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Ansvarsfraskrivelse
Materialet, der er indeholdt i denne vejledning, er kun til informations- og referenceformål. Det er ikke beregnet til at erstatte 
juridisk eller informeret professionel rådgivning om sundhed og sikkerhed.
Indførelsen og anvendelsen af oplysninger og praksis beskrevet i vejledningen kan ikke opfylde alle konkrete behov, krav og 
forpligtelser for de enkelte lande og deres fiskerflåder. Alligevel håber forfatterne af vejledningen, at den vil bringe selvbevidsthed 
og fremme en sikrere kultur i fiskeriet.
Indholdet, der fremlægges i denne vejledning, bør på ingen måde mindske eller begrænse de forpligtelser, der pålægges af natio-
nale myndigheder, og navnlig kravene i EU-direktiverne om sundhed og sikkerhed.
Fartøjsejere, skippere og besætning har pligt til at udpege farekilder og iværksætte beskyttelsesforanstaltninger, der kan fjerne 
eller reducere risikoen for personskader og ulykker.
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Baggrund
Små fiskerfartøjer tegner sig for mere end 80 % af fiskerflåden i EU.
Det årlige antal dræbte og tilskadekomne samt skibsforlis ligger »uacceptabelt« højt sammenlignet med andre brancher.
I beretning COM(2009) 599 om den praktiske gennemførelse af direktiv 93/103/EF om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen 
(fiskerfartøjer) (1) og direktiv 92/29/EØF (lægelig bistand om bord på skibe) konkluderes det, at reguleringerne ikke har haft nogen 
særlig indvirkning for besætninger på små fiskerfartøjer. Det anbefaledes endvidere, at der skulle udarbejdes en ikkebindende 
vejledning for fartøjer med en længde under 15 meter.
Denne vejledning er en udmøntning af anbefalingen. Formålet er, på EU-plan, at præcisere centrale begreber og hjælpe med-
lemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser i henhold til rammedirektivet og særdirektiverne.
Et tilsynsudvalg, specifikt udpeget af Europa-Kommissionen og bestående af repræsentanter for regeringer, arbejdsgivere og 
fagforeninger, har understøttet indholdet og udviklingen af denne vejledning.
Skønt inspireret af flere sikkerheds- og sundhedsforskrifter, der anvendes i de forskellige medlemsstater, udgør vejledningen ikke 
et retligt bindende dokument. Primært er formålet at indsamle bedste praksis, som, uanset hvor den bringes i anvendelse, kan 
medvirke til at forebygge ulykker i dette særegne og fjendtlige miljø, havet.
Fiskeri er en ældgammel aktivitet, der er gået i arv gennem mange, mange generationer. De fleste af fiskerne på disse fartøjer er 
selvstændige, hvilket gør dem hårdføre i forhold til risici. Vejledningen er et første skridt på vejen mod harmonisering af gældende 
standarder for uddannelse og efteruddannelse.

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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Sådan læses vejledningen
Denne vejledning har til formål at formidle information og vejledning til alle små operatører af europæiske fiskerfartøjer (2) og 
besætningsmedlemmer.
Den er inddelt i seks uafhængige moduler, som læseren ikke behøver at læse i nogen bestemt rækkefølge, men kan »springe inde 
i« og få den ønskede information. Strukturen i modul I, II og III er relativt ens og består af tre hoveddele: I første del gives der en 
generel oversigt over mulige farer eller bekymringer. Dernæst opstilles en liste over risiciene, hvorefter den bedste, kendte praksis 
anbefales. Modul IV handler om utilsigtede hændelser. Endelig går modul V og VI meget i detaljer med specifikke emner som 
eksempelvis risikovurdering, stabilitet, førstehjælp og øvelser. Disse to moduler henviser også til flere tjeklister, som læseren kan 
benytte. Endelig fremhæver tillægget internationale instrumenter med særlig indvirkning på fiskeri i mindre målestok. Tillægget 
henvender sig til fiskernes organisationer snarere end den enkelte fisker.
Alt ovenstående er også tilgængeligt på en CD-rom, der illustrerer vigtige fremgangsmåder om bord. Det er i alt væsentligt en 
interaktiv version af visse dele af vejledningen, hvor det primære formål er at inspirere til selvstændig læring og en hjælp under 
uddannelsen i uddannelsesinstitutioner eller fagskoler.
Læs mere om EU-lovgivning og -initiativer på nettet på følgende websteder:
Europa-Kommissionen, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=148
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (OSHA):
https://osha.europa.eu/da?set-language=da

(2) Små fiskerfartøjer er fartøjer på under 15 meter.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=148
https://osha.europa.eu/da?set-language=da
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Retningslinjernes omfang
Denne vejledning skal pege på alt det, du skal have i tankerne for at kunne betjene dit skib mere sikkert og beskytte din og din 
besætnings sundhed. Nedenfor findes en kort beskrivelse af indholdet af hvert modul.

Modul I Fartøjet Det dækker mange aspekter, såsom hvor god 
stand fartøjet og dets udstyr er i.

Modul II Besætningen Modulet er helliget besætningens sundhed og 
sikkerhed.

Modul III Fiskeriet
Det handler om at arbejde sikkert med fire 
vigtige fangstmetoder, herunder fiskeri med 
trawl, tejner, net/liner/pirke samt bomtrawl og 
skrabevod.

Modul IV Hændelser fra virke-
ligheden

Her beskrives hændelser, der er sket, og indehol-
der lektioner i at forhindre, at de gentages.

Modul V Risikovurdering Det indeholder tjeklister til og vejledning i risiko-
vurdering.

Modul VI Yderligere oplysninger
Modulet indeholder tjeklister og supplerende 
oplysninger, som fiskerne kan referere til vedrø-
rende sundhed og sikkerhed.

Tillæg Lovgivning (EU-OSHA-direktiver, IMO, FAO, ILO)

Denne vejledning er ikkebindende, men læseren bør være opmærksom på, at der findes forskrifter på europæisk og nationalt 
plan, som skal følges. Den indeholder vejledning og vil, sammen med forskrifterne, hjælpe dig med at gøre dit fiskeri mere sikkert.
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Ordliste med begreber og definitioner (3)
Anode Offermateriale fastgjort til skrog og ror for at beskytte skruen, skrueakslen og rortappen mod korrosion.

Arbejdsrelate-
rede muskel- og 
knoglelidelser

Fysisk arbejde eller arbejdspladsforhold, der må antages at kunne forårsage eller bidrage til skader og 
lidelser i muskler, nerver, sener, ledbånd, led, brusk og diskusser i ryggen. F.eks. muskelforstrækninger og 
ondt i lænden.

Arbejdsulykker En arbejdsulykke er en ulykke, der involverer et besætningsmedlem under vedkommendes normale 
arbejder, herunder aktiviteter som: losning af fangster eller ved ombordstigning eller landgang.

Buddyline Et stykke tov, der bindes eller på anden måde fastgøres til en anden persons dragt eller redningsvest 
eller til en redningsflåde eller andre genstande, så brugeren holdes i nærheden af den pågældende 
person eller genstand og dermed bliver lettere at lokalisere og bjærge.

Bugseringskæ-
der/-wirer

Kæder eller kabler, der fastgør nettromlerne via »stopkæder« til et centralt slæbepunkt i stævnen af 
fartøjet.

Bødning af red-
skaber

Det at reparere beskadigede fiskeredskaber (normalt bødning af net til netfiskeri).

Decibel En måleenhed for støj.

Fangst Fisk og skaldyr fanget af fartøjet.

Farekilde Udtryk, der anvendes ved risikovurdering og refererer til alt, der kan forvolde skade.

Fiskeri med 
bomtrawl

En fangstmetode til fangst af fisk, der ligger på havbunden, såsom tunge og rødspætte. Trawlet holdes 
åbent af en bom, og kæder fra bommen bevæger havbunden for at få fiskene til at stige op og blive 
fanget i trawlet.

Fiskeri med 
skrabevod

Fangstmetode til skaldyr nedgravet i havbunden. Skrabere med tænder, der graver sig ned i sandet, 
trækkes af sted og graver muslinger frem og samler dem op.

Flagbøje En stang fastgjort til et flåd med et flag på toppen af pælen.
Flagbøjer flyder i overfladen for at markere fiskeredskabernes ender.

Forlis Skibet tager vand ind og ender med at synke.

Forskrifter De krav, der retshåndhæves i EU-medlemsstaterne.

Garn Netpaneler af sejlgarn eller nylon, der bruges til at fremstille trawl eller hildingsgarn eller indfiltringsgarn.

Grundstødning Det at støde på grund.

Gurdie Et hjul, nogle gange firkantet eller sekskantet, som benyttes til pirkefiskeri, især til fiskeri efter makrel.

Hindring Et udtryk, der bruges til at beskrive en forhindring på havbunden, som fiskeredskaberne hænger fast i.

Hypotermi Tilstand, hvor kroppens indre temperatur er under 35 °C.

Indbygget 
opdrift

Til redningsveste: permanent opdrift, der er til stede i vesten.

Indbygget 
opdriftsmate-
riale

Opdriften leveres af et materiale, der indgår som en fast del af dragten, med en densitet mindre end 
vands.

Komme i hold Når fiskeredskaber sætter sig fast omkring en forhindring på havbunden og stopper fartøjet, kaldes 
dette »at komme i hold«.

Lille fiskerfar-
tøj

I denne vejledning betegner det et fartøj under 15 meter i længden.

Line til flagbøje Rebet, der holder flagbøjen sammen med ankeret, og som holder enden af nettet/linen på plads.

Linefiskeri Fangstmetode med agn på kroge, der sidder fordelt på en line.

Lænseport En åbning i fartøjets ræling, hvor vandet kan løbe af dækket.

(3) Ordlisten med begreber og definitioner gælder egentlig kun for denne vejledning, da definitionerne, som for eksempel den for arbejdsulykker, kan variere 
afhængigt af den nationale lovgivning i de forskellige EU-medlemsstater.
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Løft af pose Handlingen, hvor man løfter trawlets trawlpose med det formål at tømme fangsten ud.

Løftestrop Et reb/en strop omkring trawlets fangstpose, der bruges til at løfte fangstposen om bord.

Nettotonnage En metode til måling af volumen for at finde frem til et skibs lastekapacitet.

Oppustelig 
opdrift

Til redningsveste: opdrift, der opnås ved at puste en blære op.

Personligt fly-
deudstyr

Beklædning eller anordning, som, når den bæres korrekt og bruges i vand, giver brugeren en bestemt 
mængde opdrift, der vil øge sandsynligheden for at overleve. PFU kan opdeles i to hovedkategorier:
1) redningsveste, der vender brugeren med ansigtet opad uanset dennes fysiske tilstand
2) svømmeveste, der kræver, at brugeren er ved bevidsthed og foretager svømmebevægelser og anden 
aktivitet for at holde ansigt og åndedrætsområdet over vandoverfladen.

Pirkefiskeri Fangstmetode, hvor der bruges kroge påsat et blink, der »pirker« (pirrer) fisken, så de bider på.

Redskab Almen betegnelse for fiskeudstyret, såsom trawl, skovle og slæbewirer eller tejner, wirer, flagbøjer osv.

Risiko Er muligheden, stor eller lille, for, at nogen vil blive skadet af en farekilde.

Risikovurdering Gennemgang af alle mulige risici og måder at forebygge dem eller beskytte sig mod dem.

»Rule beater« Et fartøj, der er beregnet til at maksimere fiskeripotentialet inden for begrænsningerne i forskrifterne. 
Typisk et kort fartøj, men med stor bredde og dybdegang.

Rusekurv En type fælde til fangst af krabber og hummere.

Samlet længde Fartøjets længde mellem skrogets yderpunkter i for- og agterstævn.

Sammenfiltrede 
redskaber

Udtrykket bruges til at beskrive, når fiskeredskaber bliver viklet ind i sig selv og derfor skal redes ud igen.

Skovle Rektangulære eller ovale konstruktioner, kaldet »otterborde«, der sidder på enderne af trawlets vinger og 
via hydrodynamik bliver trukket gennem vandet og lukker trawlets åbning op.

Slæbewirer Wirer eller tove, der bruges til at slæbe trawlet.

Snurpenot En stor cirkel af net, der lægges omkring en fiskestime. Bunden af nettet kan trækkes sammen, så der 
dannes en »pung«, der hindrer fiskene i at undslippe.

Stabilitet Fartøjets evne til at vende tilbage til lodret stilling.

Stopkæde En kontinuerlig kædesløjfe, der er snoet rundt om nettromlen og trukket igennem sig selv, så den griber 
fat i nettromlen.

Streng Betegnelse for en række tejner eller rusekurve, inklusive rebet, som de sidder på.

Tejnefiskeri Fangstmetode til fangst af skaldyr, krabber og hummere i agnede tejner eller rusekurve.

Trawlfiskeri En fangstmetode, hvor et net, der trækkes efter fartøjet, fanger fisk på sin vej.

Udsætning Det at give eller sætte fiskeredskaberne ud.

Ulykker til søs En ulykke til søs er en hændelse, der sker for fartøjet på havet, f.eks. en kollision eller grundstødning. Den 
omfatter alle ulykker, som besætningen udsættes for i forbindelse med arbejdet på skibet.

Vandtæthed Fartøjets evne til at modstå indtrængning af vand.

Velcro Et handelsnavn for to matchende stykker stof, der er forsynet med hhv. løkker og kroge, som gør dem i 
stand til at låse hinanden. Velcro anvendes ofte til lukninger på redningsveste.

Vod Et system til netfiskeri, der lægger en cirkel af net omkring en fiskestime.
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Liste over anvendte forkortelser
BIM Bord Iascaigh Mhara eller den irske havfiskeristyrelse, Irland

dB Decibel

EK Europa-Kommissionen

EPIRB Maritim nødradiopejlesender

EU Den Europæiske Union

FAO De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation

GRP Glasforstærket plast (glass reinforced plastic)

ILO Den Internationale Arbejdsorganisation

IMP Institut Maritime de Prévention, Frankrig

IMTM Institute of Maritime and Tropical Medicine, Medical University of Gdansk, Polen

ISO Den Internationale Standardiseringsorganisation

m Meter

MAIB Marine Accident Investigation Branch, UK

MCA Maritime and Coastguard Agency, UK

MOB Mand over bord

PFU Redningsvest (personal floatation device)

PV Personligt værnemiddel

QCATM Spørgeskema vedrørende omstændighederne ved arbejdsulykker til søs (questionnaire sur les circonstances 
d’accidents du travail maritime)

RV Risikovurdering

SART Radartransponder til eftersøgning og redning (search and rescue transponder)

Seafish Sea Fish Industry Authority, UK





Modul I • Fartøjet

1. EJERENS ANSVAR

2. HVAD VISER STATISTIKKEN?

3. FREMME AF EN SIKKERHEDSKULTUR

4. RISIKOVURDERING

5. SÅDAN SIKRER DU DIT FARTØJS EGNETHED

6. HÅNDTERING AF NØDSITUATIONER

6.1. NØDPROCEDURER | MAND OVER BORD (MOB)

6.2. NØDPROCEDURER | BRAND

6.3. NØDPROCEDURER | HELIKOPTERREDNING

6.4. NØDPROCEDURER | EVAKUERING AF FARTØJET

7. STABILITET, DEN SKJULTE FARE!

8. GENERELLE ARBEJDSOMRÅDER

9. VAGTER

10. LUKAFER/KABYS

11. MASKINRUM/-OMRÅDE

12. OMBORDSTIGNING OG LANDGANG

13. PLANLÆGNING AF FANGSTREJSE

14. FILTREDE REDSKABER OG BØDNING

15. VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE

16. ARBEJDE PÅ STRAND

17. LANDINGER

18. ARBEJDE SOM ENKELTPERSON
FISK 

SIKKERT
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1. EJERENS ANSVAR

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FORSKRIFTER

VÆR ANSVARLIG FOR DIN EGEN SUNDHED OG SIKKERHED

Forskrifterne kan være svære at læse og fortolke, men skipper (fartøjets ejer eller operatør) skal være 
opmærksom på forskrifter, han er ansvarlig for.
I mange tilfælde er skipperen ejeren af fartøjet og personen med ansvaret, men hvis skipperen er ansat 
af en fartøjsejer, har ejeren ansvaret for at sikre, at skipperen driver fartøjet sikkert. Hvis skipperen 
(fartøjsejer eller -operatør) ikke er opmærksom på og sørger for at overholde forskrifterne, kan det have 
alvorlige konsekvenser.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

I-1. Fransk trawler i havn (Yann Davalo © Den Europæiske Union)

 � Liv vil være i fare, hvis man ikke tager sikkerheden 
i betragtning og træffer forholdsregler.

 � Forholdene til søs kan overstige fartøjets evne til 
sikker sejlads.

 � Den menneskelige faktor er årsag til mange ulyk-
ker og kan tilskrives:
 y mangelfuld undervisning
 y manglende erfaring og færdigheder
 y for få besætningsmedlemmer og træthed.

NB: Manglende overholdelse af forskrifterne kan føre 
til retsforfølgelse.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Uanset eksisterende ufravigelige krav fastsat i gældende forskrifter bør du 
have en frivillig og proaktiv tilgang til sikkerhed på alle tider af døgnet hvad 
angår:
 y risikovurdering
 y personligt flydeudstyr
 y personlige værnemidler
 y krav til brug af arbejdsudstyr
 y certificering og kontrol af løfteudstyr
 y indkvartering, mad og drikkevand om bord.

 � Sørg for ordentlig uddannelse af alle besætningsmedlemmer, herunder gen-
opfriskningskurser i sikkerhed, manuel håndtering og i betjening af fiskered-
skaber og maskineri.

 � Træf forholdsregler til sundhedsbeskyttelse og medicinsk behandling, navnlig 
i tilfælde af alvorlig skade eller sygdom som følge af arbejde på fartøjet.

VURDÉR RISICIENE 
OG TRÆF 

KORRIGERENDE 
FORANSTALT-

NINGER HAVFARTØJ

BESÆTNING

I-1. Risikovurderingscyklussen
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2. HVAD VISER STATISTIKKEN?

BLIV IKKE DEL AF STATISTIKKEN

ÅRSAGER TIL DE FLESTE DØDSFALD

Cirka halvdelen af dødsfaldene i fiskeindustrien skyldes selve fartøjet. Figuren nedenfor viser antallet af 
dødsfald i Portugal.

I-2. Dødsfald blandt fiskere efter årsag i fartøjer < 15 m, Portugal, 2000-2010

Kilde: Mutua dos Pescadores, Portugal, 2011.
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BLIV IKKE DEL AF STATISTIKKEN

ÅRSAGERNE TIL DE FLESTE ULYKKER

Nedenstående tabel viser situationen i Det Forenede Kongerige, og som det kan ses, er defekter i 
maskineri den største årsag til hændelser på små fiskerfartøjer.

I-3. De mest almindelige hændelser for fartøjer < 15 m efter årsag, UK, 2008

Kilde: MAIB.
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Vandfyldning

Grundstødning

Maskineri
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BLIV IKKE DEL AF STATISTIKKEN

MEST ALMINDELIGE PERSONSKADER

I Frankrig er de fire hyppigst forekommende skader blandt fiskere fald ned i bassiner, indvikling i 
fiskeredskaber, overbelastning af ryggen, håndledsskader og snit. Se nedenstående tabel.

I-4. Rapporterede årsager til og typer af skader på fiskere i fartøjer < 15 m, 
Frankrig, 2005-2009

Kilde: IMP-/QCATM-database, 2010.
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3. FREMME AF EN SIKKERHEDSKULTUR

VÆR PROAKTIV

SIKKER PRAKSIS BØR VÆRE EN DEL AF VORES HVERDAG

Før personer har været meget involveret i en ulykke, navnlig et dødsfald, er det svært at kende den fulde 
effekt på alle.

»Jeg mistede desværre et af mine besætningsmedlemmer under rutinemæssigt trawlfiskeri.
Et besætningsmedlem mistede balancen, da et reb blev revet over. Dette kom som et kæmpe chok for mig, for jeg har 
altid troet, at man måske kunne overleve 5-10 minutter i vandet i god sø.
Han var højst i vandet i 2-4 minutter. Desværre havde han ikke redningsvest på. Det har vi ændret på nu. Min besætning 
skal bære PFU nu, og jeg har underskrevet risikovurderingsbogen for at sige, at de vil have dem på. Man tror, at de værste 
ting sker i det værste vejr, men det var ikke tilfældet ved denne lejlighed.
Risiciene er der døgnet rundt og i alle ugens syv dage uanset forholdene.«

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

En ulykke, især med tab af menneskeliv, har alvorlige konsekvenser ikke alene for dig, men for mange mennesker.
Skader kan resultere i manglende arbejdsevne, og et dødsfald er selvfølgelig katastrofalt for familie og venner.
Der kan opstå vanskeligheder med forsikringsselskaber, der ikke betaler erstatning, før den døde er bjærget.
Det giver også økonomiske problemer, når familiens hovedforsørger er væk.
Selv kolleger mærker ofte virkningerne af ulykken og kan have svært ved at fortsætte en normal tilværelse.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � udførelse af en risikovurdering, da den gør dig bevidst om risici og kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for at fore-
bygge og bekæmpe dem

 � forståelse af, at god praksis både beskytter besætningens sundhed og din virksomhed
 � ikke lade effektivitet om bord kompromittere sikker praksis
 � blive bevidst om og udnytte al vejledning og information om sikkerhed
 � blive opmærksom på og gennemføre alle lovgivningsmæssige krav vedrørende sundhedsbeskyttelse og sikkerhed.
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4. RISIKOVURDERING

VÆR BEREDT

TÆNK PÅ FAREKILDERNE OG VÆRN DIG IMOD DEM

Risikovurdering vil sige, at man tænker på mulige farer og beslutter, hvad du med rimelighed kan gøre for 
at forhindre eller forebygge dem.

Risikovurdering er et krav på alle arbejdspladser, og det er din arbejdsgivers eller fartøjsejerens ansvar at sørge for, at arbejds-
pladsen er sikker og sund for alle berørte parter.
Et fiskerfartøj er en arbejdsplads, og fartøjets fører skal sikre, at den er sund og sikker for besætningen og andre personer, der 
måtte komme om bord på fartøjet. Dette inkluderer personer, der går hen over fartøjet for at gå om bord på et skib fortøjet langs 
siden.
På et fiskerfartøj er der åbenlyse farer, såsom fald over bord, at fartøjet synker eller bryder i brand. Der er risiko for at skride, 
snuble og falde, hvilket kan have konsekvenser i større eller mindre grad. Der er sundhedsmæssige problemer, såsom skader på 
lænd eller arme og skuldre, der kommer af at løfte og bære, gentagne skader ved rensning af fisk og agning, høretab fra kraftig 
støj og stress og træthed, der forårsager fysisk og psykisk pres.
Fiskere er som regel godt klar over disse farekilder, men accepterer dem ofte bare som en del af fiskeriet.

Ved at udføre en risikovurdering vil du:
 � gøre dit fiskeri sikrere og sundere
 � overholde loven
 � vise, at du udviste »behørig omhu«.

Se Modul V for yderligere oplysninger om risikovurdering.

I-2. Tænk på fartøjet (Beate Gminder © Den Europæiske Union).
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5. SÅDAN SIKRER DU DIT FARTØJS EGNETHED

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Fartøjer forfalder hurtigt, hvis de ikke bliver godt vedligeholdt. 
Det er vigtigt med et planlagt vedligeholdelsesprogram.

KONTROLFORANSTALTNINGER

VANDTÆTHED
 � Kontrollér, at skrog og dæk er i god stand uden huller, der kan skyldes rust, brækkede planker eller beskadigelser af den glasfi-

berforstærkede plastic.
 � Alle luger og døre skal kunne lukkes forsvarligt, og ventilationshuller skal være forsynet med en lukkeanordning. Vinduer skal 

kunne holde vandet effektivt ude.

STABILITET OG KONSTRUKTIONSÆNDRINGER
 � Med tiden ændres fiskerfartøjer ofte, så de passer til en anden fangstmetode, eller man udskifter større dele, såsom hoved-

maskine eller spil. Fartøjet, der oprindeligt blev anset for at være stabilt, er det måske ikke længere.
 � Udskiftning med en moderne hurtiggående letvægtsmaskine vil ikke kompensere for vægten af et større og kraftigere spil på 

dækket på samme måde, som den originale tunge motor og det mindre spil gjorde. Mange fartøjer får tilføjet et overdækket 
dæk og en stævnkran og måske en nettromle. Tejnefartøjer forsøger at medbringe flere redskaber ved at stable dem op på 
konstruktioner i agterstavnen. At tilføje vægt højt oppe på fartøjet vil give en kraftig reduktion af stabiliteten, og en kvalifice-
ret person skal udføre en korrekt kontrol.

ANODEBESKYTTELSE
Kontrollér anodernes tilstand for at sikre, at stævnrør, skrue, roraksel og alle ventiler i yderklædningen er beskyttet.

Blokke skal glattes og have indstøbte svejsede ståløjer.
NB: Offeranoder monteres også, hvor der er indløb af havvand, hvis indløbet er af ikkejernholdigt metal.

Fartøjets 
længde

Vægt 
af zinkanoder

Samlet antal 
anoder

A 6-12 m 8,6 kg 4

B 12-15 m 8,6 kg 6

C 15-18 m 13,1 kg 8

D 18-21 m 15,0 kg 10

E 21-24 m 15,0 kg 10

F 24-27 m 15,0 kg 10

I-5. Placering og antal af anoder (tilpasset, FAO, dokument 239)
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KONTROLFORANSTALTNINGER

STYREMASKINE
Kontrollér, at den er fuldt funktionsdygtig.

LÆNSEPORTE
Hvis fartøjet har dæk, skal man sørge for, at lænseportene altid er fri for blokeringer.

PUMPESYSTEMER
Sørg for, at lænse- og andre pumpesystemer er effektive og vil pumpe vand ud af skroget.

FREMDRIFT
Er hovedmaskine, gearkasse, skrueaksel, pakdåse og skrue fuldt funktionsdygtige?

Se relateret hændelse i Modul IV:
7. Maskinen, dit fartøjs hjerte (vandfyldning, kæntring og død)

HAVVANDSSYSTEMER
Lækager i havvandskølesystem har sænket mange fartøjer, så kontrollér, at søventiler, tilslutninger til skrog, varmevekslere, 
udledningsventiler, pumper og rørinstallationer alle er i god stand.

LÆNSEALARMER
Problemer med dårlige elektriske forbindelser er ofte en årsag til svigt, men en fungerende alarm for lænseniveau er vigtig for 
alle fartøjer med dæk. De skal kontrolleres før hver rejse.

DET ELEKTRISKE SYSTEM
Kontroller det elektriske systems og batteriernes tilstand for at undgå brand! Batterierne skal være godt ventilerede, så de kan 
fjerne eksplosive gasser. Forbud mod rygning eller brug af åben ild i nærheden af dem. Se efter, at der ikke ligger løse dele eller 
værktøj på batterikassen, da det kan forårsage kortslutning mellem klemmerne.

Se relateret hændelse i Modul IV:
13. Det elektriske system — brand i maskinrum

NAVIGATION
Passer navigationsudstyret på fartøjet til dine aktiviteter? Har det nogen defekter? Er der nogen backup i tilfælde af svigt.

KOMMUNIKATION
Er fartøjets kommunikationsudstyr i god stand, og passer det til dine aktiviteter? Er der et backupsystem? Har du et system til 
angivelse eller rapportering af nødposition, såsom en EPIRB?

ARBEJDE SOM ENKELTPERSON
Er fartøjet udstyret til at yde den størst mulige sikkerhed? Livline, over bord, entringslejder, EPIRB osv.

Se afsnit 18. Arbejde som enkeltperson i dette modul
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6. HÅNDTERING AF NØDSITUATIONER

AFHOLD ØVELSER

NÅR KATASTROFEN SKER, ER DET FOR SENT AT LÆSE VEJLEDNINGEN!

I en nødsituation er det altafgørende at vide, hvad man gør, og at have det rigtige udstyr. Alle 
ombordværende skal have deltaget i sikkerhedskurser, og der bør afholdes regelmæssige øvelser efter 
behov.

Vær forberedt på situationer, såsom nedenstående. Mand over bord: Mindst 25 % af dødsfaldene i fiskeriet opstår, når 
personer falder, får slag eller bliver skyllet/fejet over bord (MAIB).
Brand: Det er op til dig at slukke den.
Helikopterredning: Vid, hvad der skal gøres og ikke skal gøres.
Fartøjet forlades: Har du en redningsflåde, og ved du, hvordan man sætter den i søen, eventuelt retter den op og entrer den?
Alvorlige skader: Gør brug af undervisningen i førstehjælp, og vid, hvordan der kaldes lægehjælp over radioen.

Se Modul VI for mere information om førstehjælp og grundlæggende medicinsk udstyr.
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6.1. NØDPROCEDURER | MAND OVER BORD (MOB)

BÆR PFU

MAND OVER BORD
 � Alle mand skal bære passende personligt flydeudstyr (PFU) på 150N eller mere, når der arbejdes på dækket.
 � Se situationen på dit fartøj: Hvordan ville du redde en person op af vandet?
 � Måske en kasteline, der kan nå den overbordfaldne og en strop til at bjærge vedkommende op af vandet med.
 � En entringslejder eller en rebstige kunne være nyttig til at klatre op af vandet. På fartøjer bemandet med enkeltperson skal 

lejderen/stigen sidde permanent i agterstavnen, eller der skal være et tov, der hænger ned langs siden, som kan aktivere og 
trække en rebstige monteret på lønningen ned.

RÅB-KIG-PEG-KAST-VEND-SØG-RED-BEHANDL
 � Råb alarm.
 � Tag ikke blikket fra manden over bord. Et besætningsmedlem skal være spotter og være klar til at bevæge sig rundt på 

fartøjet for at holde visuel kontakt.
 � Drej fartøjet til den side, hvor vedkommende er. Derved drejer fartøjets skrue væk fra ham.
 � Kast en redningskrans, vær klar til at aktivere signalgivere, notér positionen og send MAYDAY til andre fartøjer eller 

søredningstjenesten.
 � Vend dit fartøj og foretag en parallel søgning. Brug hurtigste og sikreste vendemanøvrer (en Williamson Turn eller 

tilsvarende).
 � Bjærgningen vil afhænge af forholdene, og om manden er i stand til at hjælpe med bjærgningen.
 � Alle, der deltager i bjærgningen, skal bære PFU og sikkerhedssele. Brug et reb med en løkke sammen med en kraftblok 

eller indhaler til at bjærge den overbordfaldne op af vandet.
 � Hold så vidt muligt vedkommende vandret for at bekæmpe effekten af det hydrostatiske tryk.
 � Hold det medicinske udstyr og termotæppet klar til at behandle den overbordfaldne. Vær forberedt på at tilkalde 

søredningstjenesten og forbered en strategi for medicinsk evakuering, enten pr. skib eller helikopter.
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6.2. NØDPROCEDURER | BRAND

KONTROLLÉR, AT UDSTYR ER DRIFTSKLART

BRAND

Det forskriftsmæssige brandslukningsudstyr er generelt temmelig minimalt på små fartøjer. Overvej 
mulige brandsituationer, konstruktionen og indretningen af dit fartøj, og find ud af, om yderligere udstyr 
ville være ønskeligt.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Gnister fra elektriske kontakter, motorer, værktøj og ledninger.
 � Brændstof lækker på meget varme overflader.
 � Gnister fra slibning og svejsning.
 � Komfurer, generatorer, cigaretter, tændstikker og lightere.

BRAND I MATERIALER BEDSTE ILDSLUKKER

Stof/papir/træ

Brandfarlige væsker

Brand i det elektriske system

De fleste typer brande

Vand

Skum

CO2

Pulverslukkere (*)

(*) Specialildslukkere til brande, der involverer metaller og visse væsker.

HVAD BESÆTNINGEN SKAL VIDE
 � Hvor alt brandslukningsmateriel befinder sig om bord.
 � Hvordan og hvornår skal alt brandslukningsmateriel bruges.
 � Virkningerne af vandet fra brandslukningen på fartøjets stabilitet.
 � Individuelle opgaver ved bekæmpelse af brand om bord.

