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• 1600 turistfiskebedrifter registret 

hos Fiskeridirektoratet

• 2019: 112.000 fisketurer

• 6000 fritidsbåter
Redningsselskapet
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• I gjennomsnitt 4 personer omkommer årlig

• Ca 13% av de omkomne med fritidsbåt
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Meld. St. 30 (2018-2019) – Samhandling for betre sjøtryggleik

• Sjøfartsdirektoratet fikk flere oppdrag:

– Etablere handlingsplan mot fritidsbåtulykker

– Utrede høyhastighetsbevis

– Utrede automatisk nødstopp/dødmannsknapp

– Forbedre faktagrunnlaget og statistikkarbeidet

– Utrede sikkerhet ved utleie av fritidsfartøy
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Utredning om sikkerhet ved utleie av 

fritidsfartøy – levert 2021

• Tilgjengelig her: 

https://www.sdir.no/fritidsbat/rapporter-

og-utredninger/

https://www.sdir.no/fritidsbat/rapporter-og-utredninger/
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Risikobildet og årsaker til ulykker:
• Mangel på kunnskap og erfaring:

• Flere utleiere opplever at endel leietagere mangler 
kunnskap og erfaring, og at de tar risiko uten å innse det 
selv.

• Man ser at seriøse aktører tar seg tid til å vurdere og 
sjekke kompetanse/ erfaring, men det er fortsatt mange 
som ikke gjør det. Dette fører til at en del leietakere får dra 
på sjøen selv om utleier burde satt ned foten. 

• Det er ofte flere personer om bord i fartøyene. Det kan 
være mye last om bord i form av utstyr og fangst. En del 
fisketurister har lite kunnskap om korrekt vektfordeling i båt 
(mange står i båten)

• En del utleiefartøy brukes i områder de ikke er 
dimensjonert for.
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Kommersielle interesser kan gå på 
bekostning av sikkerheten:

• Mange gjester har betalt dyrt for oppholdet i Norge, og 
ønsker gjerne å dra ut å fiske for å få opplevelsen de har 
betalt for, selv om forholdene ikke er forsvarlige. 
Risikoviljen kan være større enn ved vanlig fritidsbåtbruk.

• Utleiere vil gi best mulig tilbud til gjestene, og tør/klarer ikke 
å sette foten ned for at gjestene får dra ut.

• Spesielt i havfisketurismen i Nord – Norge opplever man at 
useriøse aktører opererer på kant med sikkerhet og 
regelverk.

• Mange opplever at det ikke blir gitt nok informasjon, 
oppæring og forberedelser før leietaker tar ut fartøyet.
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Krav til båtutleiere i dag:

DSB: Produktkontrolloven og internkontrollforskriften

Sjøfartsdirektoratet: Fritidsbåtregelverket

(f.eks krav flyteutstyr, båtførerbevis, promillegrenser, 

krav til å følge sjøveisreglene osv)

Fiskeridirektoratet: Har ansvar for regelverket rundt

fisket. F.eks bruk av redskap, ferdsel nært

oppdrettsanlegg, minstemål og eksport. 
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10 anbefalte tiltak 

for tryggere båtutleie
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1: Krav til konstruksjon  og vedlikehold av utleiefartøy
• CE-merkede fartøy

• Merkes med:
maks antall personer
største last
båtens begrensninger med tanke på farvann.   

– Dersom fartøyet ikke er CE-merket, må det 
dokumenteres hvordan disse  vurderingene er 
foretatt. 

• Utleier må kunne dokumentere både at en 
vedlikeholdsplan eksisterer, og at vedlikehold er 
gjennomført. 

• Sjøfartsdirektoratet bør utarbeide en veileder for 
vedlikehold av fartøyene.
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2. Tilsyn

• Det er DSB som er tilsynsmyndighet med 
foretakene i dag. DSB har sjeldent tilsyn 
med foretak som leier ut fritidsfartøy. De 
fører ikke tilsyn med fartøyene. 

• Arbeidsgruppen anbefaler at 
Sjøfartsdirektoratet bør få myndighet til å 
drive tilsyn etter ulykker, alvorlige hendelser 
eller bekymringsmeldinger. 
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3. Krav til registering av utleiebedrift og fartøy

• Kan være vanskelig å nå ut til utleiere med informasjon på 
grunn av manglende oversikt og kontaktinfo.

• Sjøfartsdirektoratet bør vurdere å opprette en oversikt over 
foretak som leier ut fritidsfartøy. En slik oversikt kan gjøre 
det enklere å nå ut med viktig informasjon om regelverket.
I tillegg vil det være viktig i forbindelse med gjennomføring 
av eventuelle tilsyn. 

• Det finnes flere ulike registre i dag, over både fritidsfartøy 
og bedrifter, men ingen av disse er en fullverdig løsning for 
å lage en god oversikt over alle foretak som leier ut 
fritidsbåter.

• Fritidsbåter som blir leid ut bør merkes med 
kontaktinformasjon til utleier. Hvis utleier har flere båter, 
bør båtene også nummereres. Dette kan være til hjelp om 
et fartøy blir funnet drivende, eller ved redningsaksjoner.
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• Statens havarikommisjon 2018:

- Det tok ofte over 45 minutter, før andre var klar 

over at de forulykkede var i nød

- umiddelbar varsling om nød og posisjon kan bidra 

til at personer overlever etter å ha falt i sjøen.
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Over 55% av respondentene i spørreundersøkelsen har opplevd 

at mobiltelefon har reddet liv eller hindret alvorlig utfall
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4. Krav til kommunikasjons- og sporingsutstyr

• Arbeidsgruppen foreslår at alle utleiefartøy 
som et minimum må være utstyrt med en 
varslingsenhet som gir mulighet for varsling 
med posisjon. 

