
Tabellen viser minimumskravet for sertifikat for å være ansvarshavende offiser/overstyrmann/skipsfører på fiskefartøy av ulik størrelse 
og i ulike fartsområder. Nederst finner du en oversikt over sertifikatene med utfyllende informasjon. 
Oversikten bygger på kravene i forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk.

Oversikt over sertifikatene
Sertifikatene er listet opp i hierarkisk rekkefølge. Et høyere sertifikat (lavere tall) kan erstatte et lavere sertifikat, men ikke motsatt.  
Det er ikke direkte sammenheng mellom dekksoffisersertifikatene og fiskeskippersertifikatene da de tilhører to ulike sertifikatstrukturer. 
Det finnes noen flere sertifikater. Trykk på hjemmel for mer informasjon om rettigheter sertifikatet gir. 

Det finnes også kystskippersertifikater (A og B). Sertifikatene utstedes ikke lenger men kan fornyes for de som har de fra før av.

* Innehaver av kompetansesertifikat klasse 5, 4 eller 3 som er fylt 20 år, og i tillegg har minst 12 måneders fartstid som ansvarshavende vaktoffiser, kan tjenestegjøre som 
skipsfører på skip med bruttotonnasje under 500 i Nord- og Østersjøfart. Sertifikatet må være oppdatert med førerrettigheter. 

Sertifikater på fiskefartøy

Bankfiske I  
eller mindre

Bankfiske II og Nord-  
og Østersjøfart

Ubegrenset fartsområde

10,67 – 15 meter (fører)
Fiskeskipper C Se under «fiskefartøy med bruttotonnasje under 500»10,67 – 24 meter og med  

bruttotonnasje under 50  
(ansvarshavende vaktoffiser)

Ansvarshavende vaktoffiser
Fiskeskipper B eller D5

Fiskeskipper AB eller D4

Overstyrmann Fiskeskipper AB eller D3

Fører
Fiskeskipper B eller D5  
med førerrettigheter

Fiskeskipper AB eller D3 (3000)

Ansvarshavende vaktoffiser Fiskeskipper AB eller D4 

Overstyrmann Fiskeskipper AB eller D3 

Fører Fiskeskipper AB eller D3 (3000)

Ansvarshavende vaktoffiser Fiskeskipper AB eller D4

Overstyrmann Fiskeskipper AB eller D2 

Fører Fiskeskipper A eller D1

Sertifikat Informasjon Hjemmel

D5 Dekksoffiser klasse 5 § 24

D4 Dekksoffiser klasse 4 § 25

D4 (3000) Dekksoffiser klasse 4, overstyrmann opp til 3000 bt. Utstedes ikke lenger – kan kun fornyes for de som 
har det fra før.

D3 Dekksoffiser klasse 3 § 26

D3 (3000) Dekksoffiser klasse 3 med fører- 
rettigheter på 3000bt i ubegrenset fartsområde

§ 26 (3)

D2 Dekksoffiser klasse 2 § 27

D2 (3000) Dekksoffiser klasse 2 med førerrettigheter på 3000bt i ubegrenset fartsområde §27 (2)

D1 Dekksoffiser klasse 1 gir rett til å tjenestegjøre på skip uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. § 28

Sertifikat Informasjon Hjemmel

Fiskeskipper C § 31

Fiskeskipper B § 32a

Fiskeskipper AB §32b

Fiskeskipper A Kompetansesertifikat fiskeskipper klasse A gir rett til å tjenestegjøre på fiskefartøy  
uavhengig av bruttotonnasje og fartsområde. 

§ 32

Fiskefartøy med bruttotonnasje under 500

 Fiskefartøy med bruttotonnasje opp til 3000

 Fiskefartøy med bruttotonnasje over 3000

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-22-1523/
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§24
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§25
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§26
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§26
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§27
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§27
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§28
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§31
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§32a
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§32b
https://lovdata.no/forskrift/2011-12-22-1523/§32

