrapportert område
• Konflikter løses på havet og blir ikke kjent
• Fiskerikyndige er i lomma på seismikkindustrien
• Dårlig eller manglende rapporter fra fiskerikyndige
• Fiskerne jages bort –”cowboyvirksomhet”
• Manglende forståelse for norsk regelverk på 

seismikkfartøy (utenlandsk mannskap)



Seismikk og sameksistens på havet
‐ tiltak fra myndighetene



Tiltak for å bidra til god sameksistens
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• Justeringer av regelverket
• Lettere innsyn i kunngjøringer (nettbasert 

kunngjøringssystem)
• Bedre informasjon om planlagt seismikk
• Bedre definisjon av seismikkareal
• Fiskerikyndiges rolle – kursing
• Økt samarbeid mellom OD-FD-KV
• Undersøke muligheter for rasjonalisering av 

seismikkinnsamling (60-62 oN)
• Sporing av seismikkfartøy
• Oppfølging av avvik



Fiskerikyndiges stilling 

Krav til styringssystemer i petroleumsvirksomheten som skal sikre at regelverket og krav 
følges, jfr petroleumsforskriften kap. 8 ( §§56 -58 ):

Bestemmelsene gir hjemmel for at det skal etableres et styringssystem for å sikre 
etterlevelse av myndighetskrav. 

Styringssystemet skal omfatte interne krav til og rutiner for organisering,
ansvarsfordeling, myndighetsfordeling internt hos den enkelte og mellom rettighetshaver og 
andre deltakere i petroleumsvirksomheten, herunder kompetanse, ressurser og 
arbeidsutførelse hos den som etablerer styringssystemet. 

Styringssystemet skal dokumenteres for å sikre at gjeldende myndighetskrav etterleves. Det 
skal jevnlig gjennomgås og om nødvendig oppdateres for å sikre samsvar med kravene.

Rettighetshaver skal på bakgrunn i bestemmelsen sikre at det foreligger prosedyrer som 
beskriver den enkeltes rolle ombord og som den fiskerikyndige skal forholde seg til 
funksjon og rolle skal også være klargjort for.



Fiskerikyndiges stilling 

”Den fiskerikyndige skal ha en rådgivende funksjon og skal sikres en fri og 
uavhengig stilling” - ressursforskriften § 5, sjette ledd.

Skal bidrar med kunnskap om fiskeriene slik at det:
- skapes gjensidig forståelse 
- bidra til kommunikasjon med fiskefartøy
- gis informasjon om aktivitet på havet og dens særpreg
- bidrar til redusert konfliktnivå på havet

Den fiskerikyndige
- skal ha en objektiv rolle om bord
- er ansatt som fiskerikyndig og ikke andre oppgaver om bord
- har en rådgivende funksjon på fritt grunnlag
- skal ikke settes til å ”rydde området”
- evt. varsle myndigheten (Kystvakta)



Krav for å bli fiskerikyndig 
(ressursforskriften §6)

Aktiv fisker og/eller fiskerikyndig person i minst tolv måneder siste fem år.

Lokal kunnskap til det geografiske området vedkommende skal arbeide 
innenfor (Nordsjøen, Norskehavet og/eller Barentshavet). 

Fra 2009 er dette et inntakskrav for deltagelse på obligatorisk kurs for 
fiskerikyndige. 

Bestått kurs: godkjent frammøte, språktest og kunnskapstest

Etter 1. juni 2009 må fiskerikyndige ha bestått eksamen, evt. dispensasjon



Oljedirektoratet
Fiskeridirektoratet

Havforskningsinstituttet
Kystvakten

Innleide konsulenter
‐ Fiskerikyndig 
‐ Kommunikasjon/konflikt
‐ Bergen Maritime

Kurs for fiskerikyndige

Kurset er i samarbeid mellom Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet
Utgifter er betalt over OD sitt budsjett
Påmelding var med frist 31. des. 2008
Deltagelse fra offentlige institusjoner, samt innleide konsulenter
Ikke deltagelse eller observatører fra industriene eller andre
Kursplan sendt på høring til Fiskarlaget, Kystfiskarlaget og OLF

http://www.imr.no/


Opplæringskrav

Kurset skal gi kunnskap om:

petroleumsregelverket og annet relevant regelverk
Kystvakten
seismisk datainnsamling og geologiske metoder
Språkkunnskap (engelsk)
konflikthåndtering – kommunikasjon
rapportering (loggbok)

Det utstedes et felles kursbevis fra Oljedirektoratet og Fiskeridirektoratet.
- kursbeviset er gyldig uten tidsbegrensning. 
- kunnskapstest og språktest kan tas opp dersom stryk.



Kursets innhold

Organisering av myndigheter og næringer
Seismikk og letegeologi: letemetoder og geologi
Tillatelser til seismiske undersøkelser og regelverkets krav til saksbehandling
Seismikkeffekter på livet i havet
Høringsuttalelser – HI og FD grunnlag for uttalelse
Regelverkets krav til gjennomføring av seismisk undersøkelse

Fiskerikyndiges manual
Den fiskerikyndiges rolle
Kommunikasjon om bord
Konflikthåndtering
Kontakt med myndigheter – varslingsplan
Rapportering

Gruppearbeid
Den fiskerikyndiges time
Spørsmål og drøfting
Kunnskapstest
Engelsk språktest



Kursbevis

Etter godkjent kurs med språk- og 
kunnskapstest, får den fiskerikyndige 
er kursbevis.