Praksisøvelser bør gennemføres for at sikre, at alle er klar.

HVAD GØR MAN I TILFÆLDE AF BRAND

 � Råb BRAND, og slå alarm.
 � Skipper overvejer udsendelse af MAYDAY.
 � Forsøg at slukke ilden med en ildslukker.
 � Luk al ventilation.
 � Hvis det ikke lykkes, så kom ud, og luk rummet. Om muligt slukkes al 

strøm- og brændstofforsyning til rummet.
 � Beskyt redningsflåden mod brand, og anbring redningsvestene, hvor de 

er i sikkerhed og tilgængelige.
 � Brug vand med omtanke for ikke at skabe ustabilitet (fri overfladeef-

fekt).
 � Forbered dig på at evakuere fartøjet.

TING, DER GIVER ILDEN 
MERE BRÆNDSTOF

 � dieselolie, benzin og smøreolier
 � hydraulikolie
 � flasker med flydende gas til madlavning
 � rengøringskemikalier, maling og fortyn-

dere
 � klude med olie eller kemikalier på.

Fjernelse af et element vil 
slukke branden.

I-6. Forbrændingstrekanten

VARME

ILT

BR
Æ

ND
ST

OF
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6.3. NØDPROCEDURER | HELIKOPTERREDNING

VID, HVAD DU SKAL GØRE

HVIS KATASTROFEN SKER, ER DET FOR SENT AT LÆSE VEJLEDNINGEN!

Sørg for, at alle om bord kender procedurerne, hvilke oplysninger der skal gives, og hvorledes man skal 
forholde sig, når man impliceres i en helikopteroperation.

OPLYSNINGER TIL REDNINGSHELIKOPTEREN
 � din position, dit navn, fartøjets registreringsnummer
 � fartøjets hastighed, kurs, vejrudsigt for området
 � arten af nødsituation
 � nødudstyr (radio, håndholdte nødblus).

UNDER REDNINGSAKTIONEN

 � Lyt, og følg pilotens ordrer.
 � Fartøjets hastighed må ikke overstige 5-10 knob.
 � Hal dine net ind, og ryd dækket, hvis der er tid til det.
 � Hold folk klar til wire med styreline.
 � Rør ikke ved wiren, før den bliver ført til »jord« i havet (den er statisk elektrisk).
 � Fastgør ikke wiren til fartøjet.
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6.4. NØDPROCEDURER | EVAKUERING AF FARTØJET

LAV EN BEREDSKABSPLAN

Hvis der ikke er foreskrevet en redningsflåde om bord, så overvej at købe eller leje en, og overvej også en 
maritim nødradiopejlesender (EPIRB).

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Skipperen skal give ordren til at forlade fartøjet, når det står klart, at der er liv på spil (f.eks. brand eller vandfyldning).
 � Hvis der er tid, sendes MAYDAY, og der hentes termotøj og tæpper.
 � Aktivér EPIRB’en, og bind den fast til flåde eller person.
 � Saml nødblus, håndholdt radio, og sæt redningsflåden i søen.
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7. STABILITET, DEN SKJULTE FARE!

LAD VÆRE MED AT OVERLASTE

ET OPRINDELIGT STABILT FARTØJ KAN BLIVE USTABILT

Fiskerfartøjets stabilitet ændrer sig konstant i løbet af en fangstrejse på grund af ændringer i: vejrlig, 
fartøjets lastning og fangstarbejdet.
Stabilitet er ikke let at vurdere og skal vurderes af en kvalificeret ekspert.
Det ville være ideelt, hvis der ved fartøjets idriftsættelse blev foretaget fuldstændige 
stabilitetsberegninger, som blev indført i en stabilitetsbog sammen med oplysninger om fartøjets 
begrænsninger ved forskellige lastningstilstande. For små fartøjer er dette imidlertid usandsynligt, men 
konstruktøren vil have beregnet skrogets stabilitetsniveau for at sikre, at de ønskede krav var opfyldt.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

Hvis du har foretaget ændringer på dit fartøj, f.eks. modifikationer, tilføjelse af udstyr, eller du er bekymret for dit fartøj, skal du 
søge råd hos en kvalificeret person. Overvej også, om det er nødvendigt at informere den relevante søfartsmyndighed og dit 
forsikringsselskab.

KONTROLFORANSTALTNINGER

Eftersom dit fartøj hidtil har været driftsikkert, vil det stadig være sikkert at anvende, hvis du er opmærksom på følgende punkter:
 � Vær meget omhyggelig med lastningen af fartøjet; overlast det ikke.
 � Redskaber stuves under dæk, når det er muligt, da vægt over dæk nedsætter stabiliteten.
 � Vær omhyggelig med fribordet (højden fra vandet til overkant dæk). Fribordet bliver mindre, efterhånden som fartøjets last 

øges. Kontrollér jævnligt fribordet, da det vil afsløre ændringer i skibets lastning. Ved reduceret fribord kommer kanten af 
dækket ned under vandlinjen, når fartøjet ruller, og det giver en kraftig reduktion i skrogets opdrift. Reduceret fribord kan også 
resultere i vandfyldning, når fartøjet har så meget slagside, at vand trænger ind gennem lugeåbninger, døre eller ventilations-
åbninger.

 � Hold fartøjet jævnt lastet og lodret i vandet, eftersom en dyb stævn eller hæk også vil reducere skrogets opdrift.
 � Sørg for, at du har en fungerende lænsealarm, så du straks bliver klar over indtrængende vand i skroget. Den frie overfladeef-

fekt af vandet reducerer stabiliteten.
 � Hold dækket så ryddeligt som muligt, og sørg for, at lænseportene aldrig er blokerede.
 � Fisk på dækket skal hurtigt pakkes i kasser og stuves under dæk. Fisk på dækket kan glide frem og tilbage og destabilisere 

fartøjet.
 � Undgå brug af fartøjet i »let« tilstand med lidt brændstof eller forsyninger om bord.
 � Vær meget forsigtig, når der løftes, da lasten vil virke fra toppen af løfteblokken og lægge en stor last på fartøjet, der kan få 

det til at kippe.
 � Når du er løbet ind i et »hold«, skal du være meget forsigtig og være klar til at udlægge en bøje, så redskabet kan bjærges, når 

vejret bedrer sig, fremfor at sætte fartøjets sikkerhed på spil.
 � Ballast bør ikke tilføjes eller fjernes uden ekspertvejledning.

Se relateret hændelse i Modul IV: 12. Stabilitet (vandfyldning, kæntring, dødsfald)
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I-7. Fri overfladeeffekt i en tank (tilpasset, FAO, dokument 517) I-8. Slæbewire giver risiko for kipning (tilpasset, FAO, dokument 517).

I-9. Stabilitetsmeddelelse (tilpasset, FAO, dokument 517)

ENKLE TRIN TIL AT OPRETHOLDE STABILITET:
 � Luk døre og luger.
 � Sørg for, at spygatter og lænseporte er åbne og uden blokeringer og lader vandet løbe hurtigt af dækket.
 � Sikr fangst og redskaber mod forskydning.
 � Flyt redskaber og fangst fra dæk til lastrum.
 � Undgå at løbe med søerne.
 � Der skal undgås store krængningsmomenter, når redskaberne hales ind.

Kilde: FAO’s tekniske dokument 517 — Sikkerhedspraksis vedrørende små fiskerfartøjers stabilitet.

STABILITETSMEDDELELSE

PLACERING 
AF REDSKABER 
OG FANGST

STABILITET

Acceptabel På grænsen Fare for kæntring

• Tomt lastrum

• Fangst i lastrum

• Dellast i lastrum

• Redskaber på dæk

• Betydelig fangst 
på dæk

• Redskaber på dæk

• Tomt lastrum
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8. GENERELLE ARBEJDSOMRÅDER

STUV VÆK

HOLD BÅDEN RYDDELIG OG SIKKER — STUV VÆK
Det skal være muligt at komme let omkring i arbejdsområder på fartøjet uden risiko for skred, snublen og fald. Sikkert arbejde 
kræver, at alt skal være stuvet, så færdselsarealer og arbejdsområder er ryddede.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Snubler over forhindringer.
 � Skrider i is, fisk eller olielækager.
 � Ubeskyttede åbninger.
 � Manglende håndlister.
 � Dårlig belysning.
 � Forhindringer i lav højde.

I-3. Rodet dæk (Beate Gminder © Den Europæiske Union)

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Hold dæksområdet ryddet uden ekstra fiskeredskaber, som personer kan snuble og falde over.
 � Påfør en skridsikker belægning på dækket, brug hævede gangbrætter (lameller) i områder med is og fiskeaffald. Brug gum-

mimåtter, hvor det er muligt. Rengør efter olielækager, og reparér lækket.
 � Hold lugeåbninger lukket, når de ikke er i brug.
 � Installér håndlister, hvis de er nødvendige, eller hvor de ville være gavnlige.
 � Sørg for, at lyset er godt nok til at se alle farekilder.
 � Markér tydeligt eventuelle lave forhindringer, og beskyt skarpe kanter med polstring.
 � Sørg for uhindret adgang til vitalt sikkerhedsudstyr og vitale sikkerhedskontroller.
 � Sikr, at lænseporte og nødudgange ikke er blokerede.

I-4. Ryddeligt dæk (Beate Gminder © Den Europæiske Union)
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9. VAGTER

UDKIG

VÆR PÅ VAGT … ELLER BETAL PRISEN

Sørg for, at fartøjet styres sikkert for alle om bord og for andre fartøjer.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Vagten er ikke kompetent.
 � Der holdes ikke ordentligt udkig, mens skipper arbejder på dækket.
 � Vagten falder i søvn.
 � Vagten er uopmærksom.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Sørg for, at enhver med ansvar for fartøjet har den fornødne viden og erfaring til kompetent at kunne håndtere alle mulige 
situationer.

 � Hvis der arbejdes på dækket, skal skipperen have mulighed for at styre fartøjet og se, hvad der er omkring det.
 � Enhver person med ansvar for fartøjet skal have haft tilstrækkelig hvile. En vagtalarm er en god sikkerhedsforanstaltning til 

beskyttelse mod, at vagten falder i søvn.
 � Distraktioner, såsom fjernsyn og videoskærme, bør ikke være synlige fra det sted, hvor fartøjet styres.
 � Drikkevarer bør være klar, før man går på vagt. Forlad aldrig styrehuset for at få noget at drikke.

Se relateret hændelse i Modul IV: 5 For lidt søvn (løbe på grund)
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10. LUKAFER/KABYS

HOLDES RENE

ET SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ BØR VÆRE DET MINDSTE, MAN KAN 
FORVENTE

Sørg for, at lukafer, kabys og alle faciliteter er passende til fangstrejsens varighed.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Dårlig opvarmning og ventilation påvirker besætningens sundhed.
 � Utilstrækkelige madlavnings-/vaskemuligheder betyder uhygiejniske forhold for besætningen.
 � Forholdsregler ved brand er ikke tilstrækkelige.
 � Gasflasker opbevares og bruges forkert.
 � For høje støjniveauer.
 � Flugtveje findes ikke eller er ikke brugbare.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Fartøjets lukafer bør have en behagelig temperatur og tilstrækkelig ventilation for at sikre, at de ikke er fugtige og usunde.
 � Madlavnings- og vaskefaciliteter bør være egnede til varigheden af fangstrejser og være i god stand og rene.
 � Der bør installeres røgalarmer, og brandslukkere skal være lettilgængelige.
 � Der bør opbevares et brandtæppe ved siden af komfuret.
 � Gasflasker skal opbevares uden for lukafer i et godt ventileret område.
 � En gasdetektor skal installeres i kabyssen og testes regelmæssigt.
 � For høj støj skal reduceres ved montering af lyddæmpende isolering.
 � Kontrollér, at der er en flugtvej fra lukafer, og sørg for, at den holdes fri og er passende skiltet, og at alle besætningsmedlem-

mer har mulighed for at bruge den.
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11. MASKINRUM/-OMRÅDE

VEDLIGEHOLDES KORREKT

PAS GODT PÅ MASKINEN

Effektiv vedligeholdelse er afgørende for at sikre pålidelighed. I dårligt vejr har du virkelig brug for, at 
maskinen og tilhørende maskineri er fuldt pålidelige.
Maskinrum/-område skal være et sikkert område at bevæge sig i, da du måske skal arbejde på motoren til 
søs.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � maskine/maskinsvigt
 � risiko for fald og skader
 � alenearbejde
 � dårlig belysning
 � remtræk
 � varme overflader
 � snavs
 � brand/eksplosioner
 � uventilerede akkumulatorer
 � vandfyldning fra defekte rør, pumper og ventiler.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Indfør forebyggende vedligeholdelse, herunder regelmæssigt skift af olie og filtre.
 � Kontrollér alle remtræk.
 � Sørg for, at diverse håndlister er, hvor det er påkrævet, og alle gulvplader er sat i, så man kan bevæge sig sikkert og arbejde 

omkring maskinen.
 � Hvis der arbejdes alene i maskinrum, fortæller du en anden person, hvor længe du forventer at være væk.
 � Sørg for, at belysningen er god og sidder der, hvor man har behov for det, hvis maskinen skal kunne vedligeholdes.
 � Sikr, at alle remtræk er afskærmet korrekt, selv dem under gulvpladerne, da man skal være beskyttet mod remtrækkene, når 

en gulvplade løftes for at få adgang.
 � Montér skærme på alle varme overflader, som du tilfældigvis kan komme til at berøre.
 � Sørg for god ventilation, der kan fjerne varme og dampe.
 � Vedligehold motoren og tilhørende udstyr, så alt er rent, og det er muligt at se lækager af vand, brændstof og olie, før de 

bliver et større problem.
 � Se på brandslukningssystemet: Er det fyldestgørende og, hvis et fast system er installeret, er alle personer opmærksomme på 

faren ved inaktiv gas?
 � Kontrollér, at batterierne er ventileret til det fri, og sørg for, at batterierne ikke står op ad eventuelle genstande, der kan kort-

slutte dem og forårsage brand eller eksplosion.
 � Kontrollér havvandssystemernes tilstand, installér en effektiv alarm for lænseniveau, og tjek regelmæssigt, at det virker.
 � Kontrollér, at søventilerne let kan lukkes, selv om de er under vand.
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12. OMBORDSTIGNING OG LANDGANG

GØR DET SIKKERT

OMKRING 20 % AF DØDSFALD BLANDT FISKERE FOREKOMMER I HAVNEN VED 
OMBORDSTIGNING ELLER LANDGANG

Alkohol menes at være en mulig faktor i mange tilfælde, men måderne, hvorpå man stiger om bord i små 
fartøjer, er ofte temmelig farlige.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � kravle ned ad en stige
 � forhindringer på kajsiden og på fartøjer
 � dårlig belysning
 � ubeskyttede åbninger
 � adgang hen over andre fartøjer
 � ombordstigning via en jolle.

I-5. God adgang via ponton (Amélie Knapp © Den Europæiske Union)

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Indtag ikke alkohol eller euforiserende stoffer for derefter at forsøge ombordstigning.
 � Prøv altid at gå om bord, når der er andre mennesker til stede.
 � Stiger på kajmuren er havnemyndighedernes ansvar, og hvis de ikke er i god stand (f.eks. de øverste håndtag), skal der indgi-

ves klager til myndigheden.
 � Undgå brug af stiger, der er i dårlig stand.
 � Forhindringer såsom net, tovværk, wirer, kasser, trawlskovle, skrald osv., både på kajen og om bord på fartøjet, kan med-

føre snublen og fald. Fjern alle unødvendige forhindringer fra dit fartøj, og hjælp havnemyndigheden med at holde områder 
omkring stiger ryddelige.

 � Belysningen på havnen kan være dårlig eller ikkeeksisterende. Havnemyndigheden bør anmodes om at forbedre det, men i 
mellemtiden bør man bruge en lommelygte for at sikre, at man kan se eventuelle snublefælder.

 � Åbne lugeåbninger, som man kunne snuble over og falde ned i, skal afskærmes. Ligeledes skal midlertidige åbninger, såsom i 
forbindelse med vedligeholdelsesarbejdet, afskærmes.

 � Adgang hen over fartøjer: Det er normalt, at fartøjer fortøjes ved siden af hinanden, og at besætningsmedlemmer, reparati-
onsfolk og andre skal kunne passere sikkert hen over fartøjerne. Sørg for, at dit fartøj er sikkert at krydse, at dækket ikke er 
glat, at håndlister er monteret, og at der er sørget for, at der en vej uden forhindringer.

 � Ved ombordstigning via en jolle kan denne nemt være overlæsset, især hvis den er lastet med forsyninger og udstyr til en 
fangstrejse.

 � Alle personer skal bære passende redningsveste, og jollen må ikke overlastes.
 � Årer/padler skal medbringes i tilfælde af motorsvigt, og der skal medbringes en lygte for at undgå at blive sejlet ned af et 

andet skib i mørket.
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13. PLANLÆGNING AF FANGSTREJSE

VÆR SIKKER

DÅRLIGT FORBEREDT, VÆR FORBEREDT PÅ SVIGT!

Ordentlig planlægning, forberedelse og kontroller før fangstrejsen sikrer, at du roligt kan tage ud at fiske i 
dit fartøj.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � maskinnedbrud
 � værktøjer og reservedele ikke tilgængelige
 � vandfyldning og tab af fartøj
 � sikkerhedsudstyr ikke effektivt
 � besætningsmedlemmer ukendte med sikkerhedsprocedurer
 � hårdt vejr
 � svigt i radiokommunikation
 � besætningen ikke kompetent eller egnet.

KONTROLFORANSTALTNINGER

Udarbejd en tjekliste for dit fartøj, der indeholder alle de punkter, du finder vigtige, men sørg for, at du medtager følgende:
 � Maskine: brændstof, olie, ferskvand.

 y Kontrollér for lækager og tegn på problemer.
 y Kontrollér maskinens alarmer.

 � Alarm for lænseniveau:
 y Kontrollér, at den virker.

 � Havvandssystemer:
 y Kontrollér for tegn på problemer. Kan søventilerne let lukkes?
 y Er pumperne funktionsdygtige?
 y Kontrollér, at sugefiltre er rene.

 � Hydraulik:
 y Kontrollér for lækager — men ikke med hænderne, da hydraulikvæske kan blive sprøjtet ind i vævet med alvorlige konse-

kvenser. Kontrollér væskestanden.
 y Har du ekstra olie?

 � Fartøjets stand:
 y Er alting stuvet korrekt, lugerne lukket og lænseporte frie?

 � Sikkerhedsudstyr:
 y Redningsveste klar til brug, redningsflåder med korrekt monteret hydrostatisk udløser er på plads.
 y Er alt brandudstyr på plads og i orden?
 y Alle besætningsmedlemmer bekendte med sikkerhedsprocedurer.
 y Navigationssystemerne virker, og der er backup?

 � Vejr:
 y Tjek vejrudsigten for hele din forventede fangstrejse.
 y Informér personer i land om det område, hvor du planlægger at fiske, og om din forventede hjemkomstdato og tidspunkt 

for ankomsten.
 y Giv kontaktoplysninger for alle ombordværende.

 � Kommunikationskontrol:
 y Test radioen med havnekontoret eller et andet fartøj.
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14. FILTREDE REDSKABER OG BØDNING

PAS PÅ

TÆNK, FØR DU HANDLER. DU KAN UDSKIFTE FISKEREDSKABER, MEN IKKE ET LIV

Når noget går galt, og redskaber filtrer, ønsker fiskerne at ordne det hurtigt og tænker måske ikke over 
eventuelle konsekvenser ved at række ud over rælingen eller stå på trawlet, mens man reparerer nettet.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Falde over bord.
 � Falde ned.
 � Blive trukket over bord af redskaber, der trækkes bagud.
 � Blive ramt af genstande, der svinger, ruller eller glider.
 � Tilskadekomne besætningsmedlemmer, fordi de ikke var iført passende arbejdshandsker, sikkerhedsbriller, sikkerhedshjelme 

osv.
 � Fartøjet kæntrer.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Først vurderes situationen, og der træffes beslutning om den bedste løsning. Fortæl alle involverede, hvad du vil gøre.
 � Bær en sikkerhedssele, hvis du læner dig ud over rælingen, eller du vil klatre op over dækket.
 � Sørg for, at redskabet ikke kan trækkes ud, før der arbejdes på det.
 � Sørg for, at genstande ikke kan svinge, rulle eller glide og kvæste nogen.
 � Hav en værktøjskasse klar med det rigtige værktøj og udstyr til reparationer, du kan forvente.
 � Kontrollér, at det korrekte sikkerhedsudstyr er til stede sammen med værktøjet og bruges.

I-6. Foretag reparationer et sikkert sted (Dominique Levieil © Den Europæiske Union).
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15. VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

TÆNK PÅ SIKKERHEDEN!

Mange fiskere foretager så meget af deres eget vedligeholdelsesarbejde som muligt for at holde 
omkostningerne nede. Nedsat vedligeholdelse for at spare omkostninger vil aldrig kunne opveje de 
personlige og økonomiske omkostninger, hvis nogen kommer til skade. Det er vigtigt at udføre effektiv 
vedligeholdelse for at holde fartøjet sikkert og funktionsdygtigt.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � alle de risici, der er forbundet med splejsning, slibning, børstning af wirer og lignende arbejde
 � risici ved brug af elektrisk værktøj i vådt miljø
 � fare for fald
 � kemikalier til rengøring eller behandlinger
 � dampe
 � lukkede rum
 � løftearbejde.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Personlige værnemidler skal anvendes, hvor der er fare for at falde over bord.
 � Handsker til hænderne, beskyttelsesbriller til øjnene og passende masker mod støv.
 � Sikkerhedsstøvler skal bæres for at beskytte tæerne og hjelme, hvor der er fare for, at genstande falder ned fra oven, eller at 

man slår hovedet på forhindringer.
 � Elektrisk værktøj må kun anvendes, hvis det er i en forsvarlig stand med effektive betjeningsgreb, skærme og andre sikker-

hedskomponenter korrekt installeret. Sikkerhedsafbrydere skal bruges for at beskytte, og forlængerledninger skal være i god 
stand.

 � Når der arbejdes i højden eller over siden af fartøjet, bør man bruge sikkerhedssele.
 � Læs omhyggeligt, og følg alle sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kemikalier og andre materialer. Disse oplysninger 

findes på etiketten og på et sikkerhedsdatablad, som alle kemikalier skal være forsynet med.
 � Vær opmærksom på faren for dampe fra maling og klæbestoffer. Sørg for god ventilation, og brug egnet åndedrætsværn.
 � Træf forholdsregler mod brand, når der svejses, eller når noget skal brændes.
 � Vær opmærksom på farer i lukkede rum. Selv maling af lukafer kan resultere i farlige omgivelser. Sørg for god udluftning, og 

bær åndedrætsværn. Når der er blevet malet, skal man vente så længe medind, at give adgang, at dampene omhyggeligt er 
blevet luftet ud. I de rum, hvor der er brændstof eller olie, skal man ikke gå før det er kontrolleret, at der ikke er eksplosions-
farlig gas derinde, og at luften er sikker. Gå ikke ind i et rum, der har været lukket af, uden først at kontrollere, at det er sikkert.

 � Vurdér vægten af genstande, der løftes, og brug egnede og certificerede stropper.
 � Det skal sikres, at fartøjets konstruktion er stærk nok til, at der kan monteres løfteudstyr på det.

Se Modul VI, afsnit 4. Arbejdsudstyr
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16. ARBEJDE PÅ STRAND

UNDGÅ HÅRDT VEJR

VÆR MEGET OPMÆRKSOM PÅ VEJRET

Arbejde fra stranden kan være særligt farligt, da vejret kan ændre sig, og når du kommer tilbage, er det 
måske meget svært at få fartøjet sikkert op på stranden. Det kræver egnet tøj og personligt flydeudstyr at 
vade i havet for at få fartøjet sat til et spil eller en traktor.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � At blive våd og kold.
 � At blive ramt af fartøjet.
 � Drukning.
 � Fartøjet krænger i bølgerne og kæntrer.
 � Skader ved manuelt at bære alt til og fra 

fartøjet.

I-7. Arbejde på strand (GD MARE © Den Europæiske Union)

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Brug lange waders og passende beklædning.
 � I koldt vejr kan en termodragt med opdrift være velegnet.
 � Bær personligt flydeudstyr.
 � I dårligt vejr bruges en livline til nogen i land.
 � Sæt et stykke kæde eller tov, som spillets wire kan sættes på, så det ikke er nødvendigt at stå lige under fartøjets bov.
 � Tjek vejrudsigten, før du sejler ud, og hold radiokontakt for at holde øje med lokale forhold.
 � Find også et alternativt sted at lande fartøjet eller komme i læ.
 � Medbring tilstrækkeligt brændstof til at kunne sejle til et alternativt landingssted.
 � Overvej systemer til at bringe forsyninger og fisk til og fra fartøjet.

I-8. Traktorer anvendt til søsætning af fartøjer (Jonas Zetterberg © Den Europæiske Union)
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17. LANDINGER

BLIV IKKE DISTRAHERET

PAS PÅ, BLIV IKKE DISTRAHERET

Landing af fangsten er et meget ensformigt arbejde med mulige forstyrrelser fra mennesker på kajen, 
hvilket gør det let at miste koncentrationen og komme til skade.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Landingsudstyret er ikke i god stand og stærkt nok til lastningen.
 � Spiltromlen bruges til løft.
 � Operatøren af spillet kan ikke se folk i lasten.
 � Skader fra at blive ramt af svingende kasser eller kroge til kasser.
 � Fare fra kasser, der falder ned i lasten igen.
 � Fare fra gaffeltrucks, der rammer et besætningsmedlem på kajen.
 � Offentlig sikkerhed.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Sørg for, at udstyret er i orden og er egnet til lasten, der skal 
løftes. I nogle lande kræver lovgivningen, at løfteudstyret er 
prøvet og certificeret (se modul VI i denne vejledning).

 � Hvis der bruges spil med en spilkop til landing, skal der 
udvises stor forsigtighed med at undgå, at wiren kører 
udenfor, eller deres tøj fanges i rebet og trækker dem ind 
i tromlen. Et landingsspil beregnet til formålet er langt 
sikrere.

 � Et spil, der er beregnet til formålet, kan være betjenings-
punktet, således at operatøren kan se besætningen i lasten 
og sikre, at de ikke står i vejen.

 � Hjelme bør bæres for at reducere risikoen for alvorlig per-
sonskade som følge af at være blevet ramt af svingende 
kassekroge, fiskekasser og bokse, der falder ned i lasten 
igen.

 � Man besætningen til at være opmærksom på faren fra 
gaffeltrucks og anden trafik på kajen.

 � Sørg for, at din fangstlanding ikke bringer offentligheden 
i fare, ved at opstille barrierer og i givet fald skilte for at 
holde dem ude af området.

 � Brug altid det havnebassin, der eventuelt er tildelt.

I-9. Landing af fangsten (Anja Detant © Den Europæiske Union)
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18. ARBEJDE SOM ENKELTPERSON

FÅ EN EPIRB

DU BLIVER NØDT TIL AT KLARE DIG SELV — SVIGT IKKE DIG SELV!

Mange små fartøjer føres nu af én person, og det giver indlysende årsager til bekymring i tilfælde af en 
ulykke. Det anbefales ikke at arbejde på egen hånd, men hvis det ikke kan være anderledes, skal man 
iværksætte sikkerhedsforanstaltninger.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � kvæstet i en ulykke, ingen hjælp i nærheden
 � faldet over bord, og fartøjet fortsætter
 � faldet over bord, ingen til at alarmere redningstjenesten
 � pludseligt tab af fartøj, ingen ved besked.

I-10. Fartøj betjent af enkeltperson (Manuel Carmona Yebra © Den Europæiske Union)
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KONTROLFORANSTALTNINGER

PERSONLIGT FLYDEUDSTYR
Bær altid dit PFU, og sikr dig, at der er tilstrækkelig opdrift til at vende dig om på ryggen og holde munden fri af vandet, selv om 
du bliver bevidstløs. Veste eller arbejdsveste med opdrift er ikke acceptable, da deres opdrift er begrænset. En automatisk oppus-
telig redningsvest på 150N, enten som særskilt beklædning eller integreret i dit regntøj, anbefales. Kontrollér regelmæssigt, at 
PFU’et ikke er beskadiget, og at gasbeholderen er sikker. Oppustelige redningsveste fås med en sikkerhedssele indbygget, og på 
denne måde kan du hurtigt klipse dig på en livline.

LIVLINE
Brug en livline, der måske ved hjælp af en ring er klipset på en wire over hovedhøjde, der løber langs dækket. Det ville være 
 ideelt, hvis det kunne arrangeres sådan, at denne wire forbindes til en motorafbryder, så tung last på wiren stopper motoren.

MAND OVER BORD-STIGE
En fast stige agter eller en lejder, der kan trækkes ned fra rælingen med en strop, gør det muligt for dig at komme om bord igen, 
hvis du falder over bord.

EPIRB OG EN SENDER TIL BESTEMMELSE AF EN PERSONS POSITION
Ved at udstyre dit fartøj med en maritim nødradiopejlesender (EPIRB) sikrer du dig, at hvis fartøjet kæntrer eller synker, så foreta-
ges et automatisk nødopkald med opgivelse af position. En sender til bestemmelse af en persons position, som du kan have på 
dig, vil hjælpe redningstjenesten med at finde dig i vandet.

VÆR SIKKER PÅ, AT DIN EPIRP ELLER PERSONSENDER ER REGISTRERET.

BETJENINGSANORDNINGER
Installér ekstra betjeningsanordninger på steder, hvor du har god styring af fartøjet fra dækket. Sørg for, at du nemt kan nå betje-
ningsanordningerne til spillet/indhaleren, og overvej, om det ville være ønskeligt med et ekstra nødstop.

SIKKERHEDSUDSTYR
Sørg for, at alt sikkerhedsudstyr er i orden og lettilgængeligt.

ARBEJDSOMRÅDE
Hold din arbejdsplads ryddet for alt det, der kan få dig til at snuble eller falde.

KNIV
Hav en kniv på dig, så du let kan skære dig fri, hvis det er nødvendigt.

VEJRFORHOLD
Tjek vejrudsigten før afrejsen, og kontrollér den regelmæssigt under hele fangstrejsen.

RADIOKOMMUNIKATION
 � Test din radio, før du sejler ud af havnen, og oplys den lokale kystradiostation om dine planer: hvor du vil fiske, og hvornår du 

forventer at returnere til havnen.
 � Hold regelmæssig kontakt med kystradiostationen og lokale fartøjer under din fangstrejse.
 � Fortæl altid nogen i land, hvor du skal hen, og hvornår du kommer tilbage.

VEDLIGEHOLDELSE
Hold fartøjet godt ved lige; du ikke har råd til nedbrud. Dit liv afhænger af det!

RISIKOVURDERING
Tænk nøje på dit fartøj, og se efter måder til at gøre det meget sikrere.

Se relateret hændelse i Modul IV: 14. Fiskeri alene



Modul II • Besætningen
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1. ALLE ER ANSVARLIGE FOR SIKKERHEDEN

MOD EN SIKRERE KULTUR

ÆNDRING AF VORES INDSTILLING TIL FARE

Besætningen kan bestå af blot én person, der arbejder alene, eller der kan være fem eller seks 
besætningsmedlemmer. Uanset om det er en eller flere personer, er det vigtigt, at de har den nødvendige 
viden og erfaring til at udføre deres arbejde sikkert, både for deres egen og andres sikkerheds og andre 
fartøjers skyld.
Fiskeri er den farligste branche, og hyppigheden af dødsulykker er over 30 gange større end i den normale 
arbejdsstyrke. Fiskerne skal ændre den holdning, at »det altid har været farligt« til »at jeg kan gøre det 
bedre«.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � drukning ved at falde over bord, når der rækkes ud over rælingen, eller ved at blive trukket af fiskeredskaber eller skyllet over 
bord af en stor bølge

 � drukning under ombordstigning
 � overlastning eller fartøjet trukket rundt under forsøget på at frigøre redskaber, der er i hold på havbunden
 � drukning, fordi fartøjet var overlæsset
 � dræbt eller kvæstet af maskineri eller fiskeredskaber
 � skred, snublen og fald
 � rygskader fra manuel håndtering
 � skader/sygdomme forbundet med håndteringen af fisk
 � høreskader som følge af udsættelse for høj støj.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Bær egnet personligt flydeudstyr, når der arbejdes på dækket.
 � Uddannelseskurser i:

 y overlevelse til søs
 y brandbekæmpelse
 y førstehjælp
 y sundheds- og sikkerhedsbevidsthed
 y manuel håndtering.

