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Norsk FMC

• Fiskeri Monitorering Center en funksjon som ligger under Statistikk Avdelingen

• Følger fisket kontinuerlig – 24/7/365

• Gratis, snakker norsk og er tilgjengelig – tar oss av det praktiske

• En operatør alltid, men dagpersonell i tillegg

• Avklart hva vi skal og ikke skal gjøre. 

• Ser alt innsendt data og er i første linje

• Farkost historikk – telefonlogg 

• Tips og Beredskap / Samfiske / Rømming / Havnestatskontroll / Fangstsertifikat / Regelverk + + + 



Kommunikasjon

• Viktig rolle i kommunikasjon mellom leverandører, andre nasjoner og institusjoner (RFMO, HI ++)

• Informasjonen vi mottar og registrerer er tilgjengelig for inspektører i Fiskeridirektoratet og Kystvakten

• Er ofte i kontakt med andre lands FMC – svare opp, forklare og forstå



Norsk FMC
Godkjenning av utstyr

• Fremsette krav i forskrift til leverandør, lager løsning og tester dette opp mot Fiskeridirektoratet

• Innhold; elementer, koder og verdier
• NAF format / Fiskeslag / Redskap /Havnekoder / Tidspunkter

• Hvorfor gjør vi dette? 
• Høy kvalitets informasjon til kontroll / regulering / forskning / dokumentasjon av aktivitet

• Kan brukes nasjonalt og internasjonalt

• Tilbyr dagbøker fra ulike leverandører (Waage 2008) 



Teknisk regelverk

• VMS – Vessel Monitorering System

• Setter krav til innhold i rapportering (kurs, fart, posisjon, ID)

• Hyppighet (1t, 20min….)

• Hvilket teknologi (Iridium, Inmarsat C, Mobil, radio)

• Lukket system som er tilgjengelig for fisker og forvaltning

• Må alltid stå på hvis du er fiske båt og fisker betaler selv alt

• Få informasjon om kvaliteten på signalene og disse kan lagres om bord

• Har direkte linjer til mange (Kystvakten, andre nasjoner og organisasjoner (RMFO)



Teknisk regelverk fortsetter…

• Fangst- og aktivitets rapportering (ERS)

• Skiller kommersielt fiske fra annen aktivitet

• Må starte fisket med avgang (landligge, på vei ut, men før fiske starter)

• Skal vite hvilket bruk som har gått i havet, hvor lenge det har vært der og når det var oppe.

• Fangst per enhet innsats viktig tall som inngår i bestandsrådgivning

• Når kommer du til havn, fangstresultat og hva du skal gjøre med fangsten

• Fiskeridirektoratet skal gjøre rede for uttak av havet. 

• Inngår i risikovurdering

• Planlegge kontroll 



Ansvar ombord

• Ha kommunikasjonsutstyr som har dekning der 
fisket utøves

• Ansvarshavende om bord skal forvisse seg om at 
ERS er installert om bord fungerer 
tilfredsstillende før man går på havet. 

• Sende meldinger, sjekke meldingslogg og påse at 
melding har fått returmelding (RET) med 
godkjennelse (ACK)

• Vite hva man må gjøre hvis ting går galt. 

• Må gjøre det man kan for å komme i mål



Rapporteringer er i læreplanene 

• Fremtidens fiskere må rapportere sin aktivitet i 
kommersielt fiskeri uansett størrelse på båt

• En god start på et naturlig samarbeidet med de 
som forvalter ressursene i havet

• Alle vil bidra!
• Leverandørene – gratis programvare og manualer
• Fiskeridirektoratet – pensum og kompetanse

• Trenger fortsatt en systematisk tilnærming til 
dette gjennom opplæring

• Alt ligger til rette  fremtiden er her



Spørsmål ?
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