Dette er et offentlig dokument, fra 
Oljedirektoratet og 
Fiskeridirektoratet.

Gyldighet har ubegrenset gyldighet –
så frem grunnleggende forhold er 
oppfylt



Rapportering

Ressursforskriften § 21.
”Den fiskerikyndige personen skal føre loggbok (dagbok) 
etter fastsatt mal for den tiden vedkommende er om bord 
i det seismiske fartøyet. Loggboken skal etter endt tokt 
oppbevares hos rettighetshaver i 2 år. Ett eksemplar av 
loggboken skal innen to uker etter endt tokt sendes til 
Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets 
regionkontor i det aktuelle området”

Fiskerikyndig skal sende rapport fra toktet etter 14 dager
Fiskerikyndig er ansvarlig for innsending
Denne sendes Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratets regionkontor
Helst på elektronisk form
Eget vedlegg skal fylles inn og sendes Oljedirektoratet
Revidert manual for fiskerikyndig planlagt 2009



Vedlegg til rapport



Statistikk

Av lister med ca 240 personer var det 130 som meldte seg til
kursene
Fire kurs ble gjennomført i februar - mars:

Bergen, Tromsø, Ålesund og Bergen
84 kursdeltagere fra hele landet kurset så langt
77 besto språk- og kunnskapstest

Ingen erfaring

En tur – ett år
Mer enn ett 
års erfaring

De fleste kursdeltagerne 
hadde til dels god 
erfaring som 
fiskerikyndige



Videre kursplaner

45 kandidater står på venteliste for kursdeltagelse i 2009
Det planlegges to kurs til høsten 2009
Også disse er dekket budsjettmessig av OD
Ny kunnskapstest og språktest mulig på høstens kurs
Mulighet for dispensasjon fra kurs ut 2009

Alle må ha bestått kurs innen 31.12.2009 for godkjenning
Fortsatt yrkeskrav som aktiv fisker
Tilbud om kurs f.o.m. 2010 - etter behov (en gang årlig?)
Trolig egenandel for kursutgifter fra 2010
Stort sett samme kursopplegg



Problemer med faststående bruk
(garn og line)

Kun breiflabb- og blåkveitegarn er pliktig å melde inn 
til Bruksvakta (nord for 62 deg.) 

Redskap meldes ellers inn på frivillig basis
Ikke alltid oppdatert mht opptak av redskap
Kan stå blåser/merker i sjøen uten redskap
Merker kan være vanskelige å se (ikke lys/radarreflektor)

Fiskerikyndiges lokalkunnskap er derfor viktig og avgjørende



Innspill fra kursdeltagerne

Norsk regelverk mht fiskeri er lite eller ikke kjent om bord
Dokumenter mangler , evt. bare på norsk
Fiskerikyndiges rolle er ukjent for mannskapet
Bør komme bedre med i planleggingen, også daglig
Lange økter med lite hvile på enkelte survey – 2 personer
Dårlige lugar- og arbeidsforhold (kommunikasjon)
Språk er en utfordring

Seismikkindustrien kjenner lite til fiskeriets arealbehov og utstyr
Gjensidig brosjyre om fiskeri- og seismikkvirksomhet
Organisering – faglig og arbeidsmessig
Muligheter å komme ut som ”trainee”



Hva kan industrien gjøre?

Sørge for dokumenter som skal ligge på seismikkfartøyet ved oppstart:
- tilsvarbrev fra OD, med uttalelser fra FD og HI (oversatt)
- relevant regelverk
- referat fra pre-survey møte?

Kalle inn fiskerikyndig på pre-survey møtet og planleggingen
Fiskerikyndig må involveres på morgenmøte
Gjøre norsk regelverk kjent om bord, samt fiskerikyndiges rolle
Sørge for at fiskerikyndig blir en del av teamet
Vurdere behovet for to fiskerikyndige samtidig
Bedre (mer sentrale) lugarforhold
Tilgang til kommunikasjonsutstyr  (VHF, satellitt, internett, PC)
Språkproblemer om bord 
Lage enkel brosjyre om seismikkvirksomheten beregnet på fiskere



Samarbeidsavtalen med Kystvakten

Det er inngått en 3-partsavtale mellom Kystvakten, Fiskeridirektoratet 
og Oljedirektoratet for styrket samarbeid.

Avtalen regulerer:
Kystvaktens rolle som primærkontakt for fiskerikyndig person.
Varslingsprosedyre ved fare for hendelser eller ved oppståtte hendelser.
Informasjon eller råd til fiskerikyndig person.



Fiskerikyndig

Kystvakten

Oljedirektoratet Fiskeridirektoratet

Den fiskerikyndige skal til enhver tid få kontakt med myndighetene

Kystvakten har døgnkontinuerlig beredskap

Kystvakten er primærkontakt og 
Skal orientere og videreformidle 
henvendelser til Oljedirektoratet 
og Fiskeridirektoratet

Samarbeidsavtalen med Kystvakten
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