 � Holdningsbearbejdning omkring farerne ved fiskeri ved ikke at acceptere fare, men positivt at gøre en indsats for at fjerne 
den.



S
ID

E
 4

7
M

O
D

U
L 

II 
• 

BE
SÆ

TN
IN

G
EN

2. UDDANNELSE

AFHOLD GENOPFRISKNINGSKURSER

»DEN UDDANNELSE, JEG FIK PÅ KURSET, REDDEDE MIT LIV«

Man kan komme på kurser i de fleste lande, og det anbefales, at fiskere deltager i kurser som anført 
nedenfor. Disse kurser er praktiske og værd at deltage i, da de vil udstyre dig med viden til at arbejde 
sikkert og til at klare nødsituationer.

KURSERNE

Overlevelse til søs
Kurset er vigtigt for enhver fisker.
Det bør tages, før du så meget som sætter foden på en båd, da dette kursus handler om din overlevelse.
Det er et praktisk kursus, hvor der tilbringes tid i vandet (normalt et svømmebassin). Dette giver en ægte oplevelse af at 
bære en redningsvest og vanskelighederne ved at komme om bord i en redningsflåde.
Du bliver undervist i, hvordan man retter redningsflåden, hvis den pustes op med bunden i vejret, og hvad du kan gøre, når 
du sidder i redningsflåden.
Man diskuterer faren for hypotermi og kuldechok, og hvad du skal gøre i en mand over bord-situation.

Brandbekæmpelse
Det er dig, der skal slukke en brand til søs! Du skal vide hvordan.
Kurset forklarer brand, de væsentligste elementer: brændstof, varme og luft, og hvordan disse bruges til at bekæmpe 
ilden.
Hvad skal der gøres, når man opdager en brand, isolering af branden, indsats ved brand i maskinrum og brugen af 
brandslukningsudstyr og de forskellige typer.
Forebyggelse af brand diskuteres, og der opnås praktisk erfaring i en effektiv anvendelse af ildslukkere til bekæmpelse af 
en række forskellige brande.

Førstehjælp
Grundlæggende uddannelse, så du kan foretage dig det rigtige, når nogen kommer til skade eller bliver syge til søs.
Det dækker førstehjælpssættet, hvordan der anmodes om assistance over radioen, væsentlige undersøgelser af en 
bevidstløs tilskadekommen, og hvordan der gives genoplivning med hjertemassage.

Sundheds- og sikkerhedsbevidsthed
Kurset omhandler hændelser under fiskeriet, hvor det uventede er sket, og hvad der blev gjort for at klare situationen.
Du lærer noget om stabilitet, lastning af dit fartøj og den frie overfladeeffekt af vand og fisk på dækket.
Vigtigheden af alarmer for lænseniveau, der advarer om vandfyldning, og hvordan man udfører risikovurderinger.
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3. BEKYMRINGER OG KOMPETENCER

GØR DETTE SIKRERE

»ET FISKERFARTØJ ER IKKE ET STED FOR FOLK, DER IKKE VED, HVAD DE HAR MED 
AT GØRE«

Folk har forskellige evner og erfaring, og det er vigtigt, at der tages højde for dette i fartøjets drift.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

II-1. Arbejdet på en fiskerbåd (Saba Nordstrom © Den Europæiske Union)

 � unge med begrænset erfaring
 � ung eller gammel person med begrænset 

fysisk styrke
 � alle, der ikke kender fartøjet eller fangstme-

toden
 � person med et handicap
 � sprogbarrierer
 � træthed.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Lovgivningen de fleste steder tillader personer under 18 at arbejde, men det kan ikke tilrådes i fiskeriet. Der skal foretages 
en vurdering af yngre personer med henblik på at finde ud af, hvilke sikkerhedsmæssige forholdsregler der er nødvendige for 
dem.

 � Ligeledes bør der foretages en evaluering af alle med et handicap for at afklare eventuelle behov eller begrænsninger, de 
måtte have. Handicap såsom: dårlig hørelse, begrænset brug af en legemsdel.

 � Sproglige barrierer er måske ikke et problem i den normale fiskerutine, men i en nødsituation kan de blive livstruende.
 � Beredskabsøvelser skal udføres for at instruere besætningsmedlemmerne om deres ansvar.
 � Sørg for, at alle får tilstrækkelig hvile.
 � Kompetence kan opnås på forskellige måder:

 y oplæring på arbejdspladsen ved at arbejde sammen med og blive overvåget af erfarne og kompetente mennesker
 y undervisningen i skoler, fagskoler og sammenslutninger.
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3.1. UNGE

FØR TILSYN MED DEM

TAG ANSVAR FOR DEN UNGES SIKKERHED

Fiskeri er ofte en familievirksomhed, og sønner og undertiden døtre vil følge i deres fars fodspor.
En ung person, der tager en »hyggetur« i skoleferien, sammen med sin far (som skipper) er acceptabelt, 
hvis alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Dette omfatter tilsyn med den unge og sikring 
af, at vedkommende altid er iført et passende PFU under ophold på åbent dæk, eller når det er nødvendigt. 
I situationer, hvor unge arbejder på fartøjet, så skal man imidlertid gøre sig særlige overvejelser.

VIGTIGE PUNKTER AT OVERVEJE
Ansættelsen af en ung kræver opfyldelse af en række forskellige faktorer. Ikke mindst skal du undersøge den nationale 
lovgivning om beskæftigelse af unge, da der gælder forskellige regler i forskellige lande.
De vigtigste forholdsregler, du skal tage, er:

 y Lade den unge gennemgå et kursus i overlevelse, før vedkommende stikker til søs.
 y Foretag en vurdering af de mulige risici for den unge, før de stikker til søs. I denne vurdering skal du tage højde for 

den unges eventuelle manglende viden, erfaring, fysiske og psykiske styrke.
 y Sikr, at den unge er ordentligt klædt på til det arbejde, du forventer, denne skal udføre.
 y Sikr, at de får en egnet uddannelse og kontrolleres effektivt.
 y Sikr, at den unge får tilstrækkelig hvile.
 y Lad ikke den unge udføre opgaver, som kun en fuldt erfaren person bør udføre.



S
ID

E
 5

0 
M

O
D

U
L 

II 
• 

BE
SÆ

TN
IN

G
EN

3.2. SPROG- OG KULTURPROBLEMER

TOLERANCE

TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE FRA ALLE

Migrantarbejdere antages som besætningsmedlemmer på fiskerfartøjer i mange europæiske lande, fordi 
operatørerne af fartøjerne har problemer med at finde lokale folk, der er parate til at udføre det hårde 
arbejde.
Beskæftigelse af migrantarbejdere er en fordel for operatøren af fartøjet, da de normalt kun får udbetalt 
en fast sats og ikke får en andel af fangsten, som en lokalt ansat kan regne med. Migrantarbejdere 
på fiskerfartøjer vil sandsynligvis bo på fartøjet, og derfor er der ingen omkostninger til logi. 
Migrantarbejderne drager fordel af at få en meget højere løn, end de ville kunne forvente i deres hjemland. 
Generelt betragtes migrantarbejdere om bord på fiskerfartøjer som hårdtarbejdende, gode fiskere, men 
der kan forekomme sproglige og kulturelle problemer.

SOCIOLOGISKE FAKTORER

Sprog
Fiskeri er ofte en tilbagevendende rutine med udsætning og indhaling af redskaber, rensning og stuvning af fisk. Selv om 
en migrantarbejder kun har begrænset kendskab til det nationale sprog, kan der alligevel arbejdes effektivt. Problemerne 
opstår, når tingene går galt, især i nødsituationer, hvor den manglende evne til at kommunikere kan koste menneskeliv.
Det er meget vigtigt, at plakater/skilte er sat op for at anvise grundlæggende procedurer i nødsituationer, såsom mand 
over bord, brand og evakuering. Den bedste læring fås ved at gøre tingene selv, og det vil sige gennemføre øvelser, der 
sikrer, at involverede ved, hvad de laver. Overvej mulige ting, der kan forekomme, når der arbejdes med fiskeredskaber. 
Rådgiv migrantarbejderen, og vis ham, hvad der kan gøres i tilfælde af farlige situationer.

Kulturelle problemer
Folk i alle lande har en tendens til at antage, at »alle tænker, som vi gør«, men i virkeligheden betyder kulturelle forskelle, 
at man kan have forskellige synspunkter, og det kan give misforståelser.
Kropssprog: Kropssprog kan fortolkes forskelligt i forskellige lande. Mange mennesker vil signalere nej ved at ryste på 
hovedet, men folk fra visse lande løfter hagen. Øjenkontakt anses for vigtig, og nogle kulturer vil gerne holde »øjenkon-
takt«, og hvis det ikke sker, er det et tegn på undvigende adfærd, men i nogle latinamerikanske og asiatiske lande er 
bortvendte øjne et tegn på respekt.
Der er ligeledes folk fra visse kulturer, der ikke er glade for håndtryk. I samtaler er folk tilbøjelige til at afgrænse en »per-
sonlig zone« og distancere sig lidt fra den anden person. Selv om andre kulturer kan være forskellige fra din egen, så er det 
vigtigste at udvise respekt for forskelligheden og lære at arbejde sammen mod fælles mål.

II-1. Goddag på flere sprog
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VIGTIGE PUNKTER AT OVERVEJE
Et veldrevet fartøj bygger på teamwork, og nye besætningsmedlemmer skal passe ind på holdet. Operatører af fartøjer, 
der overvejer ansættelse af migrantarbejdere, bør være opmærksomme på følgende punkter:

 � Find ud af deres evne til at kommunikere på det nationale sprog, før personen ansættes.
 � Kontrollér uddannelse og erfaring. Er personen uddannet i overlevelse til søs? Er det ikke tilfældet, skal du sørge for, at 

de uddannes i overlevelse til søs, før de kommer med til søs.
 � Sørg for, at de er fuldt udstyret med egnet grej og personlige værnemidler (handsker, sikkerhedsstøvler osv. efter 

behov). Vigtigt er det at sikre, at de har et personligt flydeudstyr (PFU), der er egnet til formålet, i god stand, og som 
passer dem.

 � Giv dem en fuldstændig indføring i sikkerhed, og afhold øvelser for at sikre, at de forstår nødprocedurerne.
 � Giv dem tid til at vænne sig til arbejdet med at håndtere fiskeredskaber, og lad om muligt en erfaren person arbejde 

sammen med dem, indtil man er sikker på, at det er sikkert både for dem selv og andre.
 � Foretag en vurdering af deres evner og af de risici, de udgør for dem selv og andre. Hvis denne vurdering kræver foran-

staltninger, såsom yderligere uddannelse, sprogundervisning osv., så arrangér straks denne uddannelse.

Et fartøj er en lukket og isoleret verden, og måden, hvorpå besætningen reagerer på hinanden, er afgørende, da man er i 
så tæt kontakt.
Det er vigtigt, at alle personer forsøger at forstå og tage hensyn til hinanden.
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4. PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER ER SUND FORNUFT

BRUG DET RIGTIGE »GREJ« OG DET RELEVANTE BESKYTTELSESUDSTYR

Besætningsmedlemmerne skal udrustes med beklædninger, der egner sig til forholdene, og de skal 
udstyres med personlige værnemidler afhængigt af risiciene og de dele af kroppen, der udsættes for 
risiciene.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

Beskyttelse mod:
 � havsprøjt og vand fra fiskeredskaber
 � kulde og varme.

Beskyttelse af:
 � hænder, fødder, hoved, øjne, ja, hele kroppen.

KONTROLFORANSTALTNINGER FOR UDSTYR

 � Regntøj er vigtigt for at holde sig tør, da der drypper vand fra fiskeredskaberne selv i stille vejr.
 � I meget koldt vejr er termodragter med opdrift ideelle og vil holde personen oven vande og modvirke chokket fra det kolde 

vand og underafkøling, hvis de skulle ende i havet.
 � Fiskere bruger normalt gummistøvler, og de skal være med en beskyttelseskappe, der beskytter tæerne, hvis der tabes gen-

stande på dem.
 � Der skal bæres vandtætte handsker ved håndtering af fisk og fiskeredskaber. Kraftige læderhandsker er nødvendige ved 

splejsning af wirer og lignende arbejde.
 � Der skal benyttes hjelme, hvis der er en risiko for at blive ramt i hovedet.
 � Beskyttelsesbriller eller visirer skal bæres, hvis der er risiko for skader på øjnene.

II-2. Grundlæggende personlige værnemidler

SIKKERHEDSHJELM

HØREVÆRN

SIKKERHEDS-
STØVLER

BESKYTTELSESBRILLER
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5. PERSONLIGT FLYDEUDSTYR

DET ER DIT LIV!

FORBLIV FLYDENDE LÆNGE NOK TIL AT BLIVE REDDET

Ifølge data fra MAIB (1992-2006) er de tre største dødsårsager på små fiskerfartøjer:
kæntring (29 %), person over bord (28 %) samt vandfyldning/forlis (23 %).
I alle tilfældene druknede fiskerne, men hvis de havde benyttet personligt flydeudstyr, så kunne mange af 
dem have reddet livet.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

Der er mange måder, hvorpå en person kan ende i havet:
 � Falder over bord, når der rækkes ud over rælingen.
 � Glider eller snubler og falder over bord.
 � Bliver slået eller kastet omkuld af wirer/reb, der strammes.
 � Bliver trukket over bord af fiskeredskaber.
 � Fartøjet kæntrer og forliser.
 � Bliver fejet over bord af en sø.

Uden en eller anden form for opdrift til at hjælpe vil personen hurtigt blive for kold og træt og drukner.

KONTROLFORANSTALTNINGER

I nogle lande kræver lovgivningen, at:
 � På mindre fartøjer, mindre end 15 meter i samlet længde, 

skal alle personer bære personligt flydeudstyr under ophold 
på dækket.

 � Uanset om det kræves i den nationale lovgivning, er det at 
bære et passende PFU det mest effektive, du kan gøre for 
at forbedre din sikkerhed.

 � Undersøgelser har vist, at anvendelse af PFU vil øge chan-
cen for overlevelse, når man er faldet over bord.

 � Med hensyn til valg og vedligeholdelse af PFU henvises til 
modul VI.

Se hændelse i Modul IV: 3. Mand over bord (drukning)

II-2. Automatisk redningsvest (Jari Leskinen © Den Europæiske Union)



S
ID

E
 5

4 
M

O
D

U
L 

II 
• 

BE
SÆ

TN
IN

G
EN

6. STØJ

BESKYT DINE ØRER

PAS PÅ DIN HØRELSE — BRUG HØREVÆRN

Støj er forurening, der påvirker menneskers fysiologiske eller psykologiske trivsel. Regelmæssig udsættelse 
for støjniveauer over 80 dB(A) medfører tab af hørelse.
Det kan vise sig efter lang tid, måske ikke før man er pensionist, men døvheden vil fortsætte.
Hvis du er nødt til at råbe for at blive hørt af nogen inden for to meter, eller hvis du har ringen for ørerne 
efter arbejde, er der et støjproblem.
Høje støjniveauer, som dem i maskinrummet (over 110 dB(A)), giver høreskader efter få minutters 
udsættelse (se figurer nedenfor).

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Hvis støjniveauet i dit fartøj overstiger 80 dB(A), udgør det en risiko for besætningen.
 � De perioder, hvor man udsættes for støj, er akkumulerende og kan medføre varige høreskader på lang sigt.
 � Den mest almindelige og ekstremt alvorlige konsekvens er uigenkaldeligt tab af hørelse eller at blive påvirket af støjinduceret 

tinnitus (smerte eller ringen for ørerne).
 � Besætningsmedlemmer, der lider af døvhed, har svært ved at forstå mundtlige instrukser.

II-3. Støjende udstyr på fartøjer (Seafish, UK)

Kilde: Støj og fiskerfartøjer, tilpasset, Seafish, 1988.

TRYKMOTORERSKRUEGEARKASSE

MUSIK

RADIO (KOMMUNIKATION)

GENERATORER

UDSTØDNING

STØJ

HYDRAULIKPUMPER DÆKMASKINERI 
OG -REDSKABER

HYDRAULIKSYSTEMER 
OG -RØR

TURBOLADER

HOVED-
MASKINE

TRANSMIS-
SIONSKASSER

HJÆLPE-
PUMPER
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II-4. Hvad er farlige støjniveauer?

140

110

80

80

50

40Køleskab
Svagt
Nedbør
Moderat

Vækkeur
Højt
Støvsuger
Meget højt

Bilhorn
Ekstremt højt

Geværskud
Smertefuldt traume

dB(A)-niveauer

110 dB(A), 1 minut
105 dB(A), 5 minutter

100 dB(A), 15 minutter
95 dB(A), 50 minutter

90 dB(A), 2 timer
85 dB(A), 8 timer

82 dB(A), 16 timer

Maksimal eksponering
i 24 timer
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II-5. Typiske støjniveauer forskellige steder i et fartøj (SEAFISH)

90

90

95

115

100
75 - 83

75 - 83

100 - 110

75 - 83

75 - 90

Kahyt

Maskinrum

Messe

Tal i cirkel er de højeste niveauer målt i 17 fiskerfartøjer, tilpasset, Seafish, 1988.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Vurdér situationen på dit fartøj. I styrehuset, lukafer og arbejdsområder.
 � Hvis støjniveauerne er høje (over 80 dB(A)), så overvej enkle løsninger såsom beklædninger, kabinetter, udskiftning af isolering 

og høreværn.
 � I de fleste maskinrum overstiger støjniveauet 110 dB(A), og derfor er det vigtigt at bære høreværn.
 � Overvej mulige støjproblemer under konstruktionen af fartøjet, da det giver billigere løsninger.
 � Bådebyggere, skibsinspektører og udstyrsleverandører kan give dig korrekt rådgivning.
 � Der skal sættes skilte op i områder, hvor støjniveauet overstiger 85 dB(A).
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7. SOLBESKYTTELSE OG DEHYDRERING

FOREBYG HUDKRÆFT

BLIV IKKE FORBRÆNDT
Arbejde på dækket i mange timer kan udsætte dig for meget ultraviolet (UV) stråling fra solen og beskadige huden og give vabler 
eller ælde huden, og på sigt kan det føre til hudkræft. I de varme årstider skal fiskerne også særligt sørge for at forhindre dehy-
drering.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

II-3. Ubeskyttet hud (Goran Kumric © Den Europæiske Union)

 � Personer af den hvide race er i den største 
risikogruppe.

 � Lys hud med fregner, der ikke bliver sol-
brændt eller bliver forbrændt, før den bliver 
solbrun.

 � Personer med et stort antal modermærker.
 � Personer med rødt eller lyst hår.
 � Personer med lys øjenfarve.
 � Alle mennesker kan blive dehydrerede, når 

det er varmt.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Den bedste beskyttelse er at dække sig til.
 � Tag en hat på, der giver skygge til ansigt og nakke.
 � Solcremer beskytter, men kun hvis der puttes meget på, og faktoren er 

tilstrækkelig høj.
 � Tjek din hud. De første advarselstegn er ofte en lille skorpet plet, som 

ikke forsvinder efter et par uger.
 � Se efter forandringer eller nydannede modermærker, især omkring næse 

og øjne eller håndryggen. Man bør være særlig opmærksom på moder-
mærker, der vokser eller forandrer udseende.

 � Søg læge, hvis disse symptomer opstår.
 � Alle skal drikke rigeligt med vand, når det er varmt, og under virkeligt 

varme forhold bør man indtage salttabletter.

II-4. Beskyttet mod kulde, sol og drukning (Laurent Markovic © Den Europæiske 
Union)
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8. KOLDT VEJR

GØR DETTE SIKRERE

EKSTREM KULDE KRÆVER EKSTRA FORHOLDSREGLER

Arbejde under meget kolde forhold giver særlige problemer, og passende beklædning er påkrævet. Det 
afhænger af temperaturen, vindstyrken, havvandets temperatur og luftfugtigheden, om man kan holde 
varmen. Koldt vejr kan hurtigt begrænse dine muligheder for at arbejde.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � vådt tøj
 � kontakt med koldt metal
 � vindafkøling
 � høj luftfugtighed
 � alkohol
 � manglende ernæring
 � forfrysninger (næse, ører, kinder, fingre, tæer)
 � hypotermi.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Bær passende beklædning med mange lag — tøjet skal være løst, og det yderste lag skal være vind- og vandtæt.
 � Termodragter med opdrift er ideelle.
 � Brug hovedbeklædning, en hat med øreflapper, der dækker så meget af ansigtet som muligt.
 � Beskyt dine hænder og fødder.
 � Brug hellere luffer end handsker med fingre — hav altid et ekstra par til at skifte med, hvis de bliver våde.
 � Arbejd i et fornuftigt tempo for ikke at svede for meget.
 � Forsøg at holde hyppige pauser i et opvarmet lokale uden overtøj.
 � Drik masser af varme drikke, men ikke koffein eller alkohol.
 � Brug en beskyttelsescreme af passende kvalitet til at beskytte dit ansigt.
 � Sørg for, at metalhåndtag og -greb isoleres.

BEHANDLING AF PERSONER SKADET AF KULDE
 � Flytning til et varmt (ikke hedt) og tørt rum, fjern vådt og koldt tøj, og svøb vedkommende ind i et tæppe.
 � Hvis der er forfrysninger i fingrene, dyppes de i lunkent vand.
 � Næse, kinder og ører svøbes ind i rene forbindinger.
 � Varme drikke (ikke brændende varme).
 � Vabler bør ikke punkteres, og du må ikke massere frosne dele af huden.
 � Skader bør undersøges af en læge.
 � Giv ikke alkohol at drikke.
 � Lad vedkommende ligge ned under transport.
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9. SUNDHED

PAS PÅ DIG SELV

TAG HÅND OM DIG SELV SÅVEL SOM BÅDEN — BLIV IKKE KASSERET!

Fiskeri er hårdt og krævende arbejde, og det kræver, at du er i god form. Det vil med tiden sætte sine spor, 
og du er nødt til at erkende, hvor meget det har krævet af dig at passe på.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � spiser i ekstrem grad de forkerte madvarer (spiser lige af gryden)
 � overspisning
 � rygning
 � højt blodtryk
 � alkohol og narkotika.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Spis fornuftigt, og sørg for, at du får masser af grøntsager og frugt.
 � Kontrollér regelmæssigt din vægt og begræns om nødvendigt 

mængden, du spiser. Lad det ikke blive til et overvægtsproblem.
 � Rygestop giver dig et længere liv i bedre form, og samtidig sparer 

du penge!
 � Få regelmæssigt dit helbred kontrolleret hos din læge, så du kan 

holde øje med problemer som forhøjet blodtryk, og for at sikre, at 
eventuelle problemer opdages, diagnosticeres og behandles tidligt.

 � Kun få fiskere overvejer at drikke alkohol til søs, men der kan være 
behov for at være mådeholden med den mængde, der indtages 
hjemme.

 � Brug ikke narkotika!

II-5. Spis sundt (Hélène Guillut)
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10. STRESS OG TRÆTHED

HOLD PAUSER

TRÆTHED ER EN SUNDHEDSRISIKO OG EN UHELDSRISIKO!

Træthed øger risikoen for personskade for dem, der arbejder på dækket, og træthed er en væsentlig årsag 
til ulykker og navigationsfejl.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

Træthed skyldes:
 � tidspres
 � for meget stress
 � for meget arbejde og for få folk
 � mindre end seks timers søvn uden at blive vækket
 � mindre end seks timers kvalitetssøvn på grund af vagtskifter og maskinstøj
 � langvarigt psykisk eller fysisk arbejde døgnet rundt i mange dage
 � for korte pauser mellem skiftene
 � for lidt hvile.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Vær opmærksom på virkningerne af træthed på dig og din besætning, og sørg for, at alle får hvilet tilstrækkeligt.
 � Konsekvenserne af træthed kan være meget alvorligere end tabt fangsttid!
 � Musik har en helbredende effekt på træthed.
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11. MUSKEL- OG KNOGLELIDELSER

LYT TIL DIN KROP

PAS PÅ DIN RYG, NAKKE, ARME, BEN OG KNÆ

Næst efter høretab anføres lændesmerter som en af de største erhvervssygdomme i fiskeriet. Knæ- og 
nakkesmerter samt problemer med ben og arme er også almindelige i fiskeriet.
Konsekvenserne kan være smerter i lang tid, nedsat evne til at udføre daglige aktiviteter, og fiskeren kan 
blive nødt til at forlade erhvervet.
En række arbejdsstillinger eller -bevægelser kan, når de gentages dagen igennem og i mange år, påvirke 
dine knogler og muskler.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

II-6. Godt udstyr til manuel håndtering (Dominique Levieil © Den Europæiske Union)

 � Gentagen håndtering af tunge byrder eller 
arbejdsstillinger med bøjet ryg giver rygsmer-
ter.

 � Sortering af fangsten i en knælende stilling 
påvirker knæene, og bøjning af ryggen påvir-
ker din rygsøjle.

 � Gentagen fjernelse af fisk fra masker eller 
kroge eller agning af liner kan fremkalde 
smerter i håndens muskler eller sener.

 � Mange timer ved rattet, stående på vibre-
rende gulve, kan give problemer med kreds-
løbet.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Vurdér arbejdet, og begræns manuel håndtering af laster mest muligt.
 � Søg råd hos en sikkerheds- og sundhedsekspert.
 � Undgå at vride og vende dig ved løft.
 � Afskaf arbejdsstillinger, hvor der knæles, eller hvor ryggen bøjes:

 y Opsæt borde til sortering og rensning af fisk.
 y Hvis knælende stillinger ikke kan undgås, skal du bruge knæpuder (skum indsat i lommer i benene på regntøjet er bedre 

end knæpuder fastgjort med elastik).
 y Lad personalet skifte mellem arbejdsstillingerne for at hindre for mange gentagne handlinger.
 y Montér et sæde i styrehuset til rorgængeren.
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12. SKRED, SNUBLEN, FALD ...

FJERN FARER

ET GLID ELLER FALD KUNNE SKADE OS ALLE!

Et fartøj er et indelukket og overfyldt rum. Det er en arbejdsplatform, der altid er i bevægelse og ofte er 
glat.
Indfør proaktiv sikkerhed, og undgå risici, vurdér dem, der ikke kan undgås, tag fat om risiciene ved kilden, 
og udskift det, der er farligt, med noget, der er ufarligt eller mindre farligt.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Snuble over en forhindring.
 � Glide på glatte dæk.
 � Konsekvensen af at snuble eller skride kunne være:

 y fald fra højde
 y fald på maskineri
 y fald over bord.

Kan medføre kvæstelser eller endog døden.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Arbejdsområder fysisk adskilt fra lagerområder med plader eller andre afspærringer.
 � Gennemfør skridsikkerbehandlinger på dækket i arbejdsområder.
 � Brug skridsikre støvler.
 � Installér håndlister, når det er muligt.
 � Undlad at opbevare net eller reb i arbejdsområdet.
 � Vask altid dækket, når fangsten er færdigforarbejdet.
 � Brug et affaldssystem til indvolde og andet affald til hver gang, der renses fisk.
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13. FANGSTHÅNDTERING

GØR DET NEMMERE

PAS PÅ RYGGEN, OG VÆR OPMÆRKSOM PÅ ANDRE FARER

Mange fiskere lider af rygproblemer som følge af ikke at anvende korrekte løfteteknikker og/eller forsøg 
på at løfte for meget.
Andre problemer kommer af arbejde i områder med lav loftshøjde, arbejde med maskiner, såsom 
transportbånd og elevatorer, eller anvendelse af kemikalier til behandling af rejer og generel sikkerhed i 
lastrum.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � gentagen manuel håndtering
 � tunge løft
 � utilstrækkelig mekanisering
 � dårligt arbejdsområde
 � transportbånd og elevatorer uden tilstrække-

lige skærme eller nødstop
 � allergisk reaktion på antioxidanter, der bruges 

til at dyppe rejer i
 � farekilder i fiskerummet.

II-7. Organisér for at gøre håndteringen lettere (Saba Nordstrom © Den Europæiske 
Union).

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Alle personer skal instrueres i korrekte manuelle håndteringsteknikker.
 � Anskaf mekaniseret håndtering, f.eks. et transportbånd eller elevator.
 � Vurdér fangsthåndteringsområdet, og fjern alle unødvendige forhindringer.
 � Sørg for, at fangsten renses og sorteres i en god arbejdshøjde, og at besætningen har et sikkert ryglæn eller gelænder, der kan 

stabilisere dem i forhold til fartøjets bevægelser.
 � Brug kurve og kasser, der ikke bliver for tunge, når de er fulde.
 � Sørg for, at transportbånd og elevatorer er tilstrækkeligt afskærmet, og at tøj ikke kan hænge fast i dem. Overvej et nødstop 

et passende sted.
 � Sikr, at sikkerhedsforanstaltninger følges i forbindelse med enhver form for anvendte kemikalier.
 � Sikr, at lastrummet er sikkert og har en sikker adgangsstige.
 � Der er ingen forhindringer på gulvet eller manglende riste.
 � Belysningen er passende, og der er taget forholdsregler for, at fiskekasser holdes på plads.
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14. FANGSTFORARBEJDNING

ARBEJD I EN BEHAGELIG HØJDE

BESKYT DINE HÆNDER OG PAS PÅ DIN KROP

Snit i hænderne er en af de mest almindelige typer af ulykker i fiskeriet og bør tages alvorligt på grund af 
den høje risiko for infektion fra selv små sår.
Gentagne og langvarige ubekvemme og akavede arbejdsstillinger under rensningen af fisk kan også 
medføre alvorlige lidelser i arme, skuldre, knæ.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

II-8. Farligt at arbejde uden handsker (Jaana Mettala © Den Europæiske Union)

 � Brug af skarpe knive uden beskyttelse af 
hænderne under rensning af fisk.

 � Koldt vejr øger risikoen for at skære sig i 
hænder og fingre.

 � Ubekvemme arbejdsstillinger, når fisken ren-
ses, kan resultere i betændelser i albue eller 
skulder eller smerter i håndled.

 � Rensning bør udføres i en sikker og behagelig 
arbejdsstilling, helst stående.

 � Rensning af visse arter af fisk kan være farlig 
(snit, sprøjt i øjnene, allergi).

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Anvend passende håndbeskyttelse (den korrekte type handsker).
 � Tilpas arbejdshastigheden, og hold regelmæssige pauser.
 � Sørg for, at knivene holdes skarpe og rene.
 � Anvend egnede knive og handsker, der giver et fast greb og beskytter mod snit.
 � Lav skridsikre overflader, hvor fiskerne står.
 � Rensebordet bør kunne justeres, så det kan tage højde for, at besætningsmedlemmerne har forskellig højde.
 � Prøv at undgå at knæle under arbejdet.

II-9. Sikkert arbejde med handsker (Dominique Levieil © Den Europæiske 
Union)
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15. KEMISKE OG BIOLOGISKE FAREKILDER

PAS PÅ

BRUG AF MIDDEL TIL RENSNING AF LÆNSEPUMPE ELLER ANDET KEMIKALIE? 
LÆS ETIKETTEN. GÅ IKKE BARE UD FRA, AT DU VED NOK TIL AT VÆRE SIKKER!

