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                                                                        Innkommet til region………………………………….. 
 
SØKNAD OM KOMPENSASJON FOR TAPT FANGSTTID VED LOKALISERING, 
OPPTAK OG ILANDBRINGELSE AV SKRAP SOM IKKE STAMMER FRA 
PETROLEUMSVIRKSOMHETEN.                           
 
 
1. Fartøyets navn :…………………………………………….  Reg.nr.:…………………………….. 
 
2. Eiers navn og adresse:……………………………………………………………………………… 
 
       ………………………………………………………………………………. 
 
3. Skippers navn og adresse:………………………………………………………………………….. 
 
       ……………………………………………………………………………… 
 
4. Skaden / gjenstanden  ble oppdaget den: ……………………...Kl..……………….……………... 
 
5. Feltets navn:……………………………………..Dybde i meter………………………………….. 
 
    Trålen satt, pos.: Brd……………………………..Lgd…………………………………………… 
 
     
    Trålen hivd, pos.: Brd…………………………….Lgd……………………………………………. 
     (NB! Ved fastkjøring må posisjonen tas i grader,minutter,sekunder) 
 
     
 
6. Gi en beskrivelse av hendelsesforløpet og hvorfor det ble fangsttap, hva som ble skadet og hvor 
    mye.     
    Legg ved kopi av dekksdagbok og fangstdagbok for skadetur. 
 
    …………………………………………………………………………………………………….. 
     
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Gi en beskrivelse av gjenstanden, herunder størrelse, antatt vekt, materiale og event. hva dette 
    kan være. Er gjenstanden tatt vare på, eventuelt hvor den befinner seg.  
    Legg ved foto av gjenstanden. 
    Legg ved attestasjon fra politi /havnemyndighet eller annen offentlig myndighet. 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
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7. forts………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Er de kjent med om det har vært lokalisert eller tatt opp gjenstander i dette området tidligere? 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
9. Er de kjent med om det tidligere er registrert bunnhefter i den retning trålhalet gikk, og eventuelt  
    avstand til slikt hefte: 
 
    ……………………………………………………………………………………………………... 
 
10. Når ble fisket gjenopptatt ?……………………………………………………………………… 
 
    ……………………………………………………………………………………………………… 
 
11. Fangsttap i skadehalet: 
 
     Gjennomsnittsfangst pr. tråltrekk: ……………………………tonn  ……………………….kg 
 
      Fratrekk for fangst i skadehalet :  …………………………. .tonn  ……………………….kg 
 
      Fangsttap totalt   :  …………………………...tonn  ……………………….kg 
 
      Pris pr kr.    :  …………………………….          ………………………… 
       
     Verdi av tapt fangst i skadehalet er totalt Kr. …………………………………………………… 
       
      Fangsten bestod hovedsakelig av:  ……………………………………………………………… 
 
12. Redskapstype: ………………………………………………(NB! Redskapsskade dekkes ikke) 
 
13. Ved krav om tapt fangsttid utover skadehalet, redegjør for avbruddet og dets varighet: 
 
       …………………………………………………………………………………………………. 
 
       …………………………………………………………………………………………………. 
 
       …………………………………………………………………………………………………. 
 
14. Antatt fangsttap pga. avbruddet:………….……tonn, a kr………….………kg. a.kr………… 
  
      Totalt kr.:……………….…Legg ved kopi av dekks- og fangstdagbok for tur før og tur etter skadetur. 
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Overnevnte opplysninger om hendelsesforløp og opptatt/merket gjenstand er gitt etter beste 
skjønn og overbevisning 
 
 
 Sted ……………………………………………den ………………………………….. 
 
 
 …………………………………………………………………………………………. 
       Skipper/eier 
 
Overnevnte opplysninger bekreftes av en eller to av mannskapet. 
 
Navn  : …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 
 
Skjema i utfylt stand samt vedlegg sendes Fiskeridirektoratets regionkontor. 
 
 
Merknader fra Fiskeridirektoratets regionkontor. 
 
1. Nødvendige bekreftelser fra politi eller havnemyndighet eller annen tilsvarende offentlig  
    myndighet er vedlagt.  
 
    ……….…………………………………………………………………………………………… 
 
2. Nødvendige papirer av fangst- og dekksdagbok er vedlagt: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Avregning for levert fangst er kontrollert og vedlagt: 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
4. Eventuelle opplysninger om ilandbragt gjenstand(er): 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
5. Eventuelle tilleggsopplysninger: …………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
  Sted: ……………………………………………. den……………………. 
 
                                            
                                         ………………………………………………………… 
      Saksbehandler 
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Vedlegg til søknadsskjema. (J-97-2006) 
 
FORSKRIFT OM KOMPENSASJON TIL FISKERE FOR TAPT FANGSTID VED 
LOKALISERING, OPPTAK OG ILANDBRINGELSE AV SKRAP SOM IKKE STAMMER FRA 
PETROLEUMSVIRKSOMHETEN – FASTSATT VED KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON 
AV 27. JULI 1990. 
 
ORIENTERING TIL SØKERE 
 
Bestemmelsene i ovennevnte forskrift gir fiskerne rett til å søke kompensasjon for tapt fangsttid, 
herunder tid som medgår til arbeid i forbindelse med lokalisering(merking), opptak og 
ilandbringelse av skrap fra havbunnen som fiskerne har fått i fangstredskapen og gjenstander som 
driver i sjøen. (Som ikke stammer fra oljevirksomheten) 
Skrapet må imidlertid være av en slik størrelse og art at det kan være til fare for sikkerheten til sjøs, 
til hinder for fisket eller annen ferdsel eller kan føre til vesentlig skade på fiskeredskap om det 
slippes ut igjen. 
 
En betingelse for kompensasjon til denne forskrift er at gjenstanden(e) merkes forsvarlig eller 
bringes til land og forevises politi elle havnemyndighet eller annen tilsvarende offentlig 
myndighet. Unntak fra dette vilkåret kan likevel gjøres dersom det foreligger absolutte hindringer 
for dette. Et absolutt vilkår er imidlertid at posisjoner meldes til politi eller havnemyndighet eller 
annen tilsvarende offentlig myndighet. 
 
Kompensasjon kan også kreves fra andre fartøyer som bistår et fiskefartøy med å bringe gjenstander 
til land og som lider tilsvarende tap. 
 
Ordningen gjelder for Norges økonomiske sone og for fiskerivernsonen ved Svalbard og 
fiskerisonen ved jan Mayen. 
 
Ordningen dekker ikke eventuell redskapsskade. 
 
Søknadsfristen er satt til 2 måneder. 
 
Søknaden behandles i en nemnd bestående av en representant fra fiskeriorganisasjonene, en 
representant fra Fiskeridirektoratet og en representant med dommerkompetanse, som også er leder i 
nemnda. 
 
Alle vedtak kan påklages innen 2 måneder etter avgjørelse er gjort kjent. 
 
Søknad sendes til Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen, merket med ditt regionkontor. 
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