
Eni Norge, Statoil og NOFO har i samarbeid 
med Fiskarlaget Nord u  ormet et helhetlig 
beredskapskonsept for bruk av fi skefartøy og 
andre fartøy i kystnært oljevern. Programmet 
innebærer at det blir etablert en permanent 
beredskapsfl åte på 30-40 fartøy for kystnær 
beredskap i Finnmark. Fartøysfl åten vil utgjøre 
en del av den permanente oljevernberedskapen 
for Golia  eltet, men skal også ivareta 
beredskapsbehovet  l annen ak  vitet i området. 
Det ble i oktober 2010 avholdt lokale 
informasjonsmøter om programmet i 
Hammerfest, Hasvik, Måsøy og Nordkapp.

Flåten vil bli administrert av NOFO, som vil stå for kontrakts-

oppfølging, løpende kontakt, koordinering og planlegging av 

kurs og øvelser samt oljevernmateriell. 
Fartøyene må tilfredsstille ny forskrift fra Sjøfartsdirektoratet. 
Engangskostnader i forbindelse med tilpasning av fartøy til 

den nye forskriften vil bli dekket. 

   Frist for å melde interesse er 1. mars 2011

Prak  ske opplysninger

Fartøyseierne skal inngå kontrakt med 
NOFO. Kontrakten innebærer følgende 
forpliktelser for fartøyseier: 
•  Holde fartøyet i forskri  smessig stand
•  Rapportere om posisjon og 
  lgjengelighet
•  Inngå i den kystnære delen av oljevern- 
 aksjonen hvis et aku  utslipp oppstår
•  Delta på kurs og øvelser

Deltagelse vil godtgjøres e  er 
følgende modell: 
•  En årlig godtgjørelse for å delta i 
 beredskapen  
•  En døgnsats for øvelser med fartøy
•  En døgnsats for kursing av mannskap 
•  En døgnsats for deltakelse i reelle   
 oljevernaksjoner

Godtgjørelsen vil variere i henhold  l 
størrelsen på fartøyene. 
Nærmere informasjon om kontrakt og 
godtgjørelse fi nner du på www.nofo.no

Påmelding

Fartøyseiere som ønsker å delta i 
ordningen må melde sin interesse ved 
å fylle inn opplysninger på et eget 
registreringsskjema. 
Skjemaet er elektronisk  lgjengelig på 
www.nofo.no/invitasjon

Det vil bli foreta   en evaluering av 
fartøyene før kontrakt inngås. 

Vurderingskriteriene vil være: 
• Geografi sk  lhørlighet
• Fartøyets type og egnethet for 
 oljevernaksjoner
•  Kostnader for oppgraderinger/
 tekniske modifi kasjoner

Frist for å melde interesse om deltakelse i 
fartøysfl åten er 1. mars 2011. 
Målet er å ha fl åten opera  v høsten 2011. 

Kontaktpersoner i NOFO

Kjell Johnny Johnsen
Mobil 482 85 065 | kj@nofo.no
Trond Mauritzen
Mobil 900 77 093 | trondm@nofo.no 

Invitasjon til deltagelse i kystnær oljevernberedskap 
for fiskebåter og andre fartøy i Finnmark 
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