Kemikalier bruges i driften og vedligeholdelsen af fartøjet, og mange af dem kan være farlige. Fabrikanten 
skal vedlægge produktet et sikkerhedsdatablad, og du skal sørge for at få fat på det og læse det grundigt.
Ud over kemiske farer om bord udgør visse fisk og andre af havets skabninger også biologiske farer, da 
nogle arter bider, og nogle har giftige stik. Du bør anvende handsker og beskytte dit ansigt, når det er 
nødvendigt.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Kemikalier kan, hvis de ikke bruges korrekt, være farlige:
 y for øjnene
 y for huden
 y ved indånding
 y ved indtagelse
 y for miljøet.

 � Kemikalier kan generere varme, hvilket kan starte en brand.
 � Bid og stik fra marine arter kan sommetider indeholde gift.
 � Infektion fra snit eller skrammer forårsaget af fiskenes knogler og finner.

LOKALIRRITERENDE 
KEMIKALIER

ADVARSEL

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Læs etiketterne, og lav en liste eller udpeg farlige kemikalier, sammenfat de forholdsregler og foranstaltninger, der skal træf-
fes, informér besætningen.

 � Følg anbefalingerne, herunder i forbindelse med værnemidler (handsker, briller, maske osv.).
 � Særskilt opbevaring af farlige kemikalier.
 � Mærk alle beholdere, der er forskellige fra den originale emballage.
 � Bland aldrig forskellige kemikalier sammen.
 � Identificér giftige fiskearter, brug egnede handsker ved håndtering af dem.
 � Vask dig med sæbe og varmt vand efter hver vagt.
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16. LÆGEUNDERSØGELSE

BLIV UNDERSØGT!

SÆT DIG SELV PÅ VEDLIGEHOLDELSESPLANEN — DU ER ET CENTRALT ELEMENT

Gå til læge med jævne mellemrum …
Frivilligt, hvis det ikke er obligatorisk i dit land.
Bemærk: Arbejdstagere har ret til at få adgang til lægekontrol med jævne mellemrum, hvis de ønsker det.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Fiskeri er et krævende fag, og din fysik kan forværres, hvis den ikke overvåges nøje.
 � Variationer i vægt, blodtryk, fysisk og psykisk egnethed kan være tegn på mere alvorlige sygdomme.
 � Du har brug for regelmæssig overvågning og rådgivning.

KONTROLFORANSTALTNINGER

Regelmæssige lægeundersøgelser er måske ikke obligatoriske i de nationale forskrifter, men det anbefales alligevel, da de vil:
 � sikre, at du er rask nok til at udføre arbejdet og klare nødsituationer
 � begrænse risikoen for sygdom til søs, hvor der ikke er ordentlig behandling
 � diagnosticere sygdom på et tidligt stadie, hvilket giver den bedste mulighed for effektiv behandling.

ILO-konvention nr. 188 foreslår obligatoriske lægeundersøgelser af fiskere.
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17. ANMELDELSE AF SKADER OG SYGDOMME

FORTÆL DET TIL NOGEN

Forebyggelse er baseret på erfaring, og de ansvarlige for forebyggelsen skal have informationer fra:
 � ulykker, med detaljer om omstændighederne
 � erhvervssygdomme i forbindelse med fiskeri.

LOVKRAV
 � Anmeldelse af arbejdsulykker, der resulterer i mindst én dags tabt arbejde, er obligatorisk i henhold til national lovgiv-

ning. Anmeldelsen indgives af arbejdsgiveren til søfartsmyndigheden.
 � Rapportering af erhvervssygdomme er også obligatorisk i de fleste lande.
 � Disse forpligtelser bør danne grundlag for den forebyggelse, lægebehandling og erstatning, der er omfattet af social-

sikringssystemerne.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Ud over de lovfæstede forpligtelser skal enhver arbejdsulykke, også dem uden skader, anmeldes med detaljer om omstæn-
dighederne af hensyn til statistikken og bedre forebyggelse.

 � Anmeldelse af erhvervssygdomme til søfartsmyndigheden tilrådes også, selv når den ikke er obligatorisk. En læge, der bliver 
opmærksom på en mulig erhvervssygdom, bør indberette dette til søfartsmyndigheden.

 � Detaljeret viden om arbejdsulykker og erhvervssygdomme er grundlaget for forebyggende foranstaltninger.
 � Anmeldelse og en detaljeret beskrivelse af skade eller virkningerne af en sygdom er det afgørende skridt for registrering af en 

hændelse og til at forfølge juridisk/økonomisk kompensation.





Modul III • Fiskeriet

INSTALLER 
NØDSTOP

1. TRAWLFISKERI

1.1. HÅNDTERING AF TRAWLSKOVLE

1.2. SPIL, SLÆBEWIRER, SLÆBEKÆDER

1.3. POSELØFT, NETTROMLER MV.

2. TEJNEFISKERI

2.1. INDRETNING OG SYSTEM

2.2. UDSÆTNING

2.3. INDHALING

2.4. GALGEBLOK, TØMNING, AGNING OG STUVNING AF FANGST

2.5. NYE UDVIKLINGER

3. FISKERI MED NET/LINER/PIRKE

3.1. STUVNING AF REDSKABER OG STABILITET

3.2. UDLÆGNING AF NET OG LINER

3.3. INDHALING

3.4. FJERNELSE AF FISK, AGNING

3.5. PIRKEFISKERI OG MEKANISKE SYSTEMER

4. FISKERI MED SKRABEVOD OG BOMTRAWL

4.1. STABILITET OG SIKKERHEDSUDLØSER

4.2. SPIL, SLÆBEWIRER OG BETJENINGSANORDNINGER

4.3. HÅNDTERING AF REDSKABER

5. SNURPENOT

5.1. HJÆLPEJOLLE

5.2. SPIL, GARNHALERE, KRANER, TOVVÆRK OG HEJSEVÆRK

5.3. STUVNING AF FANGST, FARTØJSSTABILITET OG FRI 

BEVÆGELSE PÅ FARTØJET
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1. TRAWLFISKERI

TUNGE REDSKABER, HØJE LASTER

PAS PÅ!

Håndtering af tunge trawlskovle, tunge slæbewirer, redskaber i hold, udsætning og indhaling i hård sø. Alt 
dette gør trawling potentielt meget farligt, og der skal hele tiden udvises forsigtighed.
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1.1. HÅNDTERING AF TRAWLSKOVLE

HOLD AFSTAND

TUNGE TRAWLSKOVLE, FARTØJETS RULNING OG HÆLDNING: ARME OG HÆNDER 
SKAL VÆRE FRI!

De nærmere ordninger for sammenkædning af skovle ved galgen skal være velgennemtænkte, og 
operatøren af spillet skal sikre, at folkene ved skovlene er af vejen, før kranen betjenes.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Hånd eller arm i klemme mellem skovl og fartøj.
 � Hånd eller arm i klemme, når kæden passerer gennem åbningen.
 � Trawlskovlen svinger indenbords og rammer manden.
 � Spillet betjenes, før manden, der håndterer ophalet, er af vejen.

KONTROLFORANSTALTNINGER

HÅNDTERING AF TRAWLSKOVLE
Sørg for, at det er let at nå op, når skovlene sammenkædes ved galgen, ved at montere et trin, hvis det er nødvendigt. Montering 
af en ekstra håndliste højere oppe for at sikre, at den person, der står højt oppe for at nå, ikke falder over bord.

SAMMENKÆDNING
Stik ikke hånd eller arm gennem nogen åbning; kast kæden igennem, når skovlen skal fastgøres.

SKOVL, DER SVINGER INDENBORDS
Er der tendens til, at skovlene løftes for højt og svinger indenbords, hvorved de rammer besætningsmedlemmerne, og kan et 
gelænder eller en spærring forhindre dette?

PLACERING AF SPILLETS BETJENINGSANORDNINGER
Operatøren af spillet skal stå sådan, at han tydeligt kan se, at mandskabet, når de håndterer trawlskovle og udfører andre 
handlinger, er i sikkerhed, før kranen betjenes. Hvis operatøren ikke kan se alle involverede personer, skal der indføres et tydeligt 
signalsystem.
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1.2. SPIL, SLÆBEWIRER, SLÆBEKÆDER

UNDGÅ KVÆSTELSER

UAFSKÆRMEDE SPIL OG SLÆBEWIRER VENTER BARE PÅ, AT DU SKAL GLIDE OG 
FALDE

Blot en simpel skærm, afspærring eller en håndliste kan forhindre dig i at falde ned på det arbejdende spil 
eller slæbewirerne.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Fald på det roterende spil.
 � Beklædning fanget af lus i slæbewiren og trukket ind i en skive eller et spil.
 � Slidte komponenter brækker og forvolder skade eller død.
 � Slæbepunkt eller bugseringskæder med defekt forvolder personskade eller dødsfald.
 � Skader ved overflytning af slæbewirer under dobbeltslæbning.

KONTROLFORANSTALTNINGER

UAFSKÆRMET SPIL
Sørg for, at kranen er tilstrækkeligt afskærmet således, at en person, der falder ind mod det roterende spil, ville være sikker. Et 
simpelt gelænder foran spillet kunne være tilstrækkeligt til at forhindre nogen i at blive alvorligt kvæstet eller dræbt.

LØBEGANGE TIL SLÆBEWIRE
De er farlige, hvis de er uafskærmede, da en wire med lus kan gribe fat i et besætningsmedlems regntøj og trække en hånd eller 
en fod ind i en skive. En skærm eller en afspærring, der forhindrer kontakt med den løbende slæbewire, fjerner risikoen.

SLIDTE KOMPONENTER OG REDSKABER
 � Hold spillet i god stand med nødstop, effektive betjeningsanordninger, bremser, koblinger og styring af redskaber.
 � Sikr, at spillets valser, dækskiver og hangerblokke og sjækler er i god stand.
 � Slidte komponenter og fittings kan pludselig svigte og forårsage ulykker.
 � Bemærk: Alt udstyr, der anvendes til løft, skal være prøvet og klassificeret med en sikker arbejdsbelastning og årligt inspiceres 

af en kompetent person.
Se Modul V og tillæggene.

BUGSERINGSKÆDER
Sikr, at slæbepunkt, bugseringskæder/-wirer og »stopkæder« er i god stand, og at alle besætningsmedlemmer er opmærksomme 
på faren ved at overføre lasten, og at de ikke står i vejen.

SLÆKKET SLÆBEWIRE
Stå ikke på en slækket slæbewire, der ligger på dækket. Hvis »stop«-kæden glider, kan den pludselig blive stram og sende dig op i 
luften og måske over bord.

DOBBELTSLÆBNING — OVERFØRSEL AF SLÆBEWIRE
 � Sørg for, at den tunge ende af kastelinen er polstret for at mindske muligheden for skader, når den kastes til besætningen på 

makkerfartøjet.
 � Besætningsmedlemmet, der udløser slipkrogen, skal være opmærksom på faren for, at slipkrogen fjedrer tilbage.
 � Brug en lang stang til at slå slipkrogen åben.



S
ID

E
 7

3
M

O
D

U
L 

III
 •

 F
IS

KE
RI

ET

1.3. POSELØFT, NETTROMLER MV.

FOREBYG KVÆSTELSER

TAG INGEN CHANCER, NÅR FANGSTEN SKAL OM BORD

Det kan indebære risiko at række op for at kroge wiren til poseløft og løfte posen om bord, navnlig løft af 
tunge poser på fartøjer, som også vil reducere fartøjets stabilitet.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � falde over bord, når man rækker udenbords
 � rammes af svingende pose
 � fartøjet i fare for at kæntre ved tunge løft
 � besætningsmedlem trukket rundt om nettromlen
 � konstruktionsændringer på fartøjet, der påvirker stabiliteten.

KONTROLFORANSTALTNINGER

KROGNING AF LØFTESTROPPEN
 � Sørg for, at besætningen ikke udsættes for risiko, når de rækker ud over rælingen for at kroge løftestroppen. Kan der foretages 

ændringer, så handlingen bliver sikrere?
 � Der bør bæres en sikkerhedssele, hvis det ikke er muligt at undgå at læne sig langt ud over rælingen.

LØFT AF POSE
Sørg for, at der er en effektiv måde at hindre posen i at svinge faretruende, og at operatøren af spillet kan se de besætningsmed-
lemmer, der håndterer posen.

TUNGE LØFT
 � Løft af store fangster om bord kan bringe fartøjet i fare ved tab af stabilitet, især hvis en tung pose løftes, mens fartøjet er 

tungt lastet med fisk på dækket.
 � Fisk på dæk skal opbevares i kasser eller dækponde, så de ikke flytter sig og giver fartøjet slagside.
 � Uventet tunge fangster i fangstposten, såsom sten eller mudder, kan belaste lastebommen og mellemlinen meget kraftigt og 

få den til pludselig at knække og såre besætningsmedlemmer. Forsøg på at løfte en tung vægt om bord kan få fartøjet til at 
kæntre, og i tvivlstilfælde bør nettet skæres op for at frigive lasten.

NETTROMLE
Personen, der står ved nettromlens betjeningsanordninger, skal kunne se de besætningsmedlemmer, der håndterer nettet, så ved-
kommende i givet fald øjeblikkeligt kan standse tromlen. Hvis dette ikke er tilfældet, er det nødvendigt med en ekstra betjenings-
anordning eller et nødstop nær nettromlen.

STABILITET
Hvis dele som nettromle og kraftblok er blevet installeret efter fartøjets idriftsættelse, skal det kontrolleres, at det ikke er gået ud 
over fartøjets stabilitet.

Se relaterede hændelser i Modul IV: 8. Ramt af svingende pose (hovedskade) og 9. Trukket ind i nettromlen (arm-
skade)
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2. TEJNEFISKERI

HOLD AFSTAND

GÅ IKKE NED MED RUSEN!

Tejnefiskeri er blevet en meget populær fangstmetode for små fartøjer, men risikoen for at blive viklet ind 
i rebet eller ramt af en tejne betyder, at det også er en farlig metode for besætningsmedlemmer.
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2.1. INDRETNING OG SYSTEM

GØR DET SIKKERT

DEN SIKRESTE INDRETNING ER OFTEST DEN MEST EFFEKTIVE

Overvej, hvordan du kan indrette arbejdet med tejner på dit fartøj, så personalet kan arbejde sikkert og 
effektivt.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Besætningsmedlem bliver viklet ind i rebet og trækkes over bord.
 � Rammes af en tejne.
 � Flere tejner er trukket ud af rækkefølgen og bringer besætningen i fare.
 � Fartøjet er overlastet og synker eller kæntrer.
 � Arbejde som enkeltperson.

KONTROLFORANSTALTNINGER

SKIBETS INDRETNING
 � Sørg for, at fartøjets indretning gør det muligt at arbejde sikkert og effektivt med tejner/rusekurve. Kig efter eventuelle grater, 

som rebet eller tejnerne kan hænge fast i, når der udsættes.
 � For at mindske risikoen for, at besætningsmedlemmer bliver viklet ind i rebet, så overvej, om det er muligt at montere en 

afspærring, der kan holde rebet fri af det område, hvor mandskabet håndterer tejnerne.
 � Overvej, om en bedre indretning er mulig, så tejnerne kan udsættes direkte fra dækket via en hækport eller en udsætnings-

rampe, mens besætningen står i sikkerhed i forenden af fartøjet.
Se ny udvikling på de følgende sider.

ANTAL TEJNER
Er antallet af tejner i hver »streng« begrænset til det antal tejner, der nemt og sikkert kan arbejdes med på den dæksplads, der er 
til rådighed på fartøjet? Ville det være væsentligt mere sikkert at reducere antallet af tejner pr. streng og bruge flere strenge?

STABLING AF TEJNER
 � Sørg for, at tejnerne er stablet sikkert, når de skal udsættes, så de ikke vælter og sætter fartøjet i kraftige bevægelser og 

eventuelt skaber uorden i udsætningsrækkefølgen.
 � Har du et tydeligt mærkningssystem for alle tejner ude af rækkefølge, der er sat til side til reparation før udsætning?

STABILITET
 � Se på dit fartøjs stabilitet, navnlig når du bringer tejner til og fra et nyt område, hvor det er meget fristende at medbringe så 

mange tejner som muligt.
 � Det vil indvirke kraftigt på fartøjets stabilitet og fribord, hvis tejnerne stables højt, og man medbringer en betydelig mængde 

tovværk på dækket.
 � Et tungt lastet fartøj kan synes at være sikkert, når vejret er roligt, men forholdene kan hurtigt ændre sig. Fartøjet tager lidt 

vand ind, eller redskaberne flytter sig med kæntring til følge!

ARBEJDE SOM ENKELTPERSON
Tænk på din sikkerhed, før du tænker på antallet af tejner, du kan håndtere.

Se afsnit 18. Arbejde som enkeltperson i modul I
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2.2. UDSÆTNING

HOLD AFSTAND

UDSÆTNING AF TEJNER KAN VÆRE MEGET FARLIGT. UDVIS STOR FORSIGTIGHED

Prøv at holde besætningen fri af rebene. Det ideelle ville være et selvudsættende system.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � trukket over bord og druknet
 � ben knust af reb stramt omkring det
 � ramt af en tejne.

KONTROLFORANSTALTNINGER

HANDLINGSPLAN
Hav en tydelig handlingsplan for, hvem der udfører hver opgave.

BEREDSKAB VED UDSÆTNING
 � Du og din besætning bør overveje mulige nødsituationer, der måtte opstå, og hvad der er bedst at gøre.
 � Sørg for, at alle personer bærer personligt flydeudstyr og har en kniv til at kunne skære sig fri af rebet.

ALLE FORBEREDT
Når flagbøjen og slæbet er udsat, skal man sørge for, at alle er klar inden frigivelse af ankeret.

PAS PÅ
Pas på gerden og fodrebet, når tejnerne udsættes over rælingen.

UDSÆTNINGSHASTIGHED
Kunne en mindre nedsættelse af udsætningshastigheden lette presset på besætningen og gøre udsætningen langt sikrere?

Se relateret hændelse i Modul IV: 6. Fanget af rebløkke (fodskade)
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2.3. INDHALING

FOREBYG KVÆSTELSER

INDHALING AF TEJNER ER ENSFORMIGT, OG DET ER LET AT MISTE 
KONCENTRATIONEN OG FÅ HÅNDEN I KLEMME I REBET OM INDHALEREN

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Hånd fanget i indhaler. Tab af fingre.
 � Indhaler trækker fartøjet rundt.
 � Kan indhaleren ikke standses, vil anker eller tejne ramme operatøren.

KONTROLFORANSTALTNINGER

INDHALER MED V-HJUL
 � Sørg for, at skiverne er i god stand, og at der er en god omviklingsvinkel, der effektivt kan gribe fat i rebet og sikre, at det ikke 

pludseligt trækkes ud igen og bringer besætningen i fare.
 � Udstøderkniven skal sidde korrekt for at sikre, at snoren stødes ud fra V’et i skiverne.
 � Brug af en V-tromleindhaler uden kniven er meget farligt, da rebet kan føres rundt og trække hænderne på den person, der 

håndterer rebet, fra indhaleren ind i skiverne.

INDHALER MED SPILHOVED
 � Disse kræver stor omhu, da en løs vikling hurtigt kan trække operatørens hænder ind i tromlen.
 � Det er vigtigt at sætte farten ned, mens man fører hvert fodreb rundt om tromlen, og operatøren skal sørge for, at der ikke er 

løsthængende tøj eller manchetter, der kan blive fanget i rebet rundt om tromlen.
 � Denne type indhaler burde ideelt set være erstattet med den langt sikrere type med V-hjul.

FLERHJULET INDHALER
Der er behov for at styre fodreb omkring skiverne, og operatørerne skal være meget omhyggelige med at sikre, at deres tøj ikke 
bliver fanget af rebet omkring skiverne.

BETJENINGSANORDNING PÅ INDHALER
 � Betjeningsanordningen skal være i god stand og inden for rækkevidde af operatøren af indhaleren.
 � Sæt en kappe over betjeningsanordningen for at sikre, at den ikke kan betjenes ved et uheld eller blive fanget af redskabet.
 � Der bør anvendes betjeningsanordninger, der giver jævn styring af hastigheden, i stedet for betjeningsanordninger, der blot 

stopper og starter.

INDHALERENS KRAFT
 � Hvis indhaleren er for kraftig på et lille fartøj, kan det meget let medføre, at fartøjet bliver trukket rundt, hvis tejnerne er 

filtrede på havbunden.
 � Kontrollér indstillingen af overtryksventilen på indhalerens hydraulik, og reducér kraften til kun lige at kunne hale strengen af 

tejner, men ikke nok til at bringe fartøjet i fare.

EFTERLAD ALDRIG INDHALEREN UDEN OPSYN
Det er fristende at lade indhaleren køre uden opsyn, især ved indhaling af lange ankertove, og gå fra indhaleren for at udføre 
andre opgaver. Nogle gange kommer besætningsmedlemmet lige netop for sent til at hindre ankeret/vægten i at ramme galge-
blokken, og idet de når betjeningsanordningen, svinger ankeret/vægten over rælingen og rammer dem i hovedet.
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2.4. GALGEBLOK, TØMNING, AGNING OG STUVNING AF FANGST

PAS PÅ RYGGEN

DU SKAL HÅNDTERE TONSVIS AF TEJNER HVER ARBEJDSDAG, SÅ GIV DIN KROP EN 
CHANCE. HÅNDTER DEM KORREKT

Undgå at bøje, strække og vride dig ved håndtering af tejner. Bær dem tæt ind til brystet med ryggen ret. 
Gå ned i knæ, når de skal sættes ned.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � skader i ryg og overekstremitet på grund af gentagen manuel håndtering
 � fartøjet i risiko for kæntring, hvis containere kan fyldes med vand eller flytte sig.

KONTROLFORANSTALTNINGER

GALGEBLOK
 � Sørg for, at den er i god stand og er monteret således, at den gør det muligt at hale tejnerne indenbords med et minimum af 

arbejdsindsats, og uden at besætningsmedlemmer behøver at bøje, strække og løfte sig for at få hver tejne over rælingen.
 � Den skal fastholde rebet effektivt, selv når fartøjet ruller kraftigt. Den seneste udvikling er udmøntet i en bred valse med stor 

diameter, der er monteret på rælingen for at hjælpe med at hale tejnerne indenbords.
 � Tejnerne kan hales om bord uden manuelt løft, hvilket gør indhalingen sikrere og mere effektiv.

Se næste side.

TØMNING OG AGNING
Tejnerne bør placeres i en komfortabel arbejdshøjde, så fangsten kan fjernes, og tejnen kan agnes igen med et minimum af løft 
og bøjning, når tejnen flyttes fra galgeblokken/valsen og stables klar til udsætning.

STUVNING AF FANGST PÅ DÆKKET
 � På små fartøjer stuves skaldyr ofte i kasser eller bøtter på dækket. Der skal udvises omhu for at undgå, at containerne flytter 

sig i dårligt vejr eller blokerer for lænseportene.
 � Der skal være låg på beholderne i hård sø, da de hurtigt kan blive fyldt med vand og eventuelt få fartøjet til at kæntre.
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2.5. NYE UDVIKLINGER

GØR DET SIKKERT

SENESTE UDVIKLING GIVER FORBEDRET SIKKERHED

En nylig udvikling er at installere en port i fartøjets hæk, så tejnerne kan udsættes direkte fra dækket. Ved 
starten af udsætningen køres flagbøjens slæb ud og fastgøres til et anker, der hænger over agterstævnen 
fra et linebetjent beslag.
Enden af strengen af tejner er fastgjort til ankeret, og alle besætningsmedlemmer går ud i forstævnen, 
så de er fri af tejner og reb. Der trækkes i linen fra forstævnen, hvilket frigiver ankeret. Derefter trækkes 
tejnerne i rækkefølge gennem porten og ud i havet.
En anden forbedring er at montere en bred valse med en stor diameter på rælingen til at hale tejnerne 
indenbords uden manuelle løft. Lodrette valser tvinger rebet over den tværgående hovedvalse, og tejnerne 
trækkes direkte op på et bord, hvor de tømmes og agnes igen.

III-1. Indretning af 9,8 m fartøj med valse til udsætning af tejner og hækport (tilpasset, Seafish, UK)

Rusekurve stablet 
til udsætning

Indhaler

Valse

Bord

Reguleringsventil

Agntrug

Hækport
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3. FISKERI MED NET/LINER/PIRKE

FOREBYG KVÆSTELSER

GÅ IKKE I NETTET, OG BLIV IKKE KROGET!

Fiskeri med net, liner og pirke tages samlet under ét, fordi de har de samme risici, selv om der er særlige 
risici forbundet med hver metode.
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3.1. STUVNING AF REDSKABER OG STABILITET

OVERLAST IKKE

REDSKABER STUVET PÅ DÆK VIL FORRINGE STABILITETEN

På små fartøjer er det let at overbelaste og gøre det »tungt i toppen«.
Tænk på lastningen.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Fiskeredskaber stuvet på dæk kan gøre fartøjet »tungt i toppen«, og stabiliteten kan blive for ringe.
 � Redskaber stuvet på dæk kan blokere lænseporte med det resultat, at fartøjet ikke kan lænse vand.

KONTROLFORANSTALTNINGER

OPBEVARING AF NET OG LINER
 � Hvis bøtter eller kar bruges til at lagre nettene/linerne, sørges der for, at disse er sikre på dækket og ikke kan glide i kraftige 

søer og mindske fartøjets stabilitet.
 � Bøtter eller kar skal have passende drænhuller, og lågene skal være sat på, så de ikke hurtigt fyldes med vand og får fartøjet 

til at kæntre.

STUVNING AF FLAGBØJE OG ANKER
 � Sikr, at disse er anbragt i en position, hvor besætningsmedlemmer nemt kan nå dem uden risiko for at snuble og falde.
 � Sørg for, at de ikke blokerer for udsyn fra styrehuset.

LÆNSEPORTE
 � Sørg for, at genstande på dækket ikke blokerer lænseporte.
 � Tunge genstande skal opbevares under dæk.
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3.2. UDLÆGNING AF NET OG LINER

BLIV IKKE FANGET

UDLÆGNING AF BÅDE NET OG KROGE KAN VÆRE FARLIGT

Det tynde net af monofilament kan let gribe fat i beklædning, ure, ringe osv., og du kan blive trukket over 
bord. Kroge er åbenlyst farlige, og man skal være meget forsigtig.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Net griber fat i tøj eller andre genstande og trækker besætningsmedlemmet over bord.
 � Besætningsmedlemmet står på nettet og vikles ind i det og trækkes over bord.
 � Kroge hænger fast i et besætningsmedlem og flænser enten kødet eller sidder fast i knoglen og kan måske endda trække 

ham overbord.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Fjern armbåndsure eller smykker, og brug egnede beskyttelseshandsker.
 � Ingen steder, der kan gribe fat: Sørg for, at der ikke er steder på beklædningen, der kan gribe fat.
 � PFU: Bær personligt flydeudstyr, der sidder tæt og er uden åbenlyse steder, der kan gribe fat. Læg taljerebets kugle væk.
 � En skarp kniv er lige ved hånden for at skære redskaber fri, hvis nogen er fanget i masker eller er blevet kroget.
 � Hvis man står på nettet: Udlægning af net fra bøtter gøres bedre fra en dam på dækket, da man dermed ikke kan stå på 

nettet.
 � En udlægningssliske vil gøre, at nettet ikke så let griber fat under udlægningen, da nettene løftes lodret op og ikke trækkes på 

tværs.
 � Udlægning med hånden bør undgås med liner. Det er meget sikrere at lægge agnede kroge på kvajler af line og bruge en 

udlægningssliske eller at vippe linerne ud af bøtten med en udlægningspind.
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3.3. INDHALING

FOREBYG KVÆSTELSER

EFFEKTIVT INDHALINGSUDSTYR ER MERE EFFEKTIVT OG SIKKERT

Sørg for, at indhaleren er egnet til dit arbejde og er i god stand.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Hånd eller arm fanget i indhaleren.
 � Redskab trækker bagud og sårer besætningsmedlemmer.
 � Redskab fejer hen over dækket.
 � Betjeningsanordninger ikke effektive.

KONTROLFORANSTALTNINGER

NETINDHALER
Der findes forskellige typer netindhalere, der spænder fra en simpel roterende tromle til komplekse typer med flere tromler eller 
transportbånd. Det er vigtigt, at skærmene bliver på plads for at beskytte besætningsmedlemmerne.

LINEINDHALER
Typisk vil der blive brugt en V-hjulsindhaler eller en indhaler med flere hjul. Med V-hjulet er det vigtigt, at udstøderkniven er på 
plads og i god stand, da linen ellers ikke udstødes fra skiverne og kan vikles rundt og trække linen tilbage med alvorlig risiko for 
besætningen til følge.

BAGUDTRÆK
Med net og liner kan følgerne af, at redskaber pludselig trækker bagud, resultere i, at besætningen kommer til skade. Det er vig-
tigt, at indhaleren er i god stand, og at redskabet ikke utilsigtet trækkes bagud.

FODBLOKKE
Hvis en fodblok eller en hangerblok bruges til at hive redskaber eller liner indenbords, skal den holde redskabet helt fast, selv når 
fartøjet ruller kraftigt. Ellers kan redskabet feje sidelæns hen over dækket og bringe besætningen i fare. Hvis der ikke anvendes 
en fodblok, skal indhaleren have let ved at følge »udlægningen« af redskabet.

BETJENINGSANORDNINGER
 � Betjeningsanordningerne skal være i god stand og nemme for operatøren af indhaleren at nå. Det skal sikres, at betjenings-

anordningen ikke kan betjenes utilsigtet eller blive fanget af redskabet.
 � Der bør anvendes betjeningsanordninger, der giver jævn styring af hastigheden, i stedet for betjeningsanordninger, der blot 

stopper og starter.
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3.4. FJERNELSE AF FISK, AGNING

HOLD REGELMÆSSIGE PAUSER

GENTAGNE OPGAVER KAN VÆRE MERE END KEDELIGE

Muskel- og knogleskader kan skyldes arbejdsopgaver, der kræver, at du hele tiden griber og håndterer 
genstande med fingre og håndled.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Muskel- og knogleskader er et resultat af at tage fisk ud af netmaskerne.
 � Ansigts- og øjenskader fra flyvende kroge.
 � Muskel- og knogleskader af at agne kroge.

KONTROLFORANSTALTNINGER

FJERNELSE AF FISK
At fjerne fisk fra net eller fra kroge kræver dygtighed, hvor fingrene skal gribe og håndtere genstande. Når dette gentages tusind-
vis af gange hver eneste dag, udgør det en risiko for muskel- og knogleskader. Det anbefales at holde regelmæssige pauser ved 
at lade besætningen arbejde på skift med de forskellige opgaver.

AFSTRYGERE TIL FISK
Hvis der er risiko for skader på øjne eller ansigt fra »flyvende kroge«, 
kan de blokere valserne i afstrygerne for derefter at komme fly-
vende, når forfanget knækker. Der bør bæres ansigtsvisirer.

AGNING AF LINER
Muskelskader er en risiko, der følger af typen af intenst arbejde 
med fingre og håndled. Det anbefales, at der holdes hyppige korte 
pauser, at der arbejdes i en behagelig stilling, så man undgår at 
bøje sig, og at hænderne holdes varme ved jævnligt at putte dem i 
varmt vand. Vask hænder grundigt for at beskytte mod infektioner 
fra agn.

III-1. Håndtering af fisk (Dimitrios Damalas © Den Europæiske Union)
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3.5. PIRKEFISKERI OG MEKANISKE SYSTEMER

FOREBYG KVÆSTELSER

MASKINERI KAN VÆRE FARLIGT, MASKINERI MED KROGE, PAS PÅ

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � blive skadet af kroge
 � muskel- og knogleskade
 � kvæstet af maskineri.

KONTROLFORANSTALTNINGER

UDSTYR TIL PIRKEFISKERI
 � Sørg for, at pirkehjulene eller linehalerne til makrel er forsvarligt monteret i den højde, der gør det muligt for besætningsmed-

lemmerne at betjene dem sikkert og komfortabelt.
 � Blink og kroge, der løber over dæk eller skot er helt åbenlyst farlige for besætningen.
 � Hvor det er praktisk med skærme eller afspærringer, bør de monteres.
 � Motoriserede pirkehjul skal have stopanordninger, der skal være nemme at nå for den, der betjener hjulet.