– Dette kravet kan i noen tilfeller dekkes av 
en mobiltelefon. I andre tilfeller er ikke 
mobiltelefonen nok, og utleier må tilby 
annet utstyr. 

– Det må være mulig med 
toveiskommunikasjon. 

– Bærbart utstyr og utstyr som monteres 
utendørs må være vanntett. 

– Den som leier båt, må få tilstrekkelig 
opplæring i bruken av utstyret.
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VHF

• Arbeidsgruppen mener at VHF – utstyr er et godt 

sikkerhetstiltak. Allerede i 2012 anbefalte Sjøfartsdirektoratet 

at regjeringen skulle vurdere å innføre krav til VHF med DSC 

(nødknapp) i fritidsbåter som leies ut. En forutsetning er at det 

skulle gis dispensasjon fra sertifikatplikten. 

• Dette kan kreve endringer i regelverk, som forvaltes av andre 

enn Sjøfartsdirektoratet. 

• Arbeidsgruppen anbefaler at det tas en ny vurdering om å 

innføre krav til VHF i enkelte fartsområder, dersom eventuell 

endring i regelverk gjennomføres slik at dette blir mulig. 
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Sporing

• Det finnes i dag flere sporingssystemer som kan gi informasjon til utleier om hvor 
fartøyene befinner seg. 

• Arbeidsgruppen anbefaler at det blir et krav til at utleierne benytter egnet utstyr for 
sporing. Det bør være opp til utleierne å bestemme hvilken teknologi de ønsker å 
benytte seg av.

• I tillegg anbefaler arbeidsgruppen at Kystverket legger til rette for at utleier kan spore 
fartøyene via AIS. 
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5. Kompetanse hos fører - dokumentert sikkerhetsgjennomgang

• De fleste utleiere har sikkerhetsgjennomgang 
med sine utleiere, men det varierer hva som blir 
gjennomgått. 

• I tillegg til kompetansekravene som allerede 
finnes for førere av fritidsfartøy mener 
arbeidsgruppen at det bør innføres krav til 
dokumentert sikkerhetsgjennomgang med 
leietaker, gitt av en standard utarbeidet av 
myndighetene. Dette er for å sikre et minimum av 
kunnskap hos de som leier båt. 
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7. Krav til annet utstyr?
Utleiebåter har et meget variert bruksområde.

Arbeidsgruppen har allerede foreslått å innføre 
krav til ombordstigningsanordning, 
varslingsutstyr og sporingsutstyr om bord. I 
tillegg finnes det flere krav i dagens regelverk, 
som f.eks krav til flyteutstyr, lanterner, lydsignal 
etc. 

Utover dette, og det som allerede finnes i 
fritidsbåtregelverket, foreslås det ikke flere krav 
til utstyr man må ha om bord, men det er viktig 
at utleier har et reflektert forhold til hvilket utstyr 
som må være om bord i sine fartøy for at 
sikkerheten skal være ivaretatt.

Utstyret som er om bord bør være en del av 
vedlikeholdsplanen.

Sjøfartsdirektoratet bør lage veiledningsmateriell 
om fordelene med ulike typer sikkerhetsutstyr og 
hvilke krav som gjelder.
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8. Krav til kompetanse for utleier?

• Arbeidsgruppen mener det bør vurderes å utarbeide et 
frivillig e-læringskurs som kan gi utleier viktig kunnskap 
om hvilket regelverk som gjelder deres virksomhet, og 
praktiske eksempler på hvordan virksomheten kan 
utføres på en god måte. 

• I tillegg bør utleiere oppfordres til å skaffe seg formell 
kompetanse om bruk av fritidsbåt, gjennom for 
eksempel å ta båtførerprøven eller 
fritidsskippersertifikat. 

26.04.2022



9. Krav om ansvarsforsikring på fartøy

• Flere forsikringsselskap har i dag strengere 
krav til vedlikehold og tilstand på fartøyene i 
sine vilkår, enn regelverket krever. 
Sikkerheten kan dermed bli bedre ved at 
utleier har forsikret båten og følger disse 
kravene.

• Arbeidsgruppen anbefaler derfor at alle 
utleiere må oppfordres til å forsikre 
fartøyene sine. 
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10. Informasjon – og holdningsskapende arbeid

• Et av hovedfunnene i denne utredningen, er at det er 

utilstrekkelig kjennskap til dagens regelverk og krav. 

Arbeidsgruppen antar at sikkerheten kan bedres ved 

å intensivere informasjonsarbeidet, forbedre 

informasjonsmateriell, og drive kampanjevirksomhet.

• Det anbefales at DSB, Sjøfartsdirektoratet og 

Fiskeridirektoratet samarbeider med næringen og 

andre aktuelle aktører, for å utvikle klarere 

retningslinjer for utleiedrift og tilhørende fartøy.

• Det anbefales også at det settes av midler til å ha 

oppsøkende kampanjer mot utleiere.
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Videre arbeid i 2022

Sjøfartsdirektoratet har fått i oppdrag fra Nærings – og fiskeridepartementet å følge 

opp forslag i utredningen i samarbeid med relevante etater.
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Takk for oppmerksomheten!
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