
- Svært nyttig, mener disse fiskerne som har fullført sikker-
hetsopplæringens grunnkurs. Bak fra venstre: Morten
Andersen, Per Christoffersen, Arne Løve, Knut Håvard
Hansen og Einar Tholvsen. Foran: Øystein Smestad og
Torgeir Torgersen.

Vi har blitt oppmerksomme på 
potensielle farer vi ikke har tenkt på
tidligere, og skjønner bedre hvilket

omfang et uhell kan få. Etter å ha fullført
sikkerhetsopplæringen for fiskere føler vi oss
godt forberedt for en eventuell farlig situasjon.
I en krise er dette livsviktig lærdom, sier 
fiskere som har gjennomført sikkerhets-
opplæringens grunnkurs.
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Administrasjon og drift av sikkerhets-
opplæringen er lagt til en egen avdeling 
ved Tromsø Maritime skole. 

For ytterligere informasjon om 
opplæringen, kontakt 
Tromsø Maritime skole, 
avd. Sikkerhetsopplæringen for fiskere 
9293 Tromsø
Tlf: 77 66 63 63
www.tos-mar.vgs.no/soff/

Dersom du ønsker ytterlige informasjon,
eller hefter med andre aktuelle tema,
kontakt Sjøfartsdirektoratet.



Deltakerne på sikkerhetsopplæringens
grunnkurs mener det er en stor fordel at
de får prøve redningsutstyret i praksis,
noe det kan være vanskelig å få gjort 
ellers. 
- Selv om det er brannslokningsapparat
om bord, er det ikke opplagt hvordan
dette best benyttes i en brann. Det er
alltid enklere å klare ting i en krise-
situasjon, når vi har prøvd det før. Bare
det å ligge i vannet med redningsdrakt
er en viktig erfaring, sier fisker Morten
Andersen som akkurat har fullført
grunnkurset. 

Fiskerne er enige om at det er nyttig å
komme sammen for å utveksle erfaring-
er. Deler av kurset er lagt opp som grup-
pearbeid, mens de fleste av deltakerne
arbeider mye alene i det daglige. 
- Det er helt klart at det er viktig med
repetisjon for å vedlikeholde kunn-
skapen. I enmannsforetak som en sjark
ofte er, er det ikke alltid like lett å ved-
likeholde kunnskapen. Derfor burde det
egentlig være krav om repetisjonskurs
oftere enn hvert 8. år, mener fiskerne. 

� Må alle fiskere ha sikkerhetsopplæring?

Alle fiskere som driver ervervsmessig fiske
eller fangst fra fartøy, uansett størrelse,
unntatt fiske i ferskvann, skal gjennom-
føre minst 40-timers grunnleggende sik-
kerhetsopplæring. For fiskere over 67 år
er denne opplæringen frivillig. Kursavgift
for grunnkurs dekkes av staten.

� Hva lærer fiskerne?

Sikkerhetskurset gir opplæring i brann-
vern, røykdykking, sjøredning, første-
hjelp og verne- og miljøarbeid.

� Repetisjonskurs?

Mellom det 5. og 8. året etter at grunn-
opplæringen er gjennomført skal fiskere
ta et 20-timers repetisjonskurs. De som
ikke tar repetisjonskurs innen 8 år, må ta
grunnkurset om igjen på egen 
bekostning.

� Hvor skjer opplæringen?

Opplæringen skjer enten fra kursfartøyet
M/S «Kongsnes» som reiser langs hele
kysten, eller fra et av de seks stasjonære
sikkerhetssentrene i Honningsvåg,
Tromsø, Gravdal, Rørvik, Aukra og Borre.

� Dispensasjon?

Skoleelever og fiskere som skal på sjøen 
for første gang kan få dispensasjon fra
kravet om sikkerhetsopplæring. 
Slik dispensasjon gis kun én gang og
maksimalt for tre måneder.
Søknad sendes til Tromsø Maritime skole,
avd. Sikkerhetsopplæringen for fiskere. 

� Brudd på bestemmelsene

Brudd på bestemmelsene vil medføre 
at fartøyet holdes tilbake i havn inntil
mannskapet har fullført sikkerhets-
opplæring, eller erstattet av nytt 
mannskap med godkjent sikkerhets-
opplæring.

� Referanse

Dersom du ønsker tilsendt forskrift om
sikkerhetsopplæring for fiskere, kontakt
Sjøfartsdirektoratet eller Tromsø
Maritime Skole, avd. sikkerhetsopplæring
for fiskere.

ABC om Sikkerhetsopplæring for fiskereABC om Sikkerhetsopplæring for fiskere
Realistiske øvelserRealistiske øvelser

Alle er trygt om bord i redningsflåten og håper å bli funnet raskest mulig.
Denne gangen er det øvelse for deltakerne på sikkerhetsopplæringen for fis-
kere. Neste gang de må om bord i en flåte kan det være alvor.
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