MEKANISKE/ELEKTRONISKE SYSTEMER
 � Elektromekaniske pirkesystemer må kun anvendes af personer, som har taget en uddannelse i sikker brug af udstyret.
 � Der skal sættes skærme op, og udstyret skal afbrydes fra strømkilden under rengøring og vedligeholdelse.

MEKANISERET LANGLINEFISKERI
 � Dette kan være et simpelt system, der benytter tilfældig agning, eller et fuldt mekaniseret system, der agner krogene med en 

præcisionsmaskine, indhaler og fjerner fiskene, renser krogene og sætter dem på ringnåle klar til udsætning.
 � Uanset om det er enkelt eller kompliceret, er det vigtigt, at besætningen er uddannet i at betjene systemet, kan holde det rent 

og forstår de farer, det kan udgøre for dem.
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4. FISKERI MED SKRABEVOD OG BOMTRAWL

HOLD STØT

VÆR OMHYGGELIG MED AT HOLDE BALANCE OG STABILITET

Skrabevod og bomtrawl tages her under ét, da begge benytter lastebom til udenbordsløft og 
derefter trækker tunge redskaber på hver side af fartøjet (undtagelserne er de fartøjer, der sætter 
skrabevodskrabere eller bomtrawl ud fra en tværbom agter).
Et stort problem med denne type fiskeri er fartøjets stabilitet. Vægten af fiskeredskaberne er betydelig, og 
der skal udvises omhu for at holde fartøjet helt i balance.
Der kan opstå problemer, når skrabevod eller net bliver meget tunge af sten, eller hvis redskaberne går i 
hold på havbunden. Det er vigtigt at undgå, at lasten bliver for ujævnt fordelt på fartøjet.

III-2. Fartøj til skrabevod (Sara Monteiro © Den Europæiske Union)
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4.1. STABILITET OG SIKKERHEDSUDLØSER

HOLD STABIL

KONTROLLER STABILITET OG SIKKERHEDSUDLØSERE

Stabiliteten skal kontrolleres af en uddannet skibsingeniør, når fartøjet første gang rigges til skrabevod 
eller bomtrawl.
Hvis stabiliteten ikke er god nok, kan det resultere i kæntring.

KONTROLFORANSTALTNINGER

STABILITET
Trawling med bom eller fiskeri med skrabevod kræver løft af tunge redskaber via lastebomme, hvilket resulterer i store kræfter, 
der kan få fartøjet til at kippe. Det er vigtigt, at stabiliteten kontrolleres grundigt, når et fartøj rigges til disse former for fiskeri. Alle 
personer, der har ansvar for fartøjet, skal være opmærksomme på faren for ujævn lastning og behovet for at undgå, at fartøjet er 
tomt, når der arbejdes med fiskeredskaberne.

ANORDNINGER TIL SIKKERHEDSUDLØSNING
For at reducere risikoen i en situation, hvor fiskeredskaberne er i hold på havbunden, bør lastebommene være forsynet med en 
udløseranordning, der flytter lasten fra enden af lastebommen til siden af fartøjet. Normalt udløser sådanne anordninger laste-
bommens bugseringsblok langs en wire til rælingen, og dermed reduceres den potentielle fare for, at fartøjet kæntrer, kraftigt.

FILTREDE REDSKABER PÅ HAVBUNDEN
 � Når du forsøger at frigøre filtrede redskaber, skal du sikre dig, at alle personer er klar over faren for ujævn lastning, der kan få 

fartøjet til at kæntre.
 � Der bør bæres redningsveste, og luger og døre lukkes, og kystvagten informeres.
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4.2. SPIL, SLÆBEWIRER OG BETJENINGSANORDNINGER

MONTER SKÆRME

GØR DET SIKKERT

Montér skærme eller afspærringer, udskift slidte dele, sørg for, at den, der betjener spillet, kan se, hvad der 
sker.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Besætningsmedlem kan falde ned på det roterende spil eller blive fanget af slæbewiren og få en hånd eller fod trukket ind i 
en skive.

 � Slidte dele, der svigter, kan medføre personskade eller død.
 � Spillet betjenes, før besætningsmedlem var af vejen, hvilket kan medføre personskade eller død.

KONTROLFORANSTALTNINGER

UAFSKÆRMET SPIL/LØBEGANGE TIL SLÆBEWIRER
 � Sørg for, at spillet er tilstrækkeligt afskærmet således, at en person, der falder ind mod det kørende spil, ville være sikker. Et 

simpelt gelænder foran spillet kunne være tilstrækkeligt til at forhindre nogen i at blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
 � Løbegange til slæbewirer er farlige, hvis de er uafskærmede, da en wire med lus kan gribe fat i en persons regntøj og trække 

en hånd eller en fod ind i en skive.
 � En skærm eller en afspærring, der forhindrer kontakt med den bevægelige kæde, fjerner risikoen.

SLIDTE DELE OG REDSKABER
Hold spillet i god stand med effektive NØDstop, betjeningsanordninger, bremser, koblinger og styr til redskaber. Sørg for, at spillets 
valser, skiver, lastebomme, barduner, hangerblokke, sjækler og slæbewirer er i god stand. Slidte dele og fittings kan pludselig 
svigte og forårsage ulykker.

NB: Alt udstyr, der anvendes til løft, skal være prøvet og klassificeret med en sikker arbejdsbelastning og årligt 
inspiceres af en kompetent person (se Modul VI). Der skal skiltes med bevægelsesretningen.

PLACERING AF SPILLETS BETJENINGSANORDNINGER
 � Spillets operatør skal være i stand til tydeligt at se, at besætningen, der håndterer bomtrawl/skrabevod eller udfører andet 

arbejde, er af vejen, før spillet betjenes. Hvis operatøren ikke kan se alle involverede personer, skal der indføres et tydeligt 
signalsystem.

 � Spillets betjeningsanordninger skal afskærmes og sikres mod utilsigtet betjening, dvs. ved at et tov/net eller en persons tøj 
hænger fast i dem.



S
ID

E
 8

9
M

O
D

U
L 

III
 •

 F
IS

KE
RI

ET

4.3. HÅNDTERING AF REDSKABER

HOLD AFSTAND

HAV STYR PÅ TUNGE REDSKABER OG STRÆK DIG IKKE FOR LANGT

Der skal være styr på tunge redskaber, så besætningen ikke kommer i fare. Vær sikker, når du rækker 
udenbords.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Besætningsmedlem klemt af tunge og 
svingende eller glidende redskaber.

 � Fald over bord, når man rækker udenbords.
 � Ramt af svingende pose eller svingende 

skraber.
 � Tung lastning kan få fartøjet til at kæntre.

III-3. Håndtering af redskaber (Laurent Markovic © Den Europæiske)

KONTROLFORANSTALTNINGER

BEGRÆNSERE
 � Sørg for, at der er effektive begrænsere, der hindrer bomme/skrabere, for at forebygge, at tunge redskaber svinger, ruller eller 

glider hen over dækket og kvæster besætningsmedlemmer.
 � Sikr redskaberne mod at bevæge sig, så besætningsmedlemmerne på sikker måde kan foretage reparationer uden fare for 

kvæstelser.

KROGNING AF LØFTESTROPPEN
 � Sørg for, at besætningen ikke udsættes for risiko, når de rækker ud over rælingen for at kroge løftestroppen. Kan der foretages 

ændringer, så handlingen bliver sikrere?
 � Der bør bæres en sikkerhedssele, hvis det ikke er muligt at undgå at læne sig langt ud over rælingen.

LØFT AF POSE/SKRABER
 � Kontrollér, at der er en effektiv anordning, der forhindrer, at posen/skraberen svinger og udsætter besætningen for fare, når de 

løftes og tømmes.

OVERLASTNING
 � Vil du være klar, hvis trawlene/skrabevoddene er overlastede (mudder eller sten osv.)? Tunge laster kan få løftebommene til at 

svigte og eventuelt kvæste besætningsmedlemmer. Forsøg på at løfte en tung vægt om bord kan resultere i tab af stabilitet 
og efterfølgende kæntring.

 � Du skal være yderst forsigtig, og besætningsmedlemmerne skal være instrueret i at gå væk, når tunge laster skal løftes.
Se relateret hændelse i Modul IV: 11. Tømning af skrabevod, rækker for langt ud (fald over bord)
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5. SNURPENOT

TÆNK SIKKERHED

STORE NET, STORE FANGSTER, STORE RISICI!

Brug af en snurpenot til at fange pelagiske arter kan medføre fare for, at mængden af fisk i nettet kan 
bringe fartøjet i fare. Håndtering af et stort net med mange fisk og de belastninger, der er forbundet med 
indhaling, vil udgøre reelle risici for besætningsmedlemmer.

Se hændelse i Modul IV: 4. Fangst for større overskud (kæntring)

III-4. Notfartøj (Sara Monteiro © Den Europæiske Union)



S
ID

E
 9

1
M

O
D

U
L 

III
 •

 F
IS

KE
RI

ET

5.1. HJÆLPEJOLLE

PAS PÅ

ARBEJDE FRA EN HJÆLPEJOLLE ER FARLIGT

Søsætning og opsamling af jollen kan være farligt for alle involverede, og besætningsmedlemmerne, der 
bemander båden, løber en risiko, når de stiger om bord eller forlader den. Forholdene på vandet kan også 
udgøre en fare for sådan en lille båd.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Wirer/reb, der springer eller sætter sig fast i blokke, når hjælpejollen søsættes eller bjærges fra/til fartøjet, kan føre til, at 
besætningsmedlemmer bliver kvæstet.

 � Fald over bord ved overførsel til eller fra båd.
 � Hjælpejolle kæntrer på grund af forholdene på vandet.

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Fartøjet skal være korrekt udstyret til sikkert at kunne søsætte og bjærge hjælpejollen. Spil, hejsebomme og alle wirer, reb, 
skiver, blokke osv. skal holdes i god orden.

 � For at gøre det sikkert at stige om bord i og stige ud af hjælpejollen bør der installeres en egnet platform eller stige, så 
besætningsmedlemmerne kan komme om bord på jollen og forlade den igen.

 � Med en håndliste eller et scepter i passende højde på hjælpejollen, der fungerer som håndtag, kan personen finde balancen, 
når vedkommende er i jollen.

 � Når en person går om bord på eller i land fra hjælpejollen, skal personen i styrehuset og folkene ved hjælpejollen være 
årvågne, så de kan handle øjeblikkeligt, hvis personen skulle falde.

 � Der skal bæres personligt flydeudstyr af alle personer, der arbejder på fartøjets dæk, og navnlig de personer, der arbejder med 
hjælpejollen.

 � Der skal være radiokommunikation mellem fartøjet og hjælpejollen.
 � Hjælpejollen skal være udstyret med opdriftskasser, så den ikke synker, selv om den sættes under vand.

III-5. Notfartøj med hjælpejolle (Jean-Noël Druon © Den Europæiske Union)
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5.2. SPIL, GARNHALERE, KRANER, TOVVÆRK OG HEJSEVÆRK

PAS MEGET PÅ

HALING OG LØFT

Arbejde med spil, indhalere, kraner osv. er normalt ansvarligt for alvorlige arbejdsulykker. Ved fiskeri med 
snurpenot øges sandsynligheden for sådanne ulykker, når mængden af fisk, der håndteres, øges, både når 
der bruges ketsjer til at samle fisk op fra nettet og i beholdere under landing.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Tovværk, der springer, eller løftegrej, der går i stykker ved belastning og svirper tilbage, kan såre besætningsmedlemmer.
 � Tovværk, der springer, når et reb kører op og blokerer spillet eller indhaleren.
 � Tøj eller lemmer trækkes ind i skiver, indhalere eller valser.
 � Laster, der tabes under løft, kan dræbe eller kvæste besætningsmedlemmer.

KONTROLFORANSTALTNINGER

VEDLIGEHOLDELSE
 � Alt udstyr og tovværk skal efterses regelmæssigt og holdes i god orden.
 � Tovværk, der har været udsat for stort slid, skal udskiftes.
 � Tovværk udsat for sollys skal jævnligt kontrolleres og om nødvendigt udtskiftes.
 � Sørg for, at alt løftegrej passer til den last, der skal løftes (se afsnitte Arbejdsudstyr i modul VI).

FORHOLDSREGLER OMKRING FARTØJET
 � Installér håndlister eller afspærring, hvor det ville kunne forhindre personer i at falde ned på tovværk/wirer eller udstyr i bevæ-

gelse.
 � Installér en selvstrammende nothaler, så besætningsmedlemmerne ikke risikerer at blive fanget i indhaleren.
 � Hvis man løfter »tørrevalserne« fri af rælingen, mindskes risikoen for besætningsmedlemmerne.
 � Installér et samtaleanlæg mellem styrehuset og kritiske områder på dæk for at opnå god og tydelig kommunikation.
 � Nødstopanordninger på dækket til dækmaskineriet.
 � Nødstopanordninger til dækmaskineriet i styrehuset.
 � Installér betjeningsanordninger, der giver jævn styring af hastighed, ikke blot stop/start.

FORHOLDSREGLER FOR BESÆTNINGEN
 � Bær personligt flydeudstyr (PFU), når der arbejdes på dækket.
 � Brug korrekte personlige værnemidler: regntøj, handsker, støvler og hjelm.
 � Bær ikke smykker, kæder, øreringe, ure osv., som kan gribe fat i nettene.
 � Gå væk fra arbejde, som du ikke er direkte involveret i.
 � Stå ikke under en hængende last.
 � Spær ikke udsynet for operatøren af spillet eller kranen.
 � Vær opmærksom på, hvad der sker. Distraktion kan være fatal.
 � Sørg for, at du forstår eventuelle anvendte håndsignaler.
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5.3. STUVNING AF FANGST, FARTØJSSTABILITET OG FRI BEVÆGELSE PÅ FARTØJET

OVERLAST IKKE

KONTROLLER STABILITET OG LÆNSEPORTE

Der kan fanges store mængder fisk, og når de er stuvet, kan al tilgængelig plads på fartøjet være optaget. 
Det er vigtigt at vurdere fartøjets stabilitet og sikkerheden for besætningen, der har besvær med at 
bevæge sig rundt på skibet mellem fiskedamme eller beholdere med fisk.

FAREKILDER OG KONSEKVENSER

 � Overlastning, fartøjets fribord er reduceret, og fartø-
jet kæntrer.

 � Fri overfladeeffekt af fisk på dækket: kæntring.
 � Beholdere ikke korrekt placeret og surret: kæntring.
 � Besætningens frie bevægelighed er begrænset: 

skred, snublen og fald.
 � Besætningsmedlemmer, der står på lågene af 

beholdere, er ikke længere beskyttet af rælingen.
 � Belysningen ikke tilstrækkelig i alle områder af 

dækket.

III-6. En masse fisk, men hvad med stabiliteten? (Sara Monteiro © Den Europæiske 
Union)

KONTROLFORANSTALTNINGER

 � Skipperne skal være opmærksomme på fartøjets kapacitet med hensyn til fartøjets stabilitet og ikke at overlaste fartøjet. 
Hvis der ikke findes en tidligere registrering af sikker drift, skal stabiliteten vurderes.

 � Hvis der overvejes yderligere lastekapacitet eller en ny metode til stuvning, såsom beholdere, bør der foretages en stabili-
tetsvurdering for at sikre, at fartøjet vil være stabilt.

 � Damme på dækket skal have skillevægge for at undgå, at fiskene udløser »fri overfladeeffekt«. Lasten skal også have skille-
vægge.

 � Beholdere skal være korrekt surrede, så de ikke glider og får fartøjet til at kæntre.
 � Der bør etableres sikre gangruter, så besætningen har sikker adgang til væsentlige områder på fartøjet.
 � Hvis besætningsmedlemmer skal stå over rælingshøjde, bør man rigge en sikkerhedsline til.
 � Der skal være tilstrækkelig belysning i alle områder.

III-7. Fiskene stuves i kasser med låg (Themistoklis Papaioannou © Den Europæiske 
Union).





Modul IV • Virkelige hændelser

LÆR IKKE 
PÅ DEN 
HÅRDE 
MÅDE

1. FORTROLIGHED KAN GØRE DIG FOR SELVSIKKER | 

GRUNDSTØDNING

2. UDSKIFTNINGSDELE | KÆNTRING MED VODFARTØJ

3. MAND OVER BORD | DRUKNING

4. FANGST FOR STØRRE OVERSKUD | KÆNTRING

5. FOR LIDT SØVN | GRUNDSTØDNING

6. FANGET AF REBLØKKE (TEJNEFISKERI) | FODSKADE

7. MASKINEN, DIT FARTØJS HJERTE | VANDFYLDNING, 

KÆNTRING OG DØD

8. RAMT AF SVINGENDE POSE | HOVEDSKADE

9. TRUKKET IND I NETTROMLEN | ARMSKADE

10. HUSK BRÆNDSTOFFET | STRANDING

11. TØMNING AF SKRABEVOD, RÆKKER FOR LANGT UD! | 

FALD OVER BORD

12. STABILITETSTJEK | VANDFYLDNING, KÆNTRING OG DØD

13. DET ELEKTRISKE SYSTEM | BRAND I MASKINRUM

14. FISKERI ALENE? — VÆR FORSIGTIG

14.1. FANGET UNDER SPILLET | KROPSSKADER

14.2. SKIPPER SAVNES
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1. FORTROLIGHED KAN GØRE DIG FOR SELVSIKKER | GRUNDSTØDNING

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

ANVEND PASSAGEPLANLÆGNING

Menneskelige fejl er årsag til mange ulykker, især med hensyn til navigation. Vind og tidevand kan have 
indvirkning på fartøjet, så brug alle midler til at sikre, at du er, hvor du tror, du er!

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
En 11 meter lang trawler havde fisket i Sortehavet hvor der er et stort lavvandet delta, ca. 15 kilometer fra kysten. Fartøjet 
blev ført af en skipper, der havde fisket med fartøjet i mange år, og som havde opfyldt alle myndighedskrav.
Kraftigt tidevand, men normal fangstrejse: En aften sejlede fartøjet ved 22-tiden med otte besætningsmedlemmer 
om bord. Tidevandets hastighed var ca. 5 knob, og der var nedsat sigtbarhed. Efter fire timers fiskeri var fartøjet klar til gå 
i havn igen. Sigtbarheden var blevet forbedret, men der var stadig kraftigt tidevand. Hele besætningen sad i kahytten, og 
skipper var alene i styrehuset.
Velkendte omgivelser: Skibet var ikke langt fra havnen, og efter en times tid så skipper havnens fyr. Da han var meget 
fortrolig med området, slukkede han for ekkoloddet og fortsatte mod havnen, men da det var helt tæt på havnen, grund-
stødte fartøjet.
Der blev udsendt et MAYDAY, og den lokale kystvagt fik alle personer sikkert af fartøjet, men der var store udgifter til 
bjærgning og reparation af fartøjet, og der gik meget fisketid til spilde.

FAREKILDER
Skippers selvtilfredshed.
Slukkede instrumenter.
Kraftigt tidevand.

FORHOLDSREGLER
Sejlplanlægning.

ERFARINGER
 � Brug sejlplanlægning med alt tilgængeligt udstyr, så din position kan spores.
 � Erfaring og elektroniske hjælpemidler kan arbejde godt sammen, men total afhængighed af blot den ene kan resultere 

i katastrofe.



S
ID

E
 9

7
M

O
D

U
L 

IV
 •

 V
IR

KE
LI

G
E 

H
Æ

N
D

EL
SE

R

2. UDSKIFTNINGSDELE | KÆNTRING MED VODFARTØJ

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

SE EFTER ALLE MULIGE PROBLEMER!

Overvej nøje mulige situationer, når du foretager ændringer på fartøjet, og foretag en risikovurdering 
af fangstarbejdet for at være forberedt på eventuelle problemer, der kan opstå. Selv i stille vejr kan det 
forårsage kæntring, hvis man »går i hold«.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
En 12 meter hæktrawler/muslingeskraber havde været i familiens eje i 20 år og var velfungerende og lønsom.
Sikkerhedsbevidst: Ejeren var bevidst om sikkerhed og havde forlangt, at oppustelige redningsveste skulle være 
lettilgængelige i styrehuset, og at alle besætningsmedlemmer skulle have taget sikkerhedskurser. En redningsflåde til fire 
mand med hydrostatisk udløser blev installeret på fartøjet og også et lokaliseringssystem, der udsendte fartøjets position 
og kurs hver time. Sammen med lokaliseringssystemet var der fire personalarmer, der skulle bæres af besætningen. Alar-
merne ville udsende et varsel, hvis et besætningsmedlem skulle falde over bord.
Foretagne ændringer: Skibet blev rigget til både som hæktrawler og fiskeri med skrabevod, og da det sidst blev ændret 
til skrabevod, blev to af hovedblokkene til slæbewirer erstattet med mindre halstaljer.
Rolige vejrforhold: Fartøjet havde sejlet i ca. ni timer ud til fiskepladsen og fiskede under meget rolige vindforhold med 
ringe søgang. Tidevandets hastighed var ca. 2 knob og skulle nå 4 knob, men skipperen havde fisket på disse fiskegrunde 
mange gange før, og fiskeriet var godt. Kl. 16.30 ramte skraberne ujævn bund, og fartøjet tabte fart. Motoromdrejningstal-
let blev øget, men snart derefter begyndte voddene at hænge fast. Hver gang skipperen manøvrerede rundt med fartøjet, 
løsnede redskaberne sig.
I hold: Kl. 16.35 gik voddet til bagbord i hold, forenden af fartøjet drejede til bagbord, og fartøjet krængede med 20°. 
Skipper standsede skruen, men krængningen blev værre på grund af det kraftige tidevand, og forstævnen blev ved med at 
dreje til bagbord. På det tidspunkt var bagbords lastebom under vand, og styrbords lastebom steg støt med den forvær-
rede krængning. Tingene udviklede sig hurtigt, og skipperen tænkte ikke på at bruge hurtigudløseren, der ville have sænket 
lastebommenes taljer til siden af fartøjet og ville have mindsket krængningen.
Det bliver værre: Kl. 16.38 blev styrbords slæbewire snoet omkring gaflen, der understøtter landingsbommen, hvorved 
bommen svingede til bagbords side. Samtidig gled syv sække med kammuslinger fra omkring lugen i bagbords side. Skip-
peren blev klar over, hvor alvorlig situationen var, og forsøgte at frigøre begge slæbewirer fra spiltromlerne. Samlesjæk-
lerne på slæbewirerne kunne dog ikke løbe igennem de nyligt ændrede taljer. En gasskærebrænder blev tændt for at skære 
slæbewirerne over, men med en krængning på over 45° blev netlageret hurtigt fyldt med vand gennem den åbne luge.
Besætningen sprang i vandet, og skipperen kæmpede sig vej til agterdæk for at udsende »Mayday«. Desværre forsvandt 
VHF-håndsættet, før han kunne gøre det, og han kunne ikke nå DSC-knappen. Han kunne nå en håndholdt VHF-radio, men 
tabte den ud af hænderne, før han kunne fuldføre sin udsendelse af »Mayday«. Uden yderligere alternativer sprang skippe-
ren i vandet og fandt besætningen.
Ingen redningsveste: Ingen af dem var iført nogen form for personligt flydeudstyr, da der ikke havde været tid til at 
hente dem i styrehuset, hvor de var stuvet. Efter ca. fem minutter i vandet pustede redningsflåden sig op og flød frit. 
Besætningen var i stand til at komme hen til redningsflåden og trække sig op i den. Det tog omkring 20-25 minutter, og 
derefter gav de sig til at kontrollere udstyret og undersøge, om redningsflåden var tæt, som de havde lært på kurset om 
overlevelse til søs.
Reddet af fyr: Da fartøjet nu var under vand, stoppede det indbyggede, automatiske radiofyr med at sende hver time. 
Denne fejl blev derefter givet videre til kystvagten, der alarmerede den lokale redningsbåd, der tilfældigvis var på øvelse i 
området. Besætningen blev bjærget kl. 17.57, og ingen var kommet til skade.
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FAREKILDER
Uegnet udskiftningsdel (trawltalje med 
mindre afstand mellem flangerne).

FORHOLDSREGLER
Fartøj udstyret med EPIRB og 
livreddende udstyr.
Rettidige redningstjenester.

ERFARINGER
 � Denne hændelse viser, hvor hurtigt en situation, hvor man »kommer i hold«, selv i stille vejr kan føre til kæntring og 

forlis.
 � Overvej altid nøje de mulige konsekvenser af eventuelle ændringer omkring fiskeriet.
 � Foretag en risikovurdering af mulige farekilder, og hvordan du kan klare dem.
 � Overvej tidlig brug af »hurtigudløser«, da den last, der får fartøjet til at vælte, ville have været væsentlig mindre.
 � Personligt flydeudstyr skal bæres under arbejde på dækket. I en nødsituation er der aldrig tid til at hente dem fra styre-

huset.
 � En medbragt redningsflåde med automatisk frigørelse satte besætningen i stand til at overleve og blive reddet.
 � En EPIRB eller, som i dette tilfælde, et lokaliseringssystem er vigtige for at kunne varsle redningstjenesten.
 � Undgå vandfyldning gennem åbne luger — hold lugerne lukket til søs, eller når de ikke er i brug.
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3. MAND OVER BORD | DRUKNING

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

BÆR PERSONLIGT FLYDEUDSTYR HELE TIDEN!

På vej ind til havnen i stille vejr er der ingen, der forventer at miste livet!

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Lige inden solopgang og meget tæt på kysten ved Cadiz (20 sømil) var et notfartøj ved at stuve fiskeredskaberne og for-
berede sig på at gå til nærmeste havn, da et besætningsmedlem faldt over bord. Det antages, at fiskeren uden held havde 
forsøgt at gå fra fartøjet til hjælpejollen, og hverken skipper eller besætning havde bemærket det. Nogle minutter senere 
(10-15), da fiskerens forsvinden var blevet bemærket af besætningen, var det for sent at redde ham, selv om vejrforhol-
dene var meget fine på positionen. Fiskeren var ikke iført den obligatoriske redningsvest.

FAREKILDER
Ikke iført PFU.
Intet tilsyn med mandens overførsel til jollen.

FORHOLDSREGLER
Fortæl, hvad du agter at gøre til andre besætningsmedlemmer, hvis du udfører en farlig operation.
Bær redningsvest.
Rettidige redningstjenester.

ERFARINGER
Enhver overførsel til jolle, før indsejling i havnen, er farlig, hvis følgende handlinger ikke foretages:

 � Reducér hastigheden eller stands fartøjet, inden du forsøger overførslen.
 � Bær altid personligt flydeudstyr.
 � Mindst ét besætningsmedlem skal holde visuel kontakt med den person, der forsøger at gå om bord i en jolle.
 � Hvis det er muligt, gøres brug af radiokommunikation mellem jollen og fartøjet.
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4. FANGST FOR STØRRE OVERSKUD | KÆNTRING

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

TANKELØSE FORANDRINGER MEDFØRER OFTE NYE PROBLEMER!

Overvej nøje mulige situationer, når du foretager ændringer på fartøjet, og foretag en risikovurdering af 
fangstarbejdet for at være forberedt på eventuelle problemer, der kan opstå.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Et 14 meter notfartøj havde haft godt fiskeri i Sortehavet efter ansjoser i omkring 15 år. Succesfuld forretning: Der havde 
været rigeligt med ansjoser det foregående år, og fartøjet havde tjent godt, og fortjenesten investerede skipperen/ejeren i 
at få fartøjet forlænget til 16,99 meter.
Vanskelig beslutning: Den efterfølgende sæson startede ikke optimalt, da stimerne med ansjos var få og forpjuskede. 
Efter et par dårlige rejser besluttede skipperen at udvide nettet, så der kunne fiskes over et større areal og dermed fanges 
flere fisk.
Storm på vej: Besætningen begyndte at rigge det større net til i havnen. Rigningen ville tage et par dage, men da vejr-
udsigten lovede storm de næste fire dage, ville man ikke miste fisketid. Fem dage senere var nettet klart, og da vinden var 
løjet af, besluttede skipperen at stå til søs, selv om tidevandet var kraftigt.
Tilbage til fiskepladsen: Den var 16.05, da fartøjet forlod havnen med otte besætningsmedlemmer. Nordenvinden 
havde kølet havet, og nu var ansjosstimerne tættere. Ved at søge med ekkolod fandt skipperen en god stime og gav ordre 
til at udlægge net. Det var et kapløb med andre både, da det første skib, der landede ansjoser, ville få de bedste priser. 
Kl. 18.00 blev jollen sat i vandet, og fartøjet rundede stimen med nettet. Det var en stor stime, og skipperen var glad for, at 
han havde et udvidet net, der kunne tage fangsten. Han var dog ikke klar over, hvor dyb stimen var.
Indhaling: Kl. 18.15 blev netindhaleren startet og halede det ind, så besætningen kunne lægge det til stuvning i bagbords 
side. Jollen bugserede fartøjet ud af nettet fra bagbords side, og tidevandet løb fra nord.
Net i skruen: Efter nogle minutter filtrede nettet sig ind i fartøjets skrue, men det blev ikke bemærket lige med det 
samme, da det kraftige tidevand påvirkede fartøjet. Til sidst stoppede nettet skruen, hvilket kvalte motoren. Skibets stævn 
drejede til bagbord, og fartøjet blev skubbet sidelæns af tidevandet. Skipperen beordrede jollen til at ændre retning, men 
uden held.
Last for stor: Fangsten i nettet var for stor, og det gav stor lastning på bommen, der pludselig svigtede. Skibet krængede 
til styrbord, og det net, der allerede var stuvet på bagbords side, gled over til styrbords side og øgede krængningen. Kraften 
fra tidevandet ødelagde fartøjets stabilitet og fik det til at kæntre.
Ingen redningsveste: Skipper og besætning havde ikke tid til at tage redningsveste på, og de ender i havet uden noget 
til at holde dem oven vande, men den lille båd havde sluppet slæbetovet og skyndte sig hen for at hente de syv besæt-
ningsmedlemmer.
Skipper død: Den ottende mand, skipperen, var forsvundet og er aldrig blevet fundet.
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FAREKILDER
Øget maskestørrelse kan give større fortjeneste, men også give øget risiko.
Ingen var iført PFU.
Kraftigt tidevand.

FORHOLDSREGLER
Foretag risikovurdering før og efter foretagne ændringer.
Alle besætningsmedlemmer skal bære PFU.
Sørg for at holde øvelser regelmæssigt.
Rettidige redningstjenester.

ERFARINGER
 � Sørg for, at dit fartøj kan klare forholdene.
 � Kæntringer kan opstå så let, når tidevandet er kraftigt.
 � Når fartøjet mister kraft, er det prisgivet tidevandet!
 � Overvej altid nøje de mulige konsekvenser af eventuelle ændringer omkring fiskeriet; overskrid aldrig fartøjets evner.
 � Foretag en risikovurdering af fangstarbejdet, og identificér mulige farekilder, og find ud af, hvordan du kan håndtere 

dem.
 � Alle personer burde have været iført personligt flydeudstyr.
 � Uddannelse og øvelser i, hvordan man kan klare nødsituationer, skal gennemføres regelmæssigt.
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5. FOR LIDT SØVN | GRUNDSTØDNING

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

ALLE, OGSÅ FISKERE, SKAL HVILE!

