
Sikker Fisker – fokus i 
Norges Fiskarlag 

Sikker Fisker, Svolvær 29. oktober, 
Leder i Norges Fiskarlag: Kjell 
Ingebrigtsen 



Visjon: 

• Fiskarlaget har uttalt en krevende 0-visjon 
når det gjelder dødsulykker i fiskeflåten. 

• Det handler om å bidra til en utvikling som 
skaper trygghet for yrkesgruppa. 



Norges Fiskarlag jobber bredt 
for å oppnå bedre sikkerhet 

• Regelverk 
• Sikkerhetsopplæring 
• Forsking og utvikling 
• Kystvakten 
• Redningshelikopter 
• Redningsselskapet 
• Fiskerireguleringer 
• Sikkerhetsstyrings- 

system for fiskeflåten 
 

 
 



Så litt om nytt regelverk 

• Nytt regelverk 
fiskefartøy under 15 
meter 

• Krav om 
sikkerhetsstyrings 
system  



Nytt fartøyregelverk (u/15 
meter) 

• Aktiv part i høringsprosessen 
• Flere møter med direktorat og 

departement underveis i prosessen 
• Fikk etablert og finansiert (FHF) eget 

utredningsprosjekt sammen med SINTEF 
• Organisasjonsmessig behandling  
• I sum og til slutt, i posisjon for å utarbeide 

et kompromiss med direktoratet. 



Sikkerhetsstyringssystem 
for fartøy under 15 meter 



Om utviklingen av SAR-
tjenesten 

• Vi har god erfaring 
med hovedrednings- 
sentralen  

• Vi har god støtte fra 
Kystvakta og fra 
Redningsselskapet 

• Vi har god støtte fra 
Redningshelikoptrene 
- men fornyelsen har 
tatt for lang tid!! 



Fiskerireguleringer 
• Fiskerireguleringene 

påvirker 
gjennomføringen av 
fisket.  

• Fritt fiske under 11 
meter i vinter, bidro til 
at enkelte tok sjanser. 

• Vi må regulere for å 
oppnå forutsigbarhet. 
Det øker sikkerheten! 



Prosjektet SARiNOR 

• Fiskarlaget har vært pådriver for å få 
realisert prosjektet (FHF midler). 

• Skal bidra til en bedre søk- og 
redningstjeneste i havområdene i nord. 

• Se mer info på: 
www.sarinor.no 
 
 
 

http://www.sarinor.no/


Avslutningsvis 

• Sikkerheten for fiskerne er et resultat av 
mange forhold. 

• Vi må ikke lage en stor «papirmølle» av 
sikkerhetsarbeidet. Det dreier seg først og 
fremst om sunn fornuft. 

• God lønnsomhet, gode båter og dyktige 
drivere må være i fokus. 
 

 



Takk for oppmerksomheten! 


	Sikker Fisker – fokus i Norges Fiskarlag
	Visjon:
	Norges Fiskarlag jobber bredt for å oppnå bedre sikkerhet
	Så litt om nytt regelverk
	Nytt fartøyregelverk (u/15 meter)
	Sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 15 meter
	Om utviklingen av SAR-tjenesten
	Fiskerireguleringer
	Prosjektet SARiNOR
	Avslutningsvis
	Takk for oppmerksomheten!

