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6.4.4 Hydrogen 
Hydrogen vert ofte nemnt som ein framtidig energiberar for farty så vel som for køyrety. 
Hydrogen har høgare energitettleik enn dagens batteri og gjev difor langt større rekkevidde, 
og det er utsleppsfritt ved bruk (i brenselceller). Ettersom hydrogen er ein gass som har ein 
liknande utfordringar om bord som ved bruk av LNG, men systema er endå meir 
plasskrevjande og komplekse. 
Hydrogen for maritimt bruk er førebels berre på forsøks- og demonstrasjonsstadiet, og det er 
enno eit stykke å gå før teknologien er mogen for kommersiell bruk i stor skala (DNV GL, 
2017). På verdsbasis er dei fleste slike prosjekt forbunde med ferjer og andre farty som har 
faste ruter der ein kjenner høve for tanking. Frå 2021 er det planlagt ei hydrogen-elektrisk 



ferge på et samband i Rogaland. I tillegg er det fleire utviklingsprosjekt for hydrogendrevne 
ferger og snøggbåtar.  
DNV GL (2019) vurderer den venta etterspurnaden etter hydrogen for fiskefarty innan 2030 
som "neglisjerbar", men peiker på at det finst eit potensiale som kan verte realisert på lengre 
sikt. I fyrste omgang gjeld dette for nybygde farty som opererer kystnært. Dei peiker på at 
forsøksvis tilgjengeleggjering av hydrogen i dei største fiskerihamnene ville senka terskelen 
for å prøva ut hydrogendrift på fiskefarty. Utvalet sluttar seg til dette, og tilrår i tillegg at ein 
prioriterer å gje finansiell støtte til utprøving av hydrogendrift gjennom det eksisterande 
verkemiddelapparatet. 
 
 
 
 
Fra «Klimaveikart for Fiskeflåten» forfattet av Odd Krisyian Dahle i Fiskebåt 

 
Som det kan tolkes fra tabellen så mener Fiskebåt at det å realisere et rent hydrogendrevet 
fiskefartøy ikke er realistisk pga teknisk anvendbarhet med de utfordringer dette medfører. 
 



Vi velger i vårt prosjekt å motbevise dette med å kjøre på bare hydrogen 100% og sette fartøyet i 
regulær drift fra første dag i Berlevåg. Der vil det være produksjon av hydrogen i 2020. 
Tidlig avklaring rundt de problemstillinger som finansiering og tilrettelegge for et fornuftig 
driftsgrunnlag i deltakerlova og kvotesystemet, kan bety tidlig oppstart av vårt pilotprosjekt. Det vil 
være verdens første fiskefartøyet med hydrogen som energibærer. Som båtbygger har vi valgt GOT 
Skogsøy i Mandal 
Dette vil bidra til å gi Varanger Kraft, Berlevåg kommune, SINTEF, Finnmarks fylkeskommune den 
oppmerksomheten de fortjener da de har gått i bresjen med deres prosjekt Haeolus – produksjon av 
hydrogen ved bruk av overskuddskraft «innestengt vind» fra Raggovidda vindpark. Pilotprosjektet 
vårt vil bli knyttet opp mot Haeolus dersom det er interesse for det. 

 
  

Forslag til endringer i Deltakerlova og havrettslova. 
  
6.6 Deltakerlova §16 a – avgift til strukturfond for fiskeflåten (Side 32) 
Etter avsnitt 4 
Dersom fartøyeier i den minste gruppa som alternativ til kondemnering ønsker å bidra til det 
grønne skifte innen fiskeri og kontraherer et nullutslippsfartøy kan fartøyeier velge å beholde 
fiskeriløyve. 
Fiskeriløyve kan fartøyeier også velge å ta med seg inn i gruppa  11-15 m og mottar en 
kvoteenhet (en sum av bestemt antall kvotefaktorer) tilpasset den båtstørrelsen som blir 
kontrahert. Kvoteenheten (kvotefaktorene) tas fra kvotelageret til fellesskapet. 
  
Se pkt 6.7 Deltakarlova §17 Kvotelager til fellesskapet. 
Fartøyeier som kontraherer et nullutslippsfartøy og mottar fiske fra kvotelageret betaler 
proveny som blir bestemt av staten på vegne av fellesskapet på årlig basis. Staten på vegne 
av felleskapet kan vurdere en refusjon av provenyet som øremerkes nedbetaling av fartøyets 
ekstrakostnader ved å ta i bruk løsninger som gir nullutslipp.  Dette behandles etter søknad. 
  
I praksis betyr dette at nye fartøyet tildeles kvoteenhet uten fisk men med rettighet til å 
kjøpe fisk i en mengde som antall kvotefaktorene indikerer, men ingen plikt. 
  
Overskudd fra kvotelageret til felleskapet kan brukes til innføring av grønne lån – Green Loan 
Principles – Som et bidrag til finansiering av nullutslippsfartøy . Dvs lån gitt på vilkår lik 
husbanklån  ref Finanspiloten fra DNV-GL levert regjeringen.  
 


