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For hjelp til utfylling, se 
nummerert liste side 3-4 

Innledning   1) 
 
Fødsels- og personnummer * 

   

 
Navn og adresse fra folkeregisteret: 

  

 
Navn * 

  

 
Adresse * 

  

 
Postnummer * 

 
      Poststed * 

 

 
Telefonnummer *    
 
E-postadresse 

  

   
Fartøytilknytning    2) 
Fisket vil skje fra følgende 
fartøy: * 

Fartøynavn Reg.merke Reg.merke er 
ikke klart   3) 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

Du må legge ved dokumentasjon på at du skal fiske fra dette/disse fartøyet/fartøyene. Legg 
ved dokumentasjon i denne søknaden, eller ettersend dokumentasjonen i brev. Eksempler på 
gyldig dokumentasjon er arbeidskontrakt eller annet bevis på at du er ansatt på et fartøy. En 
arbeidskontrakt bør inneholde ansettelsesdato og stillingsprosent. Hvis du eier fartøyet du 
skal fiske fra, kan du legge ved dokumentasjon på eierskap. 
     
Har du eierforhold til fiskefartøy? *  Ja  Nei  
  Reg.merke Eierandel  
    

 
  

   
 

  

   
 

  

 
Hvilken stilling har du om bord? 

 
skipper 

  
høvedsmann 

 
annet 

Alle felt som er merket med *  
er obligatoriske å fylle ut 
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Søknad om opptak på blad    4) 
     
Jeg søker opptak på: *     
  

Blad A (fiske som biyrke) 
  

Les forskrift for blad A (§3) 
  

Dispensasjon Blad A 
  

Les forskrift for dispensasjon fra blad A (§4) 
  

Blad B (fiske som hovedyrke) 
 
Les forskrift for blad B (§5) 

  
Dispensasjon Blad B 

  
Les forskrift for dispensasjon fra blad B (§6) 

  
Overføring fra blad A til blad B 

   

  
Overføring fra blad B til blad A 

   

     
Dersom du søker dispensasjon fra Blad B, må du oppgi dispensasjonsgrunnlaget her: 
       
 Tillitsverv      5) 

 
Fylt 60 år          6) Uførepensjon 7) 

 Omsorg mv.  8) Fiskebåtreder  9) 
 

  

Dersom du søker dispensasjon, må du legge ved dokumentasjon på det grunnlaget du søker 
dispensasjon på.  
Yrke    10) 
Skal fisket drives i kombinasjon med annet yrke? *  Ja  Nei 
     
Hvilket yrke, uker pr. år og/eller stillingsprosent og inntekt? 
Feltene under må fylles ut dersom du svarer ja på spørsmålet over 
Yrke     

 
Du må legge ved 
dokumentasjon fra 
arbeidsgiver om 
stillingsprosent og inntekt fra 
annet yrke 

 
Stillingsprosent (0-100 %) 

  

 
Antall uker (0-52) 

  

 
Bruttoinntekt pr. år (i hele kroner) 

  

 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&6
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&3
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&4
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&5
http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20081218-1436.html&6
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Er du selvstendig næringsdrivende i annen næring enn fiskeryrket? *              Ja                Nei 
 
Feltene under må fylles ut dersom du svarer ja på spørsmålet over 
Legg inn navn og organisasjonsnummer på bedrift(er) du eier eller er medeier i 
 
 
Hvilken stillingsprosent har du i bedriften(ene)? 
 
Har du ansatte i bedriften(e) din(e)?                                   Ja                      Nei 
 
Antall ansatte 
 
Utdanning/studier 
Tar du utdanning/studier? *  Ja  Nei 
Feltene under må fylles ut dersom du svarer ja på spørsmålet over 
 
Navn på skole 
 
Gi en kort beskrivelse av utdanningen du tar 
 
 
 
 
 
 

Trygdeytelser    11) 
Mottar du uførepensjon eller annen trygd/pensjon? *  Ja  Nei 
     
Hvilken type, uføregrad og beløp?     
Feltene under må fylles ut dersom du svarer ja på spørsmålet over 
Type     
 
Grad av uførepensjon eller trygd 

    

 
Årlig beløp (i hele kroner) 

    

     
Har du sendt, eller kommer du til å sende ervervssøknad til 
Fiskeridirektoratet? * 
 

      Ja              Nei 
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Kommentar til søknaden 
 
 
 
 
 
 
Egenerklæring om opplysninger i søknaden 
 * Jeg erklærer at de gitte opplysninger er korrekte og at ingen opplysninger som har 

vesentlig betydning for behandling av søknaden er utelatt. Jeg er kjent med at 
opplysningene kan bli kontrollert hos Nav, folkeregister og skattekontor. 