Træthed kan dræbe. Selv om ingen dør eller bliver alvorligt såret, kan konsekvenserne af at være for træt 
og blive udsat for en ulykke eller falde i søvn i styrehuset være utroligt dyrt, og en stor del af fisketiden 
kan gå tabt. Et par timers søvn kan være en god investering.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Dilemma: Skipperen på en 10 meter lang »rule beater«-rejetrawler var vidne i en retssag og skulle i retten i løbet af 
dagen, men rejesæsonen var startet, og han var nødt til at være på havet og fiske, mens de gode penge var der. Skipperen 
var ansat af fartøjets ejere, og der var tre besætningsmedlemmer ud over skipperen. To besætningsmedlemmer var uden-
landske statsborgere, og den tredje var skipperens svigersøn.
Tidspres: For ikke at svigte nogen besluttede skipperen at være i retten om dagen og fiske om natten. Han havde haft 
held til at få ca. to timers søvn om dagen, og selv om de var bevidste om situationen, gjorde ejerne ikke noget for at lette 
hans arbejdsbyrde.
Det uundgåelige skete: Efter fire dage faldt skipperen i søvn i styrehuset, mens fartøjet var på vej tilbage til havnen 
efter en natlig fangstrejse. Besætningen var alle på shelterdækket og forarbejdede rejer, autopiloten blev slået til, og 
fartøjet sejlede tværs over sejlløbet til havnen — der bruges af hurtigfærgerne — og ramte en godt markeret fritliggende 
klippe ca. 800 m fra havnen.
Ingen kom til skade, men store omkostninger: Heldigvis var der ingen tilskadekomne, og fartøjet kilede sig fast på 
klippen. Fartøjet blev stærkt beskadiget, og på grund af reparationerne var det ude af drift i ugevis.

FAREKILDER
Stort arbejdspres medførte træthed.
Fiskesæsonen og ejeren lagde for meget pres på skipperen.
Ingen vagtalarm monteret.

FORHOLDSREGLER
Tilstrækkelig hvile skal være med på tjekliste før en fangstrejse.
Alle besætningsmedlemmer skal bære PFU.

ERFARINGER
 � Træthed er noget, der ikke kan ignoreres. Lang tids træthed akkumuleres, og alle liv på fartøjet sættes på spil.
 � En vagtalarm kunne måske have forhindret hændelsen, men er ikke en erstatning for tilstrækkelig hvile.
 � Fartøjets ejere var klar over presset på skipperen, og alligevel lod de ham fortsætte med at fiske uden at gøre noget for 

at lette hans arbejdsbyrde. Man kunne have ansat en skipperafløser.
 � Mangel på hvile blev dyrt i reparationer og tabt fisketid. Det kunne meget nemt have kostet menneskeliv.
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6. FANGET AF REBLØKKE (TEJNEFISKERI) | FODSKADE

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

PAS PÅ LØKKER!

Udsætning af tejner er virkelig farlig.
Pas på tovværk, der »slanger« sig på tværs af dækket!

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Fanget af rebet: To besætningsmedlemmer var lige begyndt at udsætte en række tejner, da en af dem fik sin fod i 
klemme i en rebløkke. Da manden blev trukket mod fartøjets side råbte han op, og skipperen i styrehuset kunne hurtigt slå 
bak for at tage noget vægt af rebet. Dette gjorde, at manden, som var i fare for at blive trukket over bord, kunne gribes 
af det andet besætningsmedlem. Sidstnævnte kunne løsne rebet, der var snoet rundt om mandens fod, mens skipperen 
manøvrerede båden for at holde vægten af tejnerebet.
Kvæstet, men sikker: Manden kvæstede sin fod kraftigt og måtte flyves i land for at modtage lægehjælp. Ingen af 
mændene (på dæk) var iført personligt flydeudstyr på tidspunktet for hændelsen.

FAREKILDER
Ingen adskillelse mellem tovværk og besætning.
Ingen var iført PFU.

FORHOLDSREGLER
Skipper skal holde visuel kontakt med alt arbejde på dækket.
Risikovurdering skal se på sikkerhedsforanstaltninger på dækket (der burde være installeret en afspærring mellem tovvær-
ket og besætningen).
Alle besætningsmedlemmer skal bære PFU, når de arbejder på dækket.

ERFARINGER
 � Denne fisker overlevede at blive fanget i en løkke under udsætning af tejner.
 � Skipperens og besætningsmedlemmets hurtige reaktioner reddede hans liv.
 � Planlæg arbejdet om bord på fartøjet, så besætningen holdes ude af farezonen.
 � Udarbejd en plan for, hvad man skal gøre i nødsituationer.
 � Alle burde have båret personligt flydeudstyr under arbejde på dækket.
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7. MASKINEN, DIT FARTØJS HJERTE | VANDFYLDNING, KÆNTRING OG DØD

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

KÆDE AF BEGIVENHEDER ELLER MÅSKE KÆDE AF FEJL?

Under dårlige vejrforhold til søs er der ikke plads til fejltagelser. Maskinsvigt kan føre til vandfyldning, 
kæntring og død.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Undervejs tilbage fra en fangstrejse under dårlige vejrforhold svigtede maskinen og dermed strømmen.
Kæntring: På grund af mangel på kraft drev fartøjet på tværs af bølgerne og rullede tungt, mens den tog store mængder 
vand, der ikke kunne lænses. Da vandmængderne oversteg fartøjets stabilitet, kæntrede det.
Drukning: Af de fire mænd om bord var der kun ÉN, der formåede at svømme i land; de tre andre druknede. Ingen var iført 
redningsveste, og to af de tre redningskranse om bord på fartøjet var skruet fast og flød ikke fri af fartøjet!

FAREKILDER
Ingen vedligeholdelsesplan for maskinen.
Ingen ankermuligheder.
Ingen var iført PFU.
Ingen kunne bruge drivankeret til at gå op i vinden.

FORHOLDSREGLER
Hav en vedligeholdelsesplan for maskinen, og overhold den.
Hav en redningsflåde og livreddende udstyr om bord.
Alle besætningsmedlemmer skal bære PFU.

ERFARINGER
Det, der startede som maskinsvigt, førte til en mere alvorlig situation, hvilket resulterede i tre døde. Måske var det første 
svigt manglende vedligeholdelse af maskinen og deraf følgende maskinsvigt. Nogle erfaringer, der kan bygges videre på, er 
følgende:

 � Hold maskinen og tilhørende udstyr regelmæssigt ved lige.
 � Alle personer skal bære personligt flydeudstyr.
 � Et anker eller et drivanker skal forefindes og være klar til brug.
 � Sørg for, at lænseporte holdes fri, og at alle vandtætte døre og luger er lukkede.
 � Om bord skal der forefindes en nødpumpe, og der skal oplæres i brugen af den.
 � Medbring en redningsflåde og andre livreddende artikler.
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8. RAMT AF SVINGENDE POSE | HOVEDSKADE

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

KONTROL AF SVINGENDE LAST

Ophængte laster kan, når de ikke er sikrede, forårsage alvorlige ulykker, selv i godt vejr!

IV-1. Svingende pose (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Den Europæiske Union)

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
En hæktrawler, 14 m lang med en besætning på tre mand, fiskede efter dybvandshummer godt 17 sømil fra kysten. Roligt 
vejr: Sidst på eftermiddagen i juni i meget rolig sø var besætningen ved at hale for sidste gang den dag. Skipperen var i 
styrehuset, hvorfra han styrede den ophængte nettromle, og de to besætningsmedlemmer var på dækket for at håndtere 
trawlet. Da det viste sig, at der kun var en lille fangst (ca. 150 kg), blev trawlet simpelthen viklet op på nettromlen, og 
fangstposen lod man hænge over dækket fra nettromlen. Medens posen hang mellem tromle og arbejdsdækket, gik et af 
de to besætningsmedlemmer i gang med at løsne fangstposens bindestrik for at tømme fangsten ud på dækket.
Det uventede: Havet var som et spejl, og der var næsten ingen bølgegang, men bovbølgen fra en forbipasserende traw-
ler fik fartøjet til at foretage uventede og pludselige bevægelser, og fangstposen med fisk svingede mod manden og slog 
ham bagover. Han slog hovedet hårdt på rælingen og blev bevidstløs. Den senere diagnose var kraniebrud.
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FAREKILDER
Uventet sø fra en trawler, der passerer tæt forbi.

FORHOLDSREGLER
Advar folk, der arbejder på dækket, om alle forbipasserende 
skibe.
Bær personlige værnemidler og PFU.

ERFARINGER
 � Før afrejse sikres alle laster, der kan bevæge sig som følge af fartøjets bevægelser.
 � Montér en passende anordning, der kan begrænse posens udsving.
 � Et system, f.eks. en krog med en glideskinne, der gør det muligt at åbne fangstposen på afstand.
 � I hårdt vejr sænkes posen ned på dækket, før den åbnes.
 � Når der arbejdes på dækket af en trawler eller et vodfartøj, bæres altid sikkerhedshjelm, der beskytter hovedet, hvis 

man falder eller bliver ramt af noget.
 � I godt vejr skal styrmanden advare besætningen om eventuelle pludselige bevægelser, som fartøjet måtte foretage, 

fremkaldt af et forbipasserende skib.
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9. TRUKKET IND I NETTROMLEN | ARMSKADE

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

NØDSTOP OG LOKAL STYRING

Hvis operatøren ikke tydeligt kan se besætningsmedlemmer, der arbejder tæt på nettromlen, bør der 
installeres en lokal betjening eller et nødstop på et sted, der er nemt at nå for de involverede personer.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Fartøjet, en 14 m lang hæktrawler med et shelterdæk bemandet med en besætning på fem, havde fisket i to dage, da der 
opstod en hændelse kl. 6 om morgenen lige før solopgang.
Ungt besætningsmedlem: Fra broen betjente skipperen nettromlen og halede trawlet ind. De fire besætningsmedlem-
mer var på fiskedækket, to på hver side af tromlen, for at lede trawlet ind i tromlen. Et ungt besætningsmedlem med kun 
to måneders erfaring var på bagbords side sammen med et andet besætningsmedlem. Det blev ikke anset for at være 
nogen særlig svær eller farlig opgave, og derfor tænkte ingen på den manglende erfaring hos det unge besætningsmed-
lem.
Fanget i maskerne: Fodrebet og trawlets frelserline løb ind på tromlen, da det unge besætningsmedlem, mens han var 
ved at skubbe nettet over, fik sin hånd ind i en maske, der var meget stram på grund af belastningen: Nettet trak ham 
derfor hen mod tromlen.
Ikke bevidst: På grund af støjen omkring ham kunne skipperen ikke høre råbene, og på grund af dårligt udsyn over fiske-
dækket standsede han ikke straks tromlen. Det betød, at det unge besætningsmedlem brækkede armen.

FAREKILDER
Dårligt udsyn fra betjeningspladsen.
Støjende omgivelser.

FORHOLDSREGLER
Montér en lokal nødstopknap.
Sørg for passende uddannelse, og advar om farer.
Hold øje med uerfarne folk, og hjælp dem.
Sørg for tydelig kommunikation mellem styrehus og besætningen på dæk-
ket.
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ERFARINGER

Om fartøjet:
 � Hvis betjeningen af nettromlen sker fra styrehuset, skal der være godt udsyn til besætningsmedlemmerne, der håndte-

rer fiskeredskaber.
 � Der børe være god kommunikation mellem styrehus og dæk.
 � Hvis udsynet fra styrehuset ikke er godt, bør der placeres en ekstra betjening tæt på nettromlen, hvorfra en operatør vil 

have et godt udsyn.

Om besætningen:
 � Besætningen skal ikke håndtere garnene for tæt på nettromlen. Hvis et sådant indgreb er nødvendigt, så lad et erfarent 

besætningsmedlem gøre det.
 � Et nødstop skal placeres, hvor det nemt kan nås af de personer, der arbejder med håndteringen af nettet.
 � Tromlerne skal have kapacitet til at tage de net, der skal opbevares på dem.
 � Alle forhold omkring støj og belysning bør være taget i betragtning ved tegningen af fartøjet.
 � Fortæl og overbevis besætningen om, at med hensyn til sikkerhed er der ingen små opgaver i forbindelse med håndte-

ring af fiskeredskaber.
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10. HUSK BRÆNDSTOFFET | STRANDING

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

KONTROLLER, AT DU HAR NOK BRÆNDSTOF, FØR DU TAGER AFSTED!

Tjek dit brændstof, og sørg for, at det er tilstrækkeligt til din planlagte fangstrejse samt reservekapacitet i 
tilfælde af, at noget kommer i vejen, og du får brug for at forlænge rejsen. Sørg for, at maskinen ikke løber 
tør for brændstof, når du har brug for den.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
To kvalificerede dykkere, der arbejdede fra en 9 meter lang båd, fiskede efter havsnegle, der blev høstet med hånd. De fik 
luft fra båden. De havde haft et hårdt program, men sæsonen var god, og den foregående dag havde de landet 300 kg 
havsnegle i havnen. Næste morgen mødtes de igen og sejlede kl. 7 ud til fiskepladsen, ca. tre timers sejlads fra havnen.
Der var brændstof nok i tanken til én dag, og der var også en reservetank på dækket, som ikke var tilsluttet motoren. De 
forankrede båden og gjorde sig klar til at dykke.
Kun én mand dykkede ad gangen. Den anden pumpede luft. Der var lovet kraftig vind den dag, men efter at have fisket 
nogle timer besluttede de to mænd at finde et sted med mere klippegrund nær et forland.
Større forbrug af brændstof: Turen dertil tog tre timer, og de skiftedes til at dykke. Kl. 17.35 blev det overskyet, og de 
var meget udsat for vinden på positionen. Manden i båden signalerede med luftslangen til dykkeren, at han skulle komme 
op. Samtidig gik motoren i stå, fordi den var kørt tør for brændstof, og den tomme tank havde sluppet luft ind i brændstof-
rørene. Han fyldte på tanken med reservebrændstoffet, men motoren kunne ikke starte, før brændstofrørene var blevet 
luftet ud.
Drevet med ankeret: Dykkeren kom op til overfladen og kravlede tilbage i båden, der nu blev drevet i land i retning af 
klipperne. De forsøgte at trække fri med ankeret, men tidevandet begyndte at løbe stærkt, så ankeret drev, og fartøjet 
ramte klipperne. Det lykkedes dem at sende MAYDAY på VHF-senderen og sprang så i vandet for at svømme i land. Begge 
mænd slap uskadt!

FAREKILDER
Ændring af fangstrejse uden at tage fornødent hensyn til brændstoffet til motoren.

FORHOLDSREGLER
Installér en brændstofmåler.

ERFARINGER
 � Tjek dit brændstof, og sørg for, at der altid er fyldt nok på tanken. Mange nødopkald er fra fartøjer, der er løbet tør for 

brændstof eller havde forurenet brændstof.
 � Kontrollér og rengør brændstoffiltrene regelmæssigt.
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11. TØMNING AF SKRABEVOD, RÆKKER FOR LANGT UD! | FALD OVER BORD

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

HOLD FØDDERNE PÅ DÆKKET

Skanseklædninger og gelændere beskytter dig kun effektivt mod at falde over bord, hvis alt arbejde kan 
udføres med begge fødder på dækket!

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Hurtigfiskeri: En trawler/vodkutter på 13 m med en besætning på tre mand fiskede efter muslinger i St Brieuc-bugten. 
I henhold til forvaltningen af fiskeriet i området er det tilladt at fiske i meget kort tid hver dag, kun 45 minutter, hvorfor 
indhaling/tømning/udlægning foretages meget hurtigt.
Vod stuves på ræling: I december, sent på formiddagen, slæbte fartøjet to skrabevod af typen »britton«. Disse skra-
bevod består af en metalramme med tænder, der river havbunden op, efterfulgt af posen til muslingerne. Efter at være 
blevet halet op til overfladen blev voddet trukket langs siden af fartøjet og stuvet med rivens tænder øverst på skanse-
klædningen og posen med kammuslinger uden på skanseklædningen.
Række langt: For at tømme fangsten var praksis, at et besætningsmedlem skulle klatre på voddene for at kroge en løf-
tewire i bunden af posen, så den kunne løftes op, og lasten kunne løbe ud på dækket. Under dette arbejde var manden ikke 
sikret, og begge fødder var uden fodfæste. Netop denne morgen fik en uventet bevægelse af fartøjet manden til at falde 
over bord.
Ingen tilskadekomne, men heldig: Heldigvis var maskinen koblet ud, mens voddene blev håndteret, og besætnings-
medlemmet var iført et PFU. Derfor kunne hans kolleger hurtigt løfte ham om bord, og hændelsen fik ingen alvorlige 
konsekvenser.

FAREKILDER
Ingen sikre måder at tømme poserne på.

FORHOLDSREGLER
Sørg for det rigtige grej til at løfte poserne, når de skal tømmes.
Bær PFU.

ERFARINGER
 � Anvend skrabevod, der tømmes fra bunden, hvor udformningen af fartøj og løftegrej gør det muligt.
 � Hvor kun vod tømt fra toppen kan anvendes, bør et løftereb være rigget til fra bunden af posen til et tilgængeligt sted 

på toppen af voddet, så løftewiren kan kroges sikkert på.
 � Brug altid et egnet PFU, og der bør forefindes en bjærgningsplan i tilfælde af mand over bord.
 � Krav til forvaltningen af fiskeressourcer, der skaber stort tidspres og resulterer i meget forhastede arbejdsgange, bør 

undgås.
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12. STABILITETSTJEK | VANDFYLDNING, KÆNTRING OG DØD

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

ER DIT FARTØJ STADIG STABILT EFTER ÆNDRINGER?

Tilføjelse af vægt over dækket, f.eks. en lastebom, et større spil eller en nettromle, kan nedsætte dit fartøjs 
stabilitet. Ligeledes vil fiskeredskaber på dækket, og navnlig hvis de er stablet højt op, mindske dit fartøjs 
evne til at modstå kæntring. Hold hele tiden øje med dit fartøjs stabilitet, og sørg for, at der ikke kommer 
for stor vægt på dækket.

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Lille fartøj, der arbejder med tejner: Et 8,29 m langt fartøj af glasfiberforstærket plastic, der var rigget til både tej-
nefiskeri og trawling, med en besætning på tre fiskede med tejner ud for Irlands sydkyst. Vejret var rimeligt, vindstyrke 45 
med en let til moderat sø. Ca. kl. 15.00 var fartøjet efter at have halet tre tejnestrenge og løftet dem om bord på vej til at 
udsætte tejner på en frisk fangstplads.
»Hun har slagside«: Ud over de tre strenge med tejner stablet op på bagbords side var ca. ni kasser krabber stablet 
to eller tre oven på hinanden på styrbords side. Et af besætningsmedlemmerne råbte en advarsel, »hun har slagside«, 
hvorefter skipperen slog maskinen for og kom ud af styrehuset. Fartøjet havde slagside til bagbords side, og besætningen 
tog nogle tejner og kastede dem over til styrbords side i et forsøg på at rette fartøjet op. De havde kun flyttet ca. fire tejner, 
da besætningsmedlemmet råbte endnu en advarsel, »forlad fartøjet, hun synker«, og så greb han to PFU fra styrehus til sig 
selv og skipperen. Det tredje besætningsmedlem var allerede iført et PFU.
Drejede rundt: Besætningsmedlemmet med PFU holdt fast i indhaleren til tejnerne i styrbords side, da fartøjet rullede 
over på bagbords side, og han var i stand til at klatre op på skroget uden at blive våd. Han kunne huske, at han havde set 
skipperen og det øvrige besætningsmedlem i nærheden af styrehuset, da fartøjet kæntrede, og begge havde PFU’erne 
over armen. Besætningsmedlemmet kom op til overfladen og blev hjulpet op på skroget, der havde bunden i vejret, men 
skipperen kunne de ikke se.
Fire timer på skroget: De to besætningsmedlemmer sad på skroget i ca. fire timer, mens fartøjet langsomt sank med 
hækken først. Omkring kl. 19.00 kunne de ikke længere forblive på skroget og måtte gå i vandet. Begge var iført deres PFU, 
og de bandt et reb imellem sig og brugte nogle flåd fra nettene til ekstra opdrift. Redningsflåden, der var med på fartøjet, 
flød ikke op til overfladen i denne periode.
Eftersøgning og redning: Kl. 17.54 blev Maritime Rescue Coordination Centre af den lokale redningsstation underrettet 
om, at fartøjet var forsinket, og en helikopter blev sendt ud for at søge, og der blev udsendt PAN-varsel kl. 18.08. Varslet 
blev opgraderet til et MAYDAY kl. 18.41, og en fuld søredningsoperation blev iværksat med fokus på det område, hvor 
fartøjet sidst blev set.
Fundet af fiskerfartøj: Kl. 21.34 blev de to mænd i vandet set af et fiskerfartøj og samlet op. De blev derefter overført 
til en redningsbåd og endelig til hospitalet med ambulance. Desværre overlevede den ene af mændene, hvis tilstand var 
meget alvorlig, da de blev samlet op, ikke.
Hele natten lang: Eftersøgningen efter skipperen fortsatte hele natten, men han blev ikke fundet. Vraget af fartøjet blev 
lokaliseret, da der viste sig en oliepøl og noget affald på overfladen.
Lokal dykker omkommet: På tragisk vis omkom en meget erfaren lokal dykker i en dykningsulykke, mens han søgte 
efter skipperen to dage senere.
Fartøj bjærget: En bjærgningsaktion bragte fartøjet op til overfladen, så hændelsen kunne efterforskes.
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FAREKILDER
Ændringer, der påvirker fartøjets stabilitet, uden godkendelse fra myndighederne.
Alt for mange tejner.
Ingen hydrostatisk udløser for EPIRB og redningsflåde.
Lænsealarm frakoblet.

FORHOLDSREGLER
Vurdér fartøjets stabilitet, hvis der foretages ændringer.
Sørg for livreddende udstyr, der nemt kan udløses.
Bær PFU.
Sørg for, at lænsealarmen virker.

ERFARINGER
Om fartøjet:
Undersøgelsen udmundede i følgende konklusioner.

 � Årsagen til kæntring skyldtes en kombination af faktorer:
 y Overlastning af fartøjet med tungt spil, net, trawludstyr, et stort antal tejner og fangsten.
 y Fartøjet havde en meget dårlig stabilitetsprofil på tidspunktet for hændelsen.
 y Besætningen havde ikke opdaget, at der samlede sig vand i og omkring maskineriet, der skyldtes operationelle 

lækager, fordi lænsealarmen var blevet afbrudt.
 � Der var foretaget ændringer af fartøjet efter undersøgelsen for overensstemmelse med Irlands normer på området. 

Disse ændringer blev imidlertid ikke anmeldt til den kompetente instans, og derfor var stabilitetstilstanden farlig.
 � Med den hurtige kæntring var der ikke tid til at sende en besked over radioen, søsætte redningsflåden eller betjene 

EPIRB’en.
 � Var EPIRB’en og redningsflåden blevet udløst, kunne flere liv måske have været reddet.
 � Alt personale burde have haft redningsveste på under arbejdet på dækket.
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13. DET ELEKTRISKE SYSTEM | BRAND I MASKINRUM

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

FORHOLDSREGLER VED BRAND: ER DINE PASSENDE?

Er det elektriske udstyr og ledningsføringen i orden? Har du røg- og branddetektorer installeret? Har du 
truffet forholdsregler i tilfælde af brand, er du undervist i brandbekæmpelsen og i at træffe de rigtige 
beslutninger?

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
En 11,6 meter lang kutter af træ (rejekutter) flyttede ruser til et nyt område, og da de allerede havde indhalet og stuvet 
370 ruser om bord, var de ved at forberede indhalingen af den sidste streng med 90 ruser, da der konstateredes brand i 
maskinrummet.
Intet alarmsystem: Fartøjet var ikke udstyret med brand- eller røgalarmer, og ilden blev først opdaget, da røgen 
begyndte at sive fra maskinrummet ind i lukafet. Skipperen åbnede lugen til maskinrummet i styrehuset og blev ramt af en 
tyk, skarp røg, der fyldte styrehuset.
Luge til lukafet stod åben: Skipperen lukkede straks lugen til maskinrummet, og de to besætningsmedlemmer evakue-
rede lukafet via styrehuset, men lod lugen stå åben, så styrehuset fortsat kunne fyldes med røg. Det forhindrede skipperen 
i at bruge VHF-radioen eller få adgang til nødblussene.
Evakuér fartøj: Skipperen var ikke sikker på, hvor stor branden var, men anså den for at være uden for hans kontrol. Han 
var meget bekymret for gasflaskerne, der var stuvede på dækket over branden, men han kunne ikke fjerne disse på grund 
af alle de ruser, der var stablet oven på hinanden omkring styrehuset. Redningsflåden var anbragt oven på styrehuset, og 
besætningen måtte kravle op på toppen af ruserne for at løfte den ned. Heldigvis var havet meget roligt, og det kunne 
gøres uden at falde. Redningsvestene lå i lukafet og kunne ikke hentes på grund af røgen.
Kystvagten kontaktes: Skipperen forsøgte at komme ind i styrehuset for at bruge radioen, men det var umuligt på 
grund af røgen. Heldigvis var han i stand til at bruge sin mobiltelefon til at kontakte kystvagten og fortælle dem, at han og 
de to besætningsmedlemmer ville gå i redningsflåden.
Bjærget af et fiskerfartøj: Kystvagten varslede fartøjer i området, og et fiskerfartøj i nærheden kom hurtigt til stede 
og samlede de tre mænd op. Rejekutteren blev slæbt i havn, hvor den blev mødt af det lokale brandvæsen, der gik om 
bord og slukkede ilden.
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FAREKILDER
Dårligt vedligeholdt elsystem.
Ingen brand- eller røgalarmer.
Luger åbne.
Begrænset adgang til redningsflåde.
Sprinkleranlægget ikke funktionsdygtigt.
Besætningen ikke bekendt med placering af brandslukningsudstyr.

FORHOLDSREGLER
Sikr, at besætningsmedlemmerne er klar over, hvad de skal gøre i forbindelse med nødsituationer, og at der holdes øvelser.
Gennemfør en korrekt vedligeholdelsesplan.
Bær PFU.

ERFARINGER
 � Efterforskningen viste, at branden formentlig skyldtes defekt udstyr, og at overlastning havde fået ledningerne på 

træskottet mellem maskinrum og lukaf til at bryde i brand.
 � De elektriske systemer om bord på fartøjet blev anset for at være i dårlig stand.
 � Havde der været installeret et brand-/røgdetekteringssystem i maskinrum og lukaf, ville branden sandsynligvis være 

blevet opdaget tidligere, og måske havde der været tid til at bekæmpe ilden.
 � Fordi lugen til lukafet stod åben, kunne røg fortsætte med at fylde styrehuset, og dette forhindrede adgang til radioen.
 � Brug af mobiltelefon til at alarmere redningstjenesten er ikke pålidelig, da der ofte ikke er noget signal.
 � Et sprinklersystem var installeret i maskinrummet, men skipper og besætning vidste ikke, hvordan det virkede.
 � Sprinkleranlægget blev forsynet fra pumpen til dækvask med en ventil, hvor der kunne vælges mellem sprinkler eller 

dækvask, men håndtaget til ventilen lå i lukafet, og ventilen stod fast på dækvask.
 � Mængden af ruser stablet rundt omkring på fartøjet forhindrede adgang til sprinklerventilen og gasflaskerne og gjorde 

det meget vanskeligt at søsætte redningsflåden.
 � Antallet af ruser, som fartøjet havde om bord og stablet op, ville i alvorlig grad være gået ud over fartøjets stabilitet.
 � Redningsveste skal opbevares, hvor de vil være lettilgængelige i en nødsituation.
 � Redningsveste bør bæres, når der arbejdes på dækket.
 � Skipperen og besætningen kendte ikke fartøjet ret godt og var ikke fortrolige med forholdsreglerne om bord på fartøjet. 

De skulle have talt sammen om mulige nødsituationer og sikret, at de præcist vidste, hvilket udstyr der var til rådighed, 
og hvor det var placeret.

 � Der skulle have været holdt øvelser for at sikre, at alt fungerede, og at alle personer vidste, hvad de skulle gøre.
 � Der skulle have været foretaget risikovurderinger.
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14. FISKERI ALENE? — VÆR FORSIGTIG

LÆR IKKE PÅ DEN HÅRDE MÅDE

INGEN TIL AT HJÆLPE — DET ER OP TIL DIG! 
VÆR FORBEREDT, OG GØR DET RIGTIGT!

At arbejde på egen hånd kan aldrig betragtes som sikkert, men hvis du virkelig er nødt til at gøre det, skal 
du forberede og udruste dit fartøj, så det kan gøres så sikkert som muligt.
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14.1. FANGET UNDER SPILLET | KROPSSKADER

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Et 9,98 m langt træfartøj var på trawlfiskeri efter rejer, da den meget erfarne skipper, der sejlede fartøjet alene, blev fan-
get i spillet.
Indretning: Fartøjet havde styrehus i forstævnen med spillet og en nettrommel monteret oven over det agten for styrehu-
set med betjeningsgrebene foran på spillet i sejlretningen. En separat lille dieselmotor driver spillet.
Anden indhaling: Skipperen var ved at sortere fangsten fra den første indhaling, da han begyndte at hale ind igen, og da 
han havde sat spillet i gang med at hale ind, gik han agten for spillet for at lægge fangsten i kasser.
Han snublede over en fiskekasse og faldt oven på bagbords slæbewire. Ærmet på hans regntøj blev grebet af en samle-
sjækkel på slæbewiren og blev trukket ind i spillet. Ærmet, fra manchetten til kraven, sad fast i slæbewiren på spillet. Han 
blev naglet til dækket under spillet, men heldigvis kvalte belastningen på spillet den lille motor. Skipperen sidder fast under 
spillet med store smerter.
I ni timer lå han fanget på denne måde. Det var ved at blive mørkt, og han indså, at fartøjet kunne drive ind mod klipperne. 
Der var ikke hjælp på vej, så han prøvede igen desperat at komme fri af sig selv, og til sidst lykkedes det ham at rive regn-
tøjet i stykker, så han først kunne få hovedet og derefter resten af kroppen fri. Han havde ondt i skulder og ribben og skader 
i ansigtet, men han formåede at komme ind i styrehuset og tilkalde hjælp.
En redningsbåd med en læge ankom, og skipperen var hurtigt på hospitalet. Han slap uden mén.
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14.2. SKIPPER SAVNES

HÆNDELSE OG KONSEKVENSER
Et 6,24 m lang tejnefartøj blev ført ene mand af en skipper med 17 års erfaring i denne form for fiskeri. Fartøjet fiskede 
på østkysten af Skotland og brugte lænker eller strenge med 20 tejner. Fartøjet stod ud af havnen kl. 07.30 til en normal 
fiskedag, skipperen havde talt med sin kone over VHF-radioen kl. 09:30, og det var den sidste kontakt med fartøjet.
Hustruen bekymret: Sidst på eftermiddagen, da fiskeren ikke var vendt tilbage, kontaktede hans kone en anden fisker 
for at spørge, om han vidste noget. Efter at have prøvet at kalde fartøjet på VHF og en mobiltelefon blev kystvagten alar-
meret.
Et lys spottet: En fisker fortalte, at han havde set et lys på en position mod øst, som han ville undersøge, og redningsbå-
den blev også sendt til positionen. Det var det efterlyste fartøj, men der var ingen om bord.
Forankret af tejnerne: En tejne var klemt fast i skanseklædningen i styrehusets bagbordsside med tovet fra tejnen 
hængende ned i vandet. Fiskeren tog rebet over på sit fartøj og indhalede de 17 tejner, der var i vandet, men skipperen var 
ikke fanget i rebet.
Eftersøgningen fortsatte: Fartøjet blev bragt tilbage til havnen, og eftersøgningen efter skipperen fortsatte indtil 
kl. 23.00 og blev genoptaget næste dag, indtil den blev indstillet kl. 16.00.
Liget af skipperen er ikke blevet bjærget. Normalt havde han ikke redningsvest eller anden form for opdrift på.

ERFARINGER
 � Begge disse hændelser belyser den største fare ved at fiske alene fra et fartøj. Ingen til at hjælpe, og ingen er klar over, 

at du har brug for hjælp. Du er overladt til dig selv!
 � Skipperen fanget under spillet var så heldig, at han kunne berette, hvad der skete.
 � Han kunne spare tid ved at sætte spillet til at hale ind og derefter fortsætte med at sortere fangsten, men det gjorde, 

at han ikke i givet fald hurtigt nok kunne komme hen til betjeningsanordningen.
 � Dækket var overfyldt med kasser til at sortere fangsten i, og det fik ham til at miste balancen.
 � Med den anden hændelse kan vi ikke vide, hvad der skete, men det formodes, at skipperen faldt eller blev slået over 

bord af en tejne, mens han var ved at sætte ud.

