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Karanteneregelverkene – behov for avklaringer for mannskap på fiskefartøy
Fiskebåt er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for den havgående fiskeflåten i Norge. Vi får i
disse dag svært mange spørsmål om hvordan de ulike smitteverntiltakene som er innført skal forstås
og praktiseres. Tiltakene er kontinuerlig i endring, noe som gjør driftsplanleggingen svært
krevende.
Lokale karantener
Fiskebåt viser til at en rekke kommuner har innført lokale karantenebestemmelser for personer som
ankommer kommunen, uavhengig av om personen er underlagt karantene etter nasjonale
bestemmelser.
Fiskeflåten har et driftsmønster som innebærer at man opererer i flere deler av kysten, og
mannskapet er ofte bosatt flere steder i landet. Dette gjør at rederiene i mange tilfeller må forholde
seg til lokale karantenebestemmelser i en rekke kommuner i tillegg til nasjonale bestemmelser. De
lokale karantenebestemmelsene varierer mellom kommunene, og tilbakemeldingene vi får fra våre
medlemmer er at det er svært vanskelig å få svar på praktiske spørsmål knyttet til
karantenebestemmelsene.
Fiskebåt registrerer at helseminister Bent Høie i en uttalelse i dag presiserer at bedrifter innen
matvareproduksjon, handel og transport ikke skal omfattes av lokale smitteverntiltak. Fiskebåt
legger derfor til grunn at lokale karantener ikke skal være til hinder for nødvendige gjennomreiser
i kommunene, og at slike karantener opphører å gjelde fra det tidspunkt mannskapet kommer om
bord. Vi ber om en tilbakemelding på dette. Fiskebåt understreker at situasjonen nå er svært
uoversiktlig, og at det må komme en rask avklaring for å unngå at unødige driftsstans i fiskeflåten.
Nasjonale karantener
Fiskebåt viser til at det er innført to sett av nasjonale karantenebestemmelser; karanteneplikt for
reisende ved ankomst til Norge (forskrift 2020 nr. 287), og karanteneplikt for personer som har
vært i nærkontakt med personer som er bekreftet smittet av koronaviruset (forskrift 2020 nr. 294).
Basert på informasjon som har kommet fra ulike myndigheter det siste døgnet oppfatter vi nå at
alle EØS-borgere som reiser inn til Norge for å dra på jobb skal ha anledning til dette. Karantene
som inntrer ved innreise er ikke til hinder for at man kan fortsette reisen til endelig destinasjon så
fremt man er symptomfri. Fiskebåt ber om en bekreftelse på at dette er korrekt.
Reisekaranteneforskriften slår fast at karantene skal avtjenes «i eget hjem eller annet egnet
oppholdssted», jf. § 1. Fiskebåt oppfatter at eventuell karantene kan avtjenes om bord i
fiskefartøyet, selvsagt under forutsetning av at vedkommende er symptomfri. Fiskebåt ber om en
bekreftelse på at dette er korrekt oppfattet. Videre ber vi avklart om personer som avtjener
karantene om bord må isoleres fra øvrig mannskap, eller om de kan delta i arbeid om bord i
karantenetiden.
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