 

Vedlegg til søknad 
Har du lagt ved all dokumentasjon som er nødvendig for at søknaden kan behandles? 
 Ja, all dokumentasjon er lagt ved som vedlegg i denne søknaden 
 Nei, jeg kommer til å ettersende dokumentasjon i brev eller e-post 

 

Du kan ettersende dokumentasjon i brev til følgende adresse eller e-post: 
Adresse: Fiskeridirektoratet, PB 185 Sentrum, 5804 Bergen 
E-post: postmottak@fiskeridir.no 
 

Vedlegg må ettersendes innen 14 dager etter at søknaden er sendt inn. 

Merk konvolutten eller e-posten med "Ettersending vedlegg» 

 

 

Sted    Dato 

 
………………………………………. 

Signatur 

 
Hjelpetekster til utfylling av skjemaet 
Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn: 
http://www.lovdata.no/for/sf/fi/ti-20081218-1436-0.html 

mailto:postmottak@fiskeridir.no
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Side 1  
1) Ifølge forskriften skal man søke om opptak i fiskermanntallet med den adressen man 

står oppført med i folkeregisteret. Dersom denne adressen ikke er riktig, har du 
mulighet til å korrigere den. Du kan lese mer i forskriften §3.2. 

2) Oppgi om du har eierforhold til fiskefartøy og hvilke(t) fartøy fisket skal skje fra. Det er 
obligatorisk å oppgi hvilke(t) fartøy fisket vil skje fra.  

Les mer i forskriften: §3.3 (blad A) og §5.3 (blad B). 
3) Dersom fartøyet ikke er tildelt reg.merke kan du markere dette her. 

Side 2 
4) Her må du oppgi hvilket blad du søker opptak på. Valg av blad er avhengig av om du 

skal ha fiske som hovedyrke eller som biyrke. Hvis du søker om dispensasjon fra blad B, 
må du også oppgi hvilket grunnlag du søker dispensasjon på.  

Hjelp til utfylling av søknad om dispensasjonsgrunnlag fra blad B: 

5) Tillitsverv: Det kan gjøres unntak fra kravene for å stå på blad B dersom du har 
tillitsverv som gjør at du er forhindret fra å drive fiske eller fangst i samme omfang som 
tidligere.  

6) Fylt 60 år: Det kan gjøres unntak fra kravene for å stå på blad B dersom du har fylt 60 
år og du har vært registrert på blad B de siste 10 årene.  

7) Uførepensjon: Det kan gjøres unntak fra kravene for å stå på blad B dersom du mottar 
uførepensjon etter en uføregrad på 60 % eller lavere, og du har vært registrert på blad B 
de siste 10 årene.  

8) Omsorg mv.: Det kan gjøres unntak fra kravene for å stå på blad B dersom du 
midlertidig ikke oppfyller disse på grunn av omsorgsplikter eller andre særlige forhold.  

9) Fiskebåtreder: Det kan gjøres unntak fra kravene for å stå på blad B dersom du er 
administrerende fiskebåtreder.  

Fullstendig lovtekst for dispensasjon fra blad B: http://www.lovdata.no/for/sf/fi/ti-20081218-
1436-0.html#6 

10) Du må oppgi om du skal ha et annet yrke samtidig som du skal stå i fiskermanntallet. 
Les regelverk i forskriften for å ha annet yrke:  

Vilkår for blad A, §3.5 
Vilkår for blad B, §5.5 

11) Du må oppgi om du mottar trygd eller pensjon samtidig som du skal stå i 
fiskermanntallet. Les regelverk i forskriften for pensjon og trygd:  

Vilkår for blad A, §3.6 
Vilkår for blad B, §5.7  
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