FISK ALTID SAMMEN MED ANDRE, MEN HVIS DU BESLUTTER DIG FOR AT FISKE 
ALENE, SKAL ALLE FORHOLDSREGLER TAGES.
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6. VEJLEDNING TIL EN VURDERING AF MINIMUMSRISICI
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1. INDLEDNING

RISIKOVURDERING

Hvorfor er den nødvendig? For at gøre arbejdssituationen sikker er det nødvendigt at tænke på alle mulige farer 
eller farekilder og forsøge at forebygge eller beskytte sig mod dem. Dette kaldes risi-
kovurdering, og mennesker gør det uformelt hele tiden, bedømmer, »afvejer indsatsen«. 
En formel skriftlig risikovurdering er et krav i det europæiske rammedirektiv, og landene 
har gennemført lovgivning om udarbejdelse af risikovurderinger for alle arbejdspladser, 
herunder fiskeri.

Hvem er ansvarlig for risi-
kovurderingen?

I en arbejdssituation, hvor der er personer ansat, skal arbejdsgiveren sørge for en tryg 
arbejdsplads og skal foretage risikovurderinger med henblik på at efterse og kontrollere, 
at arbejdspladsen er sikker.

Hvem er ansvarlig for risi-
kovurdering på dit fartøj?

Inden for fiskeriet er skibet arbejdspladsen, og skipperen vil ofte være arbejdsgiveren. 
Skipperen er ikke nødvendigvis ejeren af fartøjet, i hvilket tilfælde det vil være ejerens 
ansvar at sikre, at risikovurdering foretages. Skipperen er som ansvarlig for driften af 
fartøjet den bedst egnede person til at foretage risikovurdering, men personen med den 
bestemmende indflydelse på fartøjet, ejeren, har det overordnede ansvar.

Er en partsfisker arbejds-
tager?

I mange tilfælde arbejder fiskerne på et skib på den måde, at de modtager en andel 
af fartøjets indtjening. De kan klassificeres som ansatte i den nationale lovgivning i 
EU-medlemsstaterne, hvad angår sundhed og sikkerhed. Uanset deres klassificering i 
henhold til national lovgivning er det god praksis at betragte dem som ansatte, hvad 
angår sundhed og sikkerhed, og derfor bør de være omfattet af alle de forebyggende 
og beskyttende foranstaltninger, der tilbydes af den person/organisation, der har den 
bestemmende indflydelse på fartøjet. Den pågældende person/organisation skal sikre, 
at risikovurderingen gennemføres.

Fiskeri på egen hånd (selv-
stændige)

Hvis du er ejer af fartøjet og fisker alene, skal du selv udarbejde en risikovurdering, men 
hvis du fører fartøjet for en anden person, der ejer fartøjet, er denne person ansvarlig for 
din arbejdsplads, og dermed skal der udarbejdes en risikovurdering.
Igen, hvis det er dit fartøj, og kun du skal arbejde på det, er en risikovurdering obligato-
risk for din egen sikkerheds skyld og for alle, der kan blive involveret i vedligeholdelsen 
af det eller blot vil krydse over det til et andet fartøj. Hvis du arbejder alene, er det 
vigtigt at tage sikkerhedsbestemmelserne i betragtning (se modul I, afsnit 18).
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2. GRUNDLÆGGENDE BEGREBER

GRUNDLÆGGENDE RISIKOVURDERING

Risikovurdering kan være kompliceret, eller det kan være helt enkelt og meningsfuldt, hvad der nu passer 
til situationen. Fiskeri er farligt, fordi arbejdspladsen er på havet, men en risikovurdering skal bare være 
enkel og forståelig. I en enkel risikovurdering benyttes forskellige udtryk, jf. nedenfor.

FAREKILDE

ALT, DER KAN FORVOLDE SKADE

Næsten alt kan betragtes som en fare, men en fornuftig tilgang vil sætte dig i stand til at træffe afgø-
relse om de virkelige farer og ikke de ekstreme muligheder.

Dette kan være:
En forhindring, som personer kan snuble over.
Et glat område af dækket.
Manglende håndliste/gelænder.
Luge, der står åben.
Spiloperatøren kan ikke se besætningsmedlemmer, der håndterer fiskeredskaber.
Muligheden for at falde over bord.
Håndtering af fangsten.
Dårligt lys i maskinrummet.
Falde i søvn, når du har ansvaret for fartøjet.
Højt støjniveau.
Uerfarent besætningsmedlem.
For mange redskaber på dækket.

RISIKO

EN KOMBINATION AF SANDSYNLIGHEDEN FOR, AT SKADER INDTRÆFFER, OG HVOR 
ALVORLIGT DET VIL VÆRE
Noget, der har meget alvorlige konsekvenser og vil resultere i varige mén eller dødsfald, er, selv om det sandsynligvis ikke vil ske, 
en mere alvorlig risiko end noget, der er sandsynligt, men ikke vil forårsage for meget skade. Du skal være opmærksom på de 
alvorlige risici.
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KONSEKVENS

HVORDAN KUNNE FAREKILDEN FORVOLDE SKADE, OG HVEM KAN BLIVE SKADET?
Konsekvenserne kan variere. Et glid, en snublen, et fald kan give et par blå mærker eller måske være dødelige.
Du skal tænke over, hvad der med rimelighed er muligt. En snublen i nærheden af spillet kan resultere i, at en person falder ind i 
spillet.

På et lille fartøj er det sandsynligt, at hele besætningen har en risiko, eller det kan bare være én person, 
der arbejder på et sted som tekniker.

Men en farekilde på dækket kan udgøre fare for personer, der krydser dækket, herunder besætnings-
medlemmer fra andre fartøjer.

KONTROLFORANSTALTNING

HVAD KAN DU GØRE FOR AT MINIMERE RISIKOEN?
Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er på plads? Disse kan være:
gelændere/håndlister
skærme
beskyttelsesudstyr
anvisninger
uddannelse
forskellige arbejdsmetoder
forbedret udstyr
professionelt stabilitetstjek
osv.

YDERLIGERE FORANSTALTNINGER

TING, DU AGTER AT GØRE FOR AT REDUCERE DE RESTERENDE RISICI
Når du har overvejet farekilden og de kontrolforanstaltninger (sikring), der skal reducere eller beskytte mod farekilden, skal du 
overveje, om der stadig er en risiko, og om den kan begrunde yderligere handling.

RISIKOVURDERING — GENSTAND

Formålet med risikovurderingen er at sikre, at arbejdspladsen er sikker for alle deltagere.
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3. FEM TRIN TIL VURDERING AF RISICIENE PÅ DIT FARTØJ

TRIN 1  � Gå en runde, og lav en liste over farekilder på dit fartøj.
 � Kontrol af risici i alle modulerne i denne vejledning.
 � Involvér din besætning i udpegningen af farekilder.

Alles sikkerhed bør tages i betragtning. Kig efter farekilder på dit fartøj.

TRIN 2  � Tænk på alle sandsynlige begivenheder.
 � Tænk på unge eller uerfarne besætningsmedlemmer.

Er der nogen, der ikke er klar over den 
potentielle fare, som en farekilde kan 
udgøre?

Identificér konsekvenserne, hvem der kan 
blive skadet og hvordan?

TRIN 3  � Undgå risici. Evaluér alle risici, der ikke kan undgås.
 � Indfør god praksis, og efterlev anerkendte standarder (f.eks. nationale lovkrav).

Er den eksisterende sikring tilstrækkelige 
og rimelig?

Vurdér risikoen — er de eksisterende kon-
trolforanstaltninger tilstrækkelige?

TRIN 4  � Nedskriv din risikovurdering, og meddel den til alle besætningsmedlemmer.
 � Brug et simpelt skema, og følg strukturen i denne vejledning.

Tag højde for alvorlige risici, ikke de ube-
tydelige.

Nedskriv dine resultater!

TRIN 5  � Gennemgå som minimum din risikovurdering årligt.
 � Gennemgå den meget hurtigt, hvis: der laves ændringer på fartøjet, der indføres en ny fiskemetode, 

eller mandskabet udskiftes.
 � Skriv særskilt risikovurdering for særtilfælde (f.eks. unge, handicappede, gravide).

Jo hurtigere du gennemgår din risikovurde-
ring, jo bedre!

Gennemgå din risikovurdering, og indfør de 
nødvendige ændringer.
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4. SIKKERHEDSPOLITIK FOR FARTØJETS SIKKERHED

SIKKERHEDSPOLITIK
At udvikle en overordnet politik for sikkerhed er ikke kun et lovkrav i henhold til EU-lovgivningen, men er også en vigtig 
forebyggende sikkerhedsforanstaltning.
Nedenstående eksempel viser et eksempel på politik. Det er vigtigt at udarbejde et dokument som dette, der viser fartøjer-
nes forpligtelse angående sikkerhed og udpeger den person, der er ansvarlig for at fastholde og understøtte politikken.

SIKKERHEDSPOLITIK — EKSEMPEL
Sundheds- og sikkerhedspolitisk erklæring
Dette er den sundheds- og sikkerhedspolitiske erklæring for fartøjet:

Vores erklæring om den generelle politik er:
at sikre en passende kontrol med de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der opstår på grund af vores arbejde
at høre vores medarbejdere/besætning i spørgsmål, der vedrører deres sundhed og sikkerhed
at tilvejebringe og vedligeholde anlæg og udstyr på en sikker måde
at sørge for sikker håndtering og brug af stoffer
at sørge for information, vejledning og tilsyn til arbejdstagere/besætning
at sikre, at alle arbejdstagere/besætningsmedlemmer er kompetente til at udføre deres opgaver, og at de modtager pas-
sende undervisning
at forebygge ulykker og dårligt helbred relateret til arbejdsanliggender
at opretholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø og
at gennemgå og revidere denne politik efter behov med regelmæssige mellemrum.

Underskrift:
Dato:
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5. UDARBEJDELSE AF EN RISIKOVURDERING

ANBEFALINGER OM, HVORDAN SKEMAET UDFYLDES
Udpegning af farekilder: Det er normalt bedst at tage personalet med en tur rundt på fartøjet for at drøfte de farlige 
områder på fartøjet.
Risikotilknytning: Hver enkelt farekilde indebærer mindst én risiko, men sandsynligvis mange. Risikoen er de måder, 
hvorpå farekilden kan skade besætning og fartøj.
Kontrolforanstaltninger: Risikovurdering handler om at reducere risiciene, og her spiller indførelse af kontrolforanstalt-
ninger den mest afgørende rolle.
Kontrollerne skal gennemføres i følgende rækkefølge:
Skærme: Disse kan være enten fysiske eller underforståede. For eksempel er en skærm foran maskineri en fysisk skærm, 
således at besætningen har et sikkert område at ty til, mens redskaber, der bjærges, er en underforstået skærm.
Uddannelse og procedurer: Denne form for kontrol handler om at sørge for, at alle arbejder sikkert og er blevet tilstræk-
keligt undervist. Du kunne overveje tjeklister som en kontrolforanstaltning på dette område.
Personlige værnemidler (PV): Beklædning, der bæres for at beskytte personen, der bærer den, mod skader, gør det 
også muligt at betjene udstyr på en mere sikker måde. Eksempler er handsker til at holde hænderne varme og i stand til at 
arbejde og beskyttelsesbriller, der giver bæreren mulighed for blive ved med at se på den igangværende opgave.
Skilte: Skilte er ikke kun dem, du læser. Ved at male et område af dækket i en lys farve kan du forklare, at her skal man 
helt åbenbart ikke stå. En lys, tydeligt identificeret hindring i hovedhøjde er lettere at omgå end en mørk.
Sidenummer: Brug bogen som reference til at vælge de anbefalede kontrolforanstaltninger, og referér til sidetallet i den 
gule kolonne.

Forsigtig: Bemærk venligst, at denne og andre former præsenteret i vejledningen ikke udgør en endelig løsning på, hvordan du 
skal udfylde din risikovurdering. Blanketterne kan dog hjælpe dig med at spotte risiciene og konsekvenserne. Vi anbefaler, at du 
indfører skemaerne og udfylder dem alt efter dine specifikke behov.
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6. VEJLEDNING TIL EN VURDERING AF MINIMUMSRISICI

INDLEDENDE BEMÆRKNING:
Et eksempel på tjekliste til og vejledning i vurdering af risici i dit fartøj er præsenteret i dette afsnit. 16 områder/opgaver/
aktiviteter er eksemplificeret (se tabellerne nedenfor). Brug tjeklisten og vejledning som en hjælp til at udføre risikovurde-
ringen på dit fartøj, og hvordan du driver det.
Tag hver enkelt »mulige farekilde« i betragtning, og hvis den ikke er relevant, sæt »X«.
Når risikovurderingen er afsluttet, sættes et »√« i boksen.
Et tomt felt betyder, at vurderingen kræver opmærksomhed.
Bemærk, at det er situationen på dit fartøj, som du vurderer, og de kontrolforanstaltninger, du finder passende, kan være 
anderledes end de forslag, der er nævnt i denne bog.

OMRÅDE OPGAVE AKTIVITET

Fartøjet Styrehuset Trawlfiskeri

Besætningen Indkvartering/kabys Tejnefiskeri

Beredskabsprocedurer Plads i maskinrum Fiskeri med snurpenet/snører/
pirke

Gå om bord og forlade fartøjet Fangsthåndtering Fiskeri med skrabevod og trawl

Beklædning Filtrede redskaber og bødning Arbejde om bord på fartøjet

Vedligeholdelsesarbejde
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VEJLEDNINGSBASERET RISIKOVURDERING

 Vurdér
 Foretaget
 Ikke relevant

FAREKILDE RISIKO KONTROL-
FORANSTALTNINGER

SIDE 
NR.

Gå om bord og forlade 
fartøjet

Drukning — falde i vandet
Skade — falde ned fra en 
stige

Vær altid ædru, hav andre 
omkring dig
Rapportér defekte stiger/
belysning til havnemyndig-
hederne
Arbejd i grupper
Brug af PFU/redningsveste

37

Støj
Høretab kan føre til døvhed Brug af høreværn

Reducér tiden for udsæt-
telse

54

Udsætning (tejnefiskeri)

Drukning — trukket over 
bord
Skade — fanget i tovværk/
ramt af tejne

Planlæg et sikkert arbejds-
system
Hold god afstand til bevæ-
geligt tovværk
Hav en kniv i hånden i en 
nødsituation
Brug af PFU/redningsveste

76

Spil og slæbewirer (skra-
bevod og bomtrawl)

Klemskade — trukket ind i 
spillet
Snit/rifter — pga. lus/flosset 
slæbewire

Afprøv nødstop før brug
Afprøv kommunikation mel-
lem spilbetjening og dæk
Kontrollér kædens tilstand 
for lus/flosser
Hold afstand

88
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VEJLEDNINGSBASERET RISIKOVURDERING

 Vurdér
 Foretaget
 Ikke relevant

FAREKILDE RISIKO KONTROL-
FORANSTALTNINGER

SIDE 
NR.

Tab af stabilitet 31

Generelle arbejdsområder 33

Vagttjeneste 34

Indkvartering og kabys 35

Maskinrum/lukkede rum 36

Gå om bord og forlade 
fartøjet 37

Fangstrejse 38

Filtrede redskaber og 
bødning 39

Vedligeholdelsesarbejde 40

Arbejde på strand 41

Arbejde med landing 42

Arbejde på egen hånd 43
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VEJLEDNINGSBASERET RISIKOVURDERING

 Vurdér
 Foretaget
 Ikke relevant

FAREKILDE RISIKO KONTROL-
FORANSTALTNINGER

SIDE 
NR.

Uansvarlig adfærd 46

Besætningens evner 47

Bekymringer og kompe-
tencer 48

Unge 49

Sprog- og kulturproblemer 50

Personskade 52

Mand over bord 53

Støj 54

Udsættelse for sollys 57

Udsættelse for kulde 58

Dårligt helbred 59

Stress og træthed 60
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VEJLEDNINGSBASERET RISIKOVURDERING

 Vurdér
 Foretaget
 Ikke relevant

FAREKILDE RISIKO KONTROL-
FORANSTALTNINGER

SIDE 
NR.

Personskader 61

Skred, snublen og fald 62

Fangsthåndtering 63

Fangstforarbejdning 64

Kemiske og biologiske 65

Egnethed til arbejde 66

Skader og sygdomme 67

(Trawlfiskeri)
• spil, slæbewirer
• slæbekæder

72

(Trawlfiskeri)
• løft af poser
• nettromler osv.

73

Tejnefiskeri
• indretning og system

75

Tejnefiskeri
• udsætning

76

Tejnefiskeri
• indhaling

77
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VEJLEDNINGSBASERET RISIKOVURDERING

 Vurdér
 Foretaget
 Ikke relevant

FAREKILDE RISIKO KONTROL-
FORANSTALTNINGER

SIDE 
NR.

Tejnefiskeri
• galgeblok
• tømning og agning

78

Tejnefiskeri
• stuvning af fangst

78

Fiskeri med snurpenet/snø-
rer/pirke
• stuvning af redskaber
• stabilitet

81

Fiskeri med snurpenet/snø-
rer/pirke
• udlægning af net og liner

82

Fiskeri med net/liner/pirke 
• indhaling

83

Fiskeri med snurpenet/snø-
rer/pirke
• fjernelse af fisk
• agning af liner

84

Fiskeri med snurpenet/
liner/pirke
• pirkefiskeri
• mekaniserede systemer

85

Skrabevod og trawl
• stabilitet
• forhindringer på havbun-

den

86

Skrabevod og trawl
• spil
• slæbewire

88

Fiskeri med skrabevod og 
bomtrawl
• håndtering af redskaber

89

Notfartøj
• hjælpejolle

90

Notfartøj
• løfter
• spil, indhalere, kraner
• tovværk og taljer

92
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VEJLEDNINGSBASERET RISIKOVURDERING

 Vurdér
 Foretaget
 Ikke relevant

FAREKILDE RISIKO KONTROL-
FORANSTALTNINGER

SIDE 
NR.

Notfartøj
• stuvning af fangst

93

Notfartøj
• fartøjsstabilitet

93

Notfartøj
• fri bevægelighed på 

fartøj
93
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Modul VI • Yderligere oplysninger

1. • Personligt flydeudstyr
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1.2.1. REDNINGSVESTE ELLER TERMOTØJ

1.2.2. ARBEJDSVESTE

1.2.3. TERMODRAGTER MED OPDRIFT

1.2.4. OPPUSTELIGE REDNINGSVESTE
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1.3. AFSLUTTENDE OVERVEJELSER
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1.1. INDLEDNING

PERSONLIGT FLYDEUDSTYR (PFU)
Er beklædning eller anordning, som, når den bæres korrekt og bruges i vand, giver brugeren en bestemt mængde opdrift, 
der vil øge sandsynligheden for at overleve. Man kan næsten altid gå ud fra, at begreberne redningsvest og PFU står for 
det samme. Det skal imidlertid understreges, at en redningsvest er konstrueret til at dreje en bevidstløs person med ansig-
tet opad, når denne kommer i vand.

OPDRIFT
Opdrift måles i newton (N) og angiver PFU’ets evne til at holde en person oven vande. 10 newton svarer ca. til 1 kilo flyde-
evne.
Opdrift opnås primært på to måder:
1. Indbygget opdrift opnået ved brug af materialer med opdrift, såsom lukket celleskum i foret på en beklædnings-

genstand. Graden af opdrift afhænger af mængden af skum, og det vil sige, at god opdrift betyder stor volumen, der 
resulterer i omfangsrig beklædning. Indbygget flydeevne giver sandsynligvis blot 5 080 N opdrift, men det er absolut 
pålideligt.

2. Oppustelig opdrift opnået ved at blæse en blære, normalt ved hjælp af en lille cylinder med kuldioxid (CO2). Oppust-
ningen kan aktiveres manuelt ved at trække i en rem eller automatisk, når enheden er nedsænket i vand. Oppustningen 
kan også opnås ved at blæse i et mundstykke. Oppustelige enheder kan give en høj grad af opdrift, men de skal kontrol-
leres og vedligeholdes med jævne mellemrum for at sikre driftsikkerhed.

Der er fire europæiske standarder for PFU, som skal bære CE-mærket (EN393-399). Disse standarder er for nylig blevet 
erstattet af Den Internationale Standardiseringsorganisation (ISO) og er kendt som ISO 12402. Nedenstående diagram 
viser billedsymbolet og indeholder en oversigt over opdriftskategorier.

VI-1. Opdriftsniveauer for PFU (tilpasset, RNLI)

For gode svømmere i nærheden 
af en bred eller kyst eller med 
hjælp i nærheden. Minimal 
fylde, men begrænset brug i 
uroligt vand. Kan ikke forventes 
at holde bæreren sikker i lang 
tid. Utilstrækkelig opdrift til at 
beskytte personer, der ikke kan 
hjælpe sig selv. Kræver aktiv 
deltagelse af brugeren, og det 
er usandsynligt, at den kan 
vende en person om, der har 
ansigtet nedad i vandet.

Anbefales til brug i inde-
lukket og roligt vand. Den 
har måske ikke tilstrækkelig 
opdrift til at beskytte en 
person, der ikke er i stand til 
at hjælpe sig selv, og vil ikke 
rulle en bevidstløs person på 
ryggen, især hvis de er iført 
tykt tøj.

For almindelig brug til havs 
og i hårdt vejr. Vil vende 
en bevidstløs person om, 
så luftvejene bliver fri, og 
kræver ingen efterfølgende 
handling fra bærerens side 
for at fastholde denne 
stilling.

Primært til brug til havs og 
af folk med betydelig vægt, 
og som derfor kræver ekstra 
opdrift. Også for personer 
iført tøj, der lukker luften 
inde, og som kan modvirke 
redningsvestens selvopret-
tende evne. Udformet til 
at sikre, at brugeren flyder 
med mund og næse fri af 
overfladen.

50 100 150 275

REDNINGSVESTEPFU
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1.2. HVAD KAN MAN FÅ I ØJEBLIKKET?

Der fås mange produkter, der kan betragtes som personligt flydeudstyr (PFU). De har alle fordele og ulemper, som må tages i 
betragtning, når der skal vælges et PFU, der bedst egner sig til dine arbejdsbehov.

1.2.1. REDNINGSVESTE ELLER TERMOTØJ
Dem kan fiskerne godt lide, da de er nemme at tage på, behagelige og bare ligner almindeligt tøj. De har et kraftigt for af skum, 
der giver opdrift på 50-70 N, der er nok til at holde dig flydende, men ikke holde dig med ansigtet opad, hvis du bliver bevidstløs. 
De lukkes typisk med lynlås og anvendelige lommer i god størrelse og fås til moderate priser. Mange skippere finder dem ideelle 
til brug i styrehuset, men besætningsmedlemmer, der arbejder på dækket, kan finde dem for varme til at arbejde i, når det er 
varmt.

1.2.2. ARBEJDSVESTE
Disse er almindelige arbejdsveste til brug i industrien og designet til situationer, hvor personer skal arbejde på et sted, hvor de 
kan falde i vandet. Stift skum bruges typisk til at danne en pakke, der giver opdrift og bæres på brystet, og de findes op til 100 N. 
De kan være billige at købe, men er sandsynligvis for omfangsrige og begrænsende til kontinuerligt arbejde på et fiskerfartøj.

1.2.3. TERMODRAGTER MED OPDRIFT
Disse dragter har en stor fordel i forhold til mange produkter, fordi de giver termisk beskyttelse, hvilket giver meget længere over-
levelsestid og beskyttelse mod »kuldechok«, når man pludselig kommer i koldt vand. Dragterne er fremstillet i kraftigt, vandtæt 
stof med for af skumplast med lukkede celler, der giver 5 080 N opdrift. Velcrostropper bruges til at lukke dragten ved håndled 
og ankler for at hindre koldt vand i at gå igennem. Dragtens hætte har termofor, og der er normalt reflekterende bånd på hætte, 
skuldre og manchetter.
I vandet yder dragterne god støtte, og bæreren flyder vandret. De er nemme at svømme i, og det er også let at indtage en 
oprejst stilling i vandet med munden fri, selv i bølger, men hvis bæreren bliver bevidstløs, vil vedkommende flyde vandret, enten 
med ansigtet opad eller nedad. Derfor anbefales det, at dragterne bruges sammen med en oppustelig redningsvest for at sikre, 
at bæreren vender med ansigtet opad. Da redningsvestens opdrift skal være stærkere end dragtens, anbefales en stor rednings-
vest på 275 N.
Fiskerne bruger jævnligt disse dragter i koldt vejr, hvilket de er ideelle til, men i varmt vejr vil de simpelthen være for varme at 
arbejde i.

1.2.4. OPPUSTELIGE REDNINGSVESTE

Hvad behøver du at vide?
Dette er produkter, som de fleste fiskere vil overveje, da de kan bæres over al beklædning, og de er lette og hindrer ikke bevæ-
gelsesfriheden. Der er dog meget at tænke på, når der skal vælges et produkt til dine forhold.
Opdrift: 150 N (ISO12402-3:2006) accepteres normalt som tilstrækkeligt til en gennemsnitlig voksen til søs. 275 N (ISO12402-
2:2006) kræves, når der bæres kraftigt beskyttelsestøj eller medbringes værktøj. En så stor flydeevne er nødvendig for at sikre, at 
en bevidstløs person iført en kraftig termodragt med opdrift vendes med ansigtet opad i vandet.
Enkelt eller dobbelt kammer: De fleste oppustelige redningsveste kan enten være med to kamre og med to cylindre og 
udløsermekanismer for at opfylde SOLAS-kravene eller bare et enkelt kammer med en enkelt cylinder og mekanisme. Hvis 
redningsvesten skal være den eneste redningsvest, som en person har til rådighed på et skib, så kan forskrifterne kræve, at den 
er med to kamre og opfylder SOLAS-kravene (dette er muligvis ikke tilfældet for fartøjer under 12 m). Hvis den oppustelige 
redningsvest trækkes over en redningsvest med henblik på at evakuere skibet, f.eks. en redningsvest til brug som PFU, så er en 
redningsvest med enkelt kammer acceptabel.
Redningsveste med to kamre er dyre, og de fleste fiskere vil anse det for mest omkostningseffektivt at have en redningsvest 
med indbygget opdrift, der er godkendt af SOLAS, til brug ved evakuering af skib ud over en oppustelig redningsvest med enkelt 
kammer til brug som PFU.
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Automatisk eller manuel: De fleste fiskere vil helst have en redningsvest, der oppustes automatisk, når de er i vandet. 
Automatiske redningsveste kan altid udløses med en manuel aktivering ud over et mundstykke, der gør det muligt at puste red-
ningsvesten op med munden. Det er dog muligt at finde en »manuel« arbejdsvest, der udløses manuelt ved at trække i en strop 
forsynet med en ring.
Manuel aktivering forhindrer muligheden for, at den aktiveres i utide pga. fugt i den automatiske mekanisme eller skrækken for, 
at en automatisk redningsvest blæser sig op, mens bæreren kæmper for at komme fri af et synkende skib. Selvfølgelig fungerer 
manuel aktivering ikke, hvis du er bevidstløs!
Opløselige eller hydrostatiske mekanismer: De fleste automatiske redningsveste aktiveres, når en opløselig tablet (salt) 
opløses ved kontakt med vand, hvorved et fjederbelastet stempel kan prikke hul i gascylinderen, der puster redningsvesten op. 
Denne type mekanisme kan aktiveres ved en fejl, hvis den hele tiden er i fugtigt vejr uden at blive hængt til tørre.
Hydrostatiske mekanismer påvirkes overhovedet ikke af fugt og aktiveres ved trykforskellen, når den nedsænkes i vand. Oplø-
selige mekanismer er dem, der mest sandsynligt anvendes på de fleste tilgængelige produkter, og de kan nemt kontrolleres og 
serviceres af fiskere. Hydrostatiske mekanismer er ret kritiske med hensyn til installering og skal til service hos producenten.
Slag: Sættes fast med trykknapper og velcro- eller lynlåslukninger. Slagene skal være robuste for at beskytte, men også fleksible 
for at sikre, at redningsvesten er behagelig at bruge. Til fiskeri vil evnen til at kunne holde slagene rene veje tungt.
Bælter: Medmindre redningsvestens rem er spændt godt fast om bæreren, vil redningsvesten ganske simpelt flyde op over 
skuldrene under ophold i vandet. Spændet skal være nemt at bruge og effektivt for at sikre, at remmen ikke bliver slap.
Skridtstropper: For at modvirke, at redningsvesten flyder op over skuldrene og ikke holder bærerens mund fri af vandet, leverer 
mange producenter skridtstropper. De anbefales specielt til brug sammen med korte redningsveste, hvor remmen ville sidde over 
taljen, hvor de sandsynligvis vil glide opad.
Cylinder og mekanisme: En mulighed for svigt ved oppustelige redningsveste er, at gascylinderen kan arbejde sig løs, så 
redningsvesten ikke pustes op eller kun oppustes delvist. Regelmæssig kontrol er nødvendig for at sikre, at mekanismen sidder 
forsvarligt fast. For at imødegå dette problem spænder nogle fabrikanter cylinderen til et bestemt moment. Nogle installerer 
cylindre med bajonetfatning, og nogle sætter en plastikrude i slaget for at kunne se cylinderen og mekanismen.
Det fysiske arbejde ved fiskeri udsætter redningsvestene for svære tests, og fiskerne skal være opmærksomme på, at gascylin-
deren kan arbejde sig løs, og foretage regelmæssig kontrol af redningsvesten.
Service: Ideelt set ville fabrikanterne anbefale, at de selv skulle foretage et grundigt eftersyn og lave service hver 12. måned. 
Der er dog ingen grund til, at et oppusteligt personligt flydeudstyr brugt som PFU ikke skulle kunne efterses af fiskeren i henhold 
til fabrikantens anvisninger. For eksempel, hvis den utilsigtet pustes op, skal du selv være i stand til at pakke den om. Når du 
køber personligt flydeudstyr fra leverandøren, så køb også mindst ét »genarmeringssæt«. De indeholder en ny gascylinder, en ny 
opløselig pille og alt andet, der behøves for at gøre personligt flydeudstyr brugbart igen, når det har været pustet op. Hydrosta-
tiske personlige flydeudstyr er kritiske og skal sendes til service hos producenten.
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1.2.5. REDNINGSVESTE

Hvad skal du kigge efter?
Komfort: Sidder det behageligt, når du arbejder? Prøv det personlige flydeudstyr på, og mærk, hvordan det er. Det er ofte et pro-
blem, at det gnider imod rundt i halsen. En T-shirt med krave vil hjælpe. Et andet muligt problem er, at cylinderen og mekanismen 
gnaver mod brystet, når du bøjer dig ned eller rækker ud under arbejdet.
Bæltespænde: Overvej, hvor let det vil være at spænde bæltespændet. Meget personligt flydeudstyr har et dobbelt-D-bælte-
spænde, men de kan være ganske vanskelige at spænde med kolde hænder, og de kræver, at remmen justeres stramt til efter 
lukning. Snaplåse eller tryklåse er nemmere og hurtigere, og her skal remmen ikke justeres. Tjek, hvor godt spænde og justerings-
del har fat i bæltet, da det er et almindeligt problem, at bæltet kan arbejde sig løst.
Ingen punkter, der griber fat: Find personligt flydeudstyr med en flad profil, der sidder tæt og ikke går meget under bælte-
stedet. Kuglen eller ringen til at aktivere manuel oppustning er ofte de værste til at gribe fat i genstande, og de sidder normalt 
forneden. Med automatisk oppustning kan man nok forsvare at putte kuglen til den manuelle oppustning inden for slaget, enten 
ved at skille velcroen eller forneden ved lynlåsen. Naturligvis skal du trække slagene til side for at få fat på kuglen, hvis den auto-
matiske oppustning svigtede, men det er yderst usandsynligt.
Lukninger: Slagene holdes på plads med velcro, lynlås eller trykknapper. Velcro er meget effektivt, men når først der er kommet 
fint sand, snavs osv. i, så holder det ikke længere så effektivt, og slagene kan åbne sig. Lynlås og trykknapper er måske at fore-
trække i situationer, hvor redningsvesten vil blive udsat for en masse forurening.
Rengøring: Slag, der kan fejes rene, er sandsynligvis vigtige til det meste fangstarbejde.
Holdbarhed: Letvægtsredningsveste med tynde slag kan ikke klare det fortsatte slid ved arbejdet, da slagene let går i stykker, 
og blæren bliver ødelagt. Til hårdt fysisk arbejde bør som minimum den nederste del af redningsvesten være forstærket. Alterna-
tivt kan man bruge kompakte redningsveste, der er korte og dermed frie af tejnen.
Lys og fløjte: SOLAS-godkendte redningsveste vil være udstyret med et lys og en fløjte. Et PFU skal ikke opfylde SOLAS-krav, 
men det anbefales kraftigt, at der er monteret et lys og en fløjte.

1.2.6. REGNTØJ

Med indbygget redningsvest
Man kan få en særlig regntøjstop med smæk eller en top, der næsten er en jakke med trykknapper til at lukke den. Den springer 
op og giver plads, når redningsvesten pustes op. Et produkt, der har været en yndling blandt mange fiskere under forsøg, erstatter 
selerne på regnbukserne med en oppustelig redningsvest.
Redningsvest består af en bred flad sektion og sidder behageligt på bærerens skuldre. Stropperne på buksernes smæk kan juste-
res, så de passer, og bukserne fungerer som en effektiv skridtstrop for redningsvesten i vandet. Redningsvesten og regnbukserne 
kan købes enkeltvis, så redningsvesten kan overføres til et nyt par, hvis bukserne bliver ødelagt.
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1.3. AFSLUTTENDE OVERVEJELSER

For fiskere vil det være sådan, at uanset hvilket produkt de beslutter at bære, vil det ikke give fuld bevægelighed og ikke være 
problemfrit. Alle produkter vil gnave rundt i halsen, så en T-shirt med krave kan bruges til at beskytte halsen. Fiskerne drukner 
stadig, når det er varmt. Faktisk drukner de fleste fiskere i stille vejr.
Et PFU kræver en indsats at få på, men med udholdenhed vil det snart føles naturligt for dig og ikke være et problem. Vælg 
omhyggeligt mellem dem, der er på markedet, og vælg det, der passer til din arbejdssituation, og husk, at det er bedst at prøve 
produkterne med regntøj på, før du køber.
Oppustelige redningsveste er ikke en »køb og glem«-genstand. De skal hænges til tørre efter brug og regelmæssigt kontrolleres 
for skader eller løse gascylindre.
Når du køber en oppustelig redningsvest, så køb også et genarmeringssæt, så du kan pakke den om, hvis den skulle puste sig op, 
fordi ringen har hængt fast, eller der er kommet fugt i mekanismen (hydrostatiske redningsveste påvirkes ikke af fugt, men skal 
ompakkes af producenten, hvis udløserringen har haft fat i noget).
Du er nok klar over, at et produkt, der bæres dagligt på arbejde på et fiskerfartøj, ikke varer evigt. Efterse altid din redningsvest for 
slitage inden brug, og sørg for, at den hvert år efterses af en autoriseret person.
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2.1. INDLEDNING

STABILITET
Stabilitet er fartøjets evne til at vende tilbage til lodret position i vandet.
En god forståelse af de faktorer, der nedsætter stabilitet, er afgørende for at træffe de rigtige beslutninger og træffe de 
rigtige handlinger, mens dit fartøj er til søs.

TYNGDEPUNKTET (G)
Er det punkt, hvor den totale vægt af fartøjet kan siges at trække lodret nedad, og jo lavere dette punkt er, jo mere stabilt 
bliver fartøjet.

VI-2. Visualisering af »tyngdepunkt« (Maritime New Zealand)

Tyngdepunktet ændrer sig med lastningen på fartøjet, og en tung og høj last på dækket vil flytte tyngdepunkt højere op og gøre 
fartøjet mindre stabilt. En last under dæk vil give bedre stabilitet. Tyngdepunktet flytter sig i retning af en tilføjet vægt, væk fra 
en fjernet vægt og parallelt med en flyttet vægt.

VI-3. Hvad ændrer »tyngdepunktet« (Maritime New Zealand)
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FRI OVERFLADEEFFEKT
Opstår, når væske flyder med skibets bevægelse og forskyder tyngdepunktet, hvilket betyder en kraftig indvirkning på 
stabiliteten.

Hvis en tank eller beholder er fuld, flytter indholdet sig ikke med skibets bevægelse, altså ændrer skibets tyngdepunkt sig ikke. 
I en delvist fyldt tank eller beholder flytter indholdet sig med skibets bevægelser, og tyngdepunktet vil forskyde sig og dermed 
give mindre stabilitet. Brændstoftanke har skillevægge for at mindske den frie overfladeeffekt.

 

VI-4. Fuldt bassin: Tyngdepunktet ligger fast, 
når fartøjet ruller (tilpasset, Transport Canada, 
03/2003).

VI-5. Delvist fuldt bassin: Tyngdepunktet flytter til 
samme side som fartøjets rul (tilpasset, Transport 
Canada, 03/2003).

Fisk kan flyde og skabe fri overfladeeffekt, hvis der er mange fisk, det være sig på dækket eller i lastrummet. Det er vigtigt at 
opbevare fisk i kasser eller at have skillevægge i dammene, så fiskene hindres i at flyde og destabilisere fartøjet.

 

VI-6. Bulklast af fisk vil flyde og give en fri 
overfladeeffekt (tilpasset, Transport Canada, 
03/2003).

VI-7. Strømme af vand på dækket giver en fri 
overfladeeffekt (tilpasset, Transport Canada, 
03/2003).

FRIBORD
Er den lodrette afstand mellem vandlinjen og arbejdsdækket.

VI-8. Illustration af fribord og dybgang (tilpasset, FAO, dokument 517)

DYBGANG

FRIBORD
DÆK
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2.2. STABILITETSFAREKILDER

2.2.1. OMBYGNING AF FARTØJ ELLER INSTALLATION AF NYT UDSTYR
Ændring af fartøjet for at installere store tunge genstande hæver tyngdepunktet og reducerer dit fartøjs stabilitet.
Hvis du vil installere en ny konstruktion, en ny lastebom, et shelterdæk, en nettromle eller en kraftblok og en kran, så skal du først 
kontakte en kvalificeret person eller skibsingeniør. De er de eneste, der vil kunne vurdere, hvilken betydning en sådan genstand 
placeret over dækket vil have på skibets fribord, og rådgive dig, om der skal foretages justeringer eller foretages nye stabilitets-
beregninger.
Husk også, at forråd og udstyr, der bringes om bord lidt efter lidt, giver fartøjet ekstra vægt, så foretag jævnligt en oprydning og 
kontrol af, hvor de tunge genstande opbevares.

Hold vægten så lav som muligt.

2.2.2. OVERLASTNING
Fiskerfartøjer er overlastede med for stor fangst i lastrummet eller ekstra fisk på dæk. Begge forhold begrænser stabiliteten og 
bringer fartøjet meget tættere på en kæntring.
Regn ud, hvor stor en fangst det er sikkert at sejle hjem, og hold en pæn stor sikkerhedsmargin i tilfælde af dårligt vejr og 
brændstofforbrug, så du kan komme sikkert hjem. Hvis du har en stabilitetsbog, så kig på lastbetingelserne, der er beregnet for 
bestemte mængder brændstof, forråd og fangst.
Der skal være så lidt som muligt stuvet på dæk, og det skal altid være surret, så det ikke glider. Når der fiskes med faststående 
redskaber, er det altid fristende, når tejner eller net skal bringes til nye fangststeder, at stable redskaberne, så man kan fragte så 
meget som muligt.
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2.2.3. VANDINDTRÆNGNING OG -FYLDNING
I en situation med høj sø betyder en bølge på dækket mange ton vand og giver en fri overfladeeffekt. Derfor er det afgørende at 
få vandet flyttet fra dækket så hurtigt som muligt. Lænseporte (spygatter) er afgørende for at fjerne indfyldt vand og mindske 
risikoen for kæntring.
En anden vandfyldningssituation sker gennem ventiler og rør i og omkring maskinrummet eller fyldning gennem luger, døre og 
ventilationsåbninger.

Nogle forholdsregler for at undgå denne farekilde er:
 � Undgå situationer, hvor brydende bølger eller søer medskibs oversvømmer dækket.
 � Hold lænseportene åbne og fri for forhindringer.
 � Hold bundvandsniveau og smeltet is på et minimum.
 � Test lænsealarmer og -pumper før hver rejse.
 � Hold luger og døre lukket og fri for liner, wirer og forhindringer.

VI-9. Typer af søer

2.2.4. FISKERI MED TRAWL OG SKRABEVOD
Trawlfiskeri og opmudring kræver løft af tunge redskaber. Der skal udvises stor forsigtighed, da spændingen i slæbewirerne under 
trawlfiskeri eller vodfiskeri kan ændre fribordshøjden kraftigt og hæve tyngdepunktet.

VI-10. Last på slæbewire påvirker stabiliteten.

Søerne skråt bagfra/forfraSøerne medskibsSøerne sideværts

Stabilitet ved slæbning af vod eller ved trawling
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2.2.5. LØFT AF FANGST ELLER FISKEREDSKABER
Løft af fiskeredskaber eller fangst om bord på fartøjet kan reducere stabilitet kraftigt. Man skal være klar over, at ved løft fra en 
lastebom trækker den fulde vægt fra blokken i toppen af lastebommen, når først fiskeredskabet er fri af vandet. Det vil sige, at 
vægten ligger højt og er også forskudt i forhold til skibets side, hvilket får skibet til at hælde.
Inden du løfter, bør du tænke på dit fartøjs og havets tilstand, og hvor meget du skal til at løfte.

VI-11. Løft fra lastebom

VI-12. Løft fra tværbom agter

VI-13. Løft fra siden

Stor vægtstang

Fangst

Forestil dig hele 
fangstens vægt i højde 
med blokken

Stor forskydning 
opad af 

tyngdepunktet

Stabilitet under løft af fangsten

Uventet vægtstang

Skibet føler belastningen heroppe

Løft af fangsten i agterstavnen

Vægtstang

Skibet føler belastningen heroppe

Løft på skanseklædning
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2.3. FIRE TRIN TIL VURDERING AF DIT FARTØJS STABILITET

TRIN 1
Se på hver enkelt faktor, der kan bidrage til en stabilitetshændelse, såsom:

 � vandtæthed
 � fri overflade
 � fribord
 � lastning
 � fangstarbejde
 � andet.

TRIN 2
Indsaml alle de tekniske data, der er til rådighed for skibet, såsom:

 � plan for liner
 � tegning over generel placering
 � stabilitetsbog
 � registreringer af ændringer/ombygninger
 � data om fartøjets indregistrering
 � kapaciteten af lastrum, brændstoftanke, vandtanke
 � ballast om bord.

Hvis stabilitetsbogen ikke er tilgængelig, bør du rådføre dig med en skibsingeniør, som kan bruge alle tilgængelige oplysnin-
ger til at beregne skibets stabilitet. Hvis der ikke foreligger tilstrækkelige oplysninger, kan skibsingeniøren lave en »rulletest« 
med det formål at vurdere stabilitetsgraden.

TRIN 3
Liste over de væsentlige betænkeligheder, der gælder på dit fartøj:

 � Vandtæthed/steder, hvor der kan ske vandfyldning: Hvilke områder på dit fartøj er de kritiske og kan give 
mulighed for indtrængning af vand? F.eks. døre, luger, spygatter, ovenlys, åbninger gennem skroget, fittings osv. Hvilke 
procedurer og vedligehold kan du foretage for at forhindre vandindtrængning?

 � Fri overflade: Hvor på dit fartøj kunne fri overflade være et problem? F.eks. vand på dækket, bunker af fisk på dæk, 
vand i bunden, brændstoftanke.

 � Fribord: Hvilke faktorer kan reducere skibets fribord, og kender du de tekniske data for grænserne for fribordet? Tænk 
f.eks. på fribordet agter, midtskibs og i stævnen, og vær opmærksom på minimumsniveau.

 � Lastning: Er lastningsgrænserne oplyst i de tilgængelige stabilitetsdata? Er der udpeget steder for anbringelse af 
fiskeredskaber? Lastningen af skibet, hvad enten det er medbragte redskaber, brændstof, forråd og fangst, må ikke 
overstige det laveste fribord.

 � Fangstarbejdet: Overvej, hvilke operationer ved fiskeriet der vil have en væsentlig indflydelse på skibets stabilitet, og 
lav en liste over procedurer og handlinger, der kunne begrænse negative virkninger.
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TRIN 4
Udarbejd en tjekliste med de vigtigste faktorer med hensyn til dit fartøj som en påmindelse om de handlinger og kontroller, 
der skal foretages for at sikre stabilitet.
I kolonnen herunder skrives de vigtige punkter, som du besluttede dig for i trin 2 og 3. Angiv i procedurerne alle instrukser, 
der skal følges med hensyn til hvert punkt. Anfør det arbejde eller den kontrol, der skal udføres jævnligt. Brug tjeklisten 
(tabel nedenfor) som en påmindelse til alle personer om de foranstaltninger, der skal iværksættes for at sikre fartøjets 
stabilitet.

Nøglefaktorer
PROCEDURER

Før afsejling Marchhastighed Fiskeri

Vandtæthed

Fri overflade

Fribord

Lastning

Fangstarbejdet

Eksempler på scenarier, du skal være opmærksom på, er følgende:
a. ud af havnen med fuld brændstoftank og forråd, men ingen fisk
b. på fiskepladsen med en fuld fangst
c. hjemkomst med en stor/lille fangst og kun lidt brændstof eller forråd
d. andre faktiske driftsforhold (f.eks. fangstarbejde).

Kilder:
Noget af indholdet i afsnittet om stabilitet er baseret på oplysninger offentliggjort af Maritime New Zealand og Fishing Industry 
Safety and Health.
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Modul VI • Yderligere oplysninger

3. • Førstehjælp

3.1. UNDERSØGELSE AF TILSKADEKOMNE

3.2. SLÅ ALARM — UDSEND MAYDAY

3.3. FØRSTEHJÆLPSSÆT

3.3.1. BASISFØRSTEHJÆLPSSÆT

3.3.2. FØRSTEHJÆLPSSÆT KATEGORI C

3.4. HÆNDELSESSKEMA

VID, HVAD 
DU SKAL 

GØRE
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3.1. UNDERSØGELSE AF TILSKADEKOMNE

1. Sørg for din egen sikkerhed.
2. Begynd med at tale til den tilskadekomne, før du rører vedkommende.
3. Afvent respons:

 y Er den tilskadekomne klar?
 y Kan vedkommende høre din stemme?
 y Reagerer han på smerte?
 y Reagerer vedkommende ikke?

For at kontrollere hvor meget de er ved bevidsthed, giver man skuldrene et fast klem og råber for at få en reaktion. Hvis der ikke 
reageres på stemmen eller berøringen, så knib vedkommende i øreflippen eller på bagsiden af hånden for at se, om de reagerer 
på smerte.

Bevidstløshed vil sige, at hjernens normale aktivitet afbrydes.
Det kan være en livstruende tilstand, der kræver øjeblikkelig lægehjælp.
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3.2. SLÅ ALARM — UDSEND MAYDAY

1. Kontrollér, at din radio er slået til og står på høj effekt.
2. Vælg den ønskede kanal (MF DSC, VHF DSC, VHF kanal 16 eller INMARSAT).
3. Tryk på sendeknappen, og sig langsomt og tydeligt:

 y Mayday (gentag tre gange).
 y Dette er (sig navnet på dit fartøj tre gange).
 y Mit kaldesignal/MMSI er …
 y Mayday (fartøjets navn og identifikation).
 y Min position er (opgiv bredde og længde eller en retvisende pejling fra et kendt punkt).
 y Jeg har behov for (beskriv typen af assistance, f.eks. »medicinsk assistance«).
 y Jeg har (?) personer om bord.
 y Skifter (dette betyder svar venligst).

4. Slip sendeknappen, og vent på et svar.
5. Hvis du ikke hører noget, så GENTAG OPKALDET.
Hvis det lykkes, vil dit opkald blive omdirigeret til en læge på en af alarmcentralerne. Afhængigt af omstændighederne og rådene 
fra lægen kan kystvagten bistå med at foranstalte evakuering.

I henhold til EU’s minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre den lægelige bistand om bord 
på skibe, der gælder for fartøjer i alle størrelser:

 � Fartøjerne skal medføre passende medicinske sæt.
 � Besætningen skal have en grunduddannelse i medicinske og akutte tilfælde.
 � Der skal gives lægekonsultation via radio.
 � Der skal forefindes en førstehjælpsmanual om bord.

Når der sker et uheld, og nogen bliver syge eller kvæstes, er det afgørende, at der er nogen til stede med viden til at kunne 
udføre de rigtige handlinger, indtil professionel hjælp ankommer.
Alle besætningsmedlemmer bør deltage i et førstehjælpskursus for at kunne hjælpe deres kolleger, når det er nødvendigt.
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3.3. FØRSTEHJÆLPSSÆT

3.3.1. BASISFØRSTEHJÆLPSSÆT

INDHOLD
1. Seks forskellige bandager
2. Renseservietter (til redderens hænder)
3. Sårservietter
4. Øjenrondeller
5. Vandbaseret forbinding
6. 2-rullers forbinding
7. Selvklæbende tape
8. Kirurgsaks
9. Pincetter
10. Sikkerhedsnåle
11. Neglebørste
12. Lynlåsposer med etiketter i tilfælde af evakuering til hospital
13. Seks trekantede bandager af kattun
14. Otte par nitrilhandsker
15. Folie/overlevelsestæpper
16. Ansigtsmaske til genoplivning
17. Gazetamponer
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3.3.2. FØRSTEHJÆLPSSÆT KATEGORI C (4)

(4) Henvisningen til kategori C er knyttet til de tre kategorier, som fartøjer kan klassificeres efter i henhold til gældende krav. Denne kategorisering har 
betydning for listen over medicinsk udstyr, der medføres om bord.

UDSTYR
1. Udstyr til mund til mund-genoplivning
2. Selvklæbende elastisk forbinding
3. Gazekompres
4. Engangshandsker af polyethylen
5. Plastre
6. Kompresforbinding
7. Zinkoxidforbinding eller selvhæftende

LÆGEMIDLER
1. Hjertemedicin

 y lægemiddel mod angina
2. Mave-tarm-system

 y middel mod kvalme
 y middel mod diarré

3. Smertestillende og krampestillende midler
 y analgetika

4. Nervesystemet
 y søsygepiller

5. Lægemidler til udvortes brug
 y antiseptisk opløsning
 y præparater mod forbrændinger

6. Modgifte

REGISTRERING AF HÆNDELSE
Registreringen af hændelsen er vigtig for redningstjenesten. Den skal følge den tilskadekomne, helst i en pose med lynlås, 
der kan holde den tør. En kopi kan også være påkrævet til fartøjets log.
Den følgende side viser et eksempel på et hændelsesskema, som du kan kopiere og opbevare om bord sammen med din 
førstehjælpskasse.
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3.4. HÆNDELSESSKEMA

Hvornår spiste personen sidst?

Tør

Normal

Svedig
Fugtighed

Rødmen

Normalt

Bleg
Farve

Meget varm

Varm

Normal

Kold

Meget kold
Temperatur

Hud

SvagKraftigLangsomHurtigNormal
Puls

Støjende

Overfladisk

Dybt

Langsomt

Hurtigt

Uregelmæssigt

Normalt
Åndedræt

Reagerer ikke?

Reagerer på smerte?

Er personen klar?

Kender navn/sted?

Bevidsthed

NejJaSkade i ryggen?

Højre ankel/fod

Højre knæ

Højre hofte/lår/balde

Højre hånd/håndled

Højre albue/underarm

Højre skulder

Øverste del af ryggen

Venstre ankel/fod

Venstre knæ

Venstre hofte/lår/balde

Venstre hånd/håndled

Venstre albue/underarm

Venstre skulder

Nakke

St
or

M
el

le
m

Le
t

In
ge

n 
sm

er
te

St
or

M
el

le
m

Le
t

In
ge

n 
sm

er
te

Hvor på kroppen og smerteniveau

Kort beskrivelse af skaden

Hvor hændelsen fandt sted? (dvs. dæk, kabys, maskinrum osv.)

Tid (UTC/GMT/lokal)Dato for hændelse

2. Om hændelsen

Hvis ja, oplys hvilke

Nej

Sygdomshistorik?

Hvis ja, oplys hvilke

Nej

Bruger medicin?

Hvis ja, oplys hvilke

Nej

Allergier?

Privat telefonnummer og/eller mobil

Hjemmeadresse

Stillingsbetegnelse 
om bord

ÅrMånedDag
Fødselsdato

Mand KvindeKøn

Navn

1. Om den skadede person
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Modul VI • Yderligere oplysninger

4. • Arbejdsudstyr

4.1. INDLEDNING

4.2. HÅNDSIGNALER TIL BRUG VED LØFT

4.3. UNDERSØGELSE, INSPEKTION OG JOURNALFØRING

4.4. INSPEKTIONSSKEMAER

4.4.1. TRAWLER

4.4.2. TEJNEFISKER

4.4.3. FISKERFARTØJ TIL FISKERI MED NET/LINER/PIRKE

4.4.4. FISKERI MED SKRABEVOD OG BOMTRAWL

4.4.5. SNURPENOT

EFTERSE 
REGELMÆSSIGT

Hvornår spiste personen sidst?

Tør

Normal

Svedig
Fugtighed

Rødmen

Normalt

Bleg
Farve

Meget varm

Varm

Normal

Kold

Meget kold
Temperatur

Hud

SvagKraftigLangsomHurtigNormal
Puls

Støjende

Overfladisk

Dybt

Langsomt

Hurtigt

Uregelmæssigt

Normalt
Åndedræt

Reagerer ikke?

Reagerer på smerte?

Er personen klar?

Kender navn/sted?

Bevidsthed

NejJaSkade i ryggen?

Højre ankel/fod

Højre knæ

Højre hofte/lår/balde

Højre hånd/håndled

Højre albue/underarm

Højre skulder

Øverste del af ryggen

Venstre ankel/fod

Venstre knæ

Venstre hofte/lår/balde

Venstre hånd/håndled

Venstre albue/underarm

Venstre skulder

Nakke

St
or

M
el

le
m

Le
t

In
ge

n 
sm

er
te

St
or

M
el

le
m

Le
t

In
ge

n 
sm

er
te

Hvor på kroppen og smerteniveau

Kort beskrivelse af skaden

Hvor hændelsen fandt sted? (dvs. dæk, kabys, maskinrum osv.)

Tid (UTC/GMT/lokal)Dato for hændelse

2. Om hændelsen

Hvis ja, oplys hvilke

Nej

Sygdomshistorik?

Hvis ja, oplys hvilke

Nej

Bruger medicin?

Hvis ja, oplys hvilke

Nej

Allergier?

Privat telefonnummer og/eller mobil

Hjemmeadresse

Stillingsbetegnelse 
om bord

ÅrMånedDag
Fødselsdato

Mand KvindeKøn

Navn

1. Om den skadede person
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ARBEJDSUDSTYR
Henviser til ethvert udstyr, der bruges i løbet af arbejdet om bord på skibet, såsom:

 � håndværktøj, såvel manuelt som maskinelt
 � stiger, både stationære og flytbare
 � transportbånd
 � elevatorer
 � isanlæg
 � udstyr i kabys og styrehus
 � spil
 � indhalere
 � nettromler
 � kraftblokke, kraner og tilhørende skiver, hangerblokke og hejsebomme
 � kystbaseret udstyr anvendt ved landingsarbejde, som f.eks. gaffeltrucks og selvkørende arbejdsudstyr.

Enhver person, der er ansvarlig for skibets drift, skal sikre, at arbejdsudstyre
 � er velegnet til brug og egnet til formålet og de forhold, det bruges under
 � holdes i forsvarlig stand, således at folks sundhed og sikkerhed ikke bringes i fare
 � efterses for at sikre, at det fortsat er sikkert at anvende.

Alle inspektioner skal udføres af en sagkyndig person og registreres.

Om løfteudstyr, såsom spil og indhalere: De skal underkastes særlige kontrolforanstaltninger og kontroller. Løfteudstyret 
skal være:

 � passende og tilstrækkeligt stærkt og stabilt til den påtænkte brug; ligeledes skal lastningen og alt tilknyttet (f.eks. fiske-
kasse, løftekroge osv.) være passende.

 � anbragt eller installeret for at forhindre risiko for personskade, f.eks. fra udstyr eller last, der falder ned på eller rammer 
folk

 � synligt markeret med relevante oplysninger, der lægges til grund for sikker brug, f.eks. sikre arbejdsbelastninger. Tilbehør 
såsom stropper, slynger, klamper osv. skal ligeledes mærkes.

Operatører skal sikre, at:
 � løft planlægges og overvåges og gennemføres på en sikker måde af kompetente folk
 � en passende risikovurdering er foretaget, før arbejdet begynder
 � udstyr, der anvendes til løft af mennesker, er mærket i overensstemmelse hermed og er sikkert til et sådant formål, 

f.eks. at alle nødvendige forholdsregler er truffet for at fjerne eller reducere risikoen
 � defekt udstyr øjeblikkeligt tages ud af drift.

Hvad angår ovenstående, skal en kompetent person kunne dokumentere et grundigt kendskab til løfteudstyr og løft. Dette 
kunne f.eks. være skipper eller et besætningsmedlem, men det anbefales, at personen skal være kvalificeret.
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YR4.2. HÅNDSIGNALER TIL BRUG VED LØFT

Diagrammer er gengivet med tilladelse fra Maritime and Coastguard Agency (UK).

VI-14. Faste håndsignaler ved løft

KØR HØJREKØR VENSTRE

Signal med begge hænder

KØR VÆK FRA MIGKOM IMOD MIG

KRØJ HØJREKRØJ VENSTRESÆNK

NØDSTOPSTOPTALJE

Knyt hånden og stræk 
fingrene for at signalere 

»løft« eller 
»lidt ad gangen«

Følg ikke længere 
mine anvisninger

AKTIVITETER OPHØRER
Følg mine anvisninger
AKTIVITETER STARTER
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Før løfteudstyr, herunder tilbehør, benyttes første gang, skal det efterses af en kompetent person. Løfteudstyr bør undersøges 
omhyggeligt, når det er i regelmæssig brug, for mangler mindst én gang om året.
En undersøgelsesordning skal udarbejdes af den kompetente person, og undersøgelserne skal foretages af en kompetent person, 
og oplysningerne skal indføres i vedligeholdelsesjournalen, der skal være tilgængelig for inspektion. Efter hver undersøgelse eller 
inspektion af løfteudstyr skal en rapport sendes til ejeren af fartøjet og skipper, så de kan træffe passende foranstaltninger.
Alt materiel, der bruges til løft, skal undersøges, herunder påmonteringer, der anvendes til forankring, fastgørelse eller under-
støttelse. Tilbehør, f.eks. kæder, stropper, slynger, øjebolte osv., er også inkluderet. Indhalingsudstyr (slæbewirer, tovværk, kæder, 
led, sjækler osv.), der normalt kommer i vand eller er nedsænkede under normalt fiskeri, kan lades ude af betragtning, men hvis 
trawlspillet eller indhaleren bruges til eventuelle løft, så skal det tages i betragtning.
Det vil sige, at selv om et spil kan have et træk på 5 ton, når det bruges til fangsten, og kun løfter 0,5 ton pr. løft, bør det inspice-
res og undersøges på grundlag af lastningen på 0,5 ton.
Hyppigheden af inspektion afhænger af forholdene og brug af genstanden. For noget, der bruges under hårde driftsbetingelser, 
som kan forårsage hurtig korrosion eller slitage, er tre måneder en rimelig frist. For andre ting måske seks måneder, men absolut 
mindst hvert år for alle genstande.
Det følgende afsnit viser en inspektionsrapport for trawlere, tejnekuttere, fartøjer, der fisker med net/liner/pirke samt med skrabe-
vod/bomtrawl og snurpenot. Det bør bemærkes, at listen ikke er udtømmende.
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4.4.1. TRAWLER

POST

STAND/RESULTAT
A: acceptabel 

R: trænger til reparation/udskiftning/justering 
C: rettet 

Ikke relevant: ikke relevant

3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder

Dækskiver og hangerblokke, herunder sjækler

Slæbepunkt, slæbekæder eller -wirer, 
»kædestopper«

Lastebom til pose eller tværbom, herunder: 
spil, wire, blok, sjækler, kroge, styreventil og 
hydraulik

Landingsplatform, herunder: lastebom, 
blokke, wire, krog, sjækler, kassekroge, spil, 
styreventil og hydraulik

Kraftblok og kran

Nettromler, inklusive: betjening og hydraulik

6 måneder 12 måneder

Spil, herunder: fundamenter, bremser, 
koblinger, redskabsstyr, valser, styreventil og 
hydraulik

Fiskehåndteringssystem, transportbånd, 
elevator osv.

Stige til lastrum

Elektrisk vinkelsliber

Elektrisk boremaskine

Svejseanlæg

Transportabel generator

Brænde- og skæreværktøj

12 måneder

Håndværktøj og diverse

»Hammerlock« sjækkeldorne

Løst løfteudstyr

Løst løfteudstyr såsom kædeblokke skal efterses før ibrugtagning og efter 12 måneder.
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4.4.2. TEJNEFISKER

POST

STAND/RESULTAT
A: acceptabel 

R: trænger til reparation/udskiftning/justering 
C: rettet 

Ikke relevant: ikke relevant

3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder

Indhaler, herunder: beslag, skiver, udstøder-
kniv, styring og hydraulik

Galgeblok, herunder: galgeblok og sjækkel

Valse på lønning, hvis sådan anvendes i 
stedet for en galgeblok

Lastebom til pose eller tværbom, herunder: 
spil, wire, blok, sjækler, kroge, styreventil og 
hydraulik

Landingsplatform, herunder: lastebom, 
blokke, wire, krog, sjækler, kassekroge, spil, 
styreventil og hydraulik

6 måneder 12 måneder

Stige til lastrum

Elektrisk vinkelsliber

Elektrisk boremaskine

Svejseanlæg

Transportabel generator

Brænde- og skæreværktøj

12 måneder

Håndværktøj og diverse

Løst løfteudstyr

Løst løfteudstyr såsom kædeblokke skal efterses før ibrugtagning og efter 12 måneder.
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4.4.3. FISKERFARTØJ TIL FISKERI MED NET/LINER/PIRKE

POST

STAND/RESULTAT
A: acceptabel 

R: trænger til reparation/udskiftning/justering 
C: rettet 

Ikke relevant: ikke relevant

3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder

Netindhaler, herunder: beslag, gribervalse/
transportør, styring og hydraulik

Netryster/-stabler

Lineindhaler, herunder: beslag, skiver, udstø-
derkniv, styring og hydraulik

Klyds eller galgeblok, hvis sådan anvendes

Landingsplatform, herunder: lastebom, 
blokke, wire, krog, sjækler, kassekroge, spil, 
styreventil og hydraulik

6 måneder 12 måneder

Håndindhalere

Fiskeafstrygere

Stige til lastrum

Elektrisk vinkelsliber

Elektrisk boremaskine

Svejseanlæg

Transportabel generator

Brænde- og skæreværktøj

12 måneder

Håndværktøj og diverse

Løst løfteudstyr

Løst løfteudstyr såsom kædeblokke skal efterses før ibrugtagning og efter 12 måneder.
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4.4.4. FISKERI MED SKRABEVOD OG BOMTRAWL

POST

STAND/RESULTAT
A: acceptabel 

R: trænger til reparation/udskiftning/justering 
C: rettet 

Ikke relevant: ikke relevant

3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder

Spil, herunder: fundamenter, bremser, 
koblinger, redskabsstyr, valser, styreventil og 
hydraulik

Lastebomme, herunder: svirvler, blokke og 
wirer, slutblokke på lastebom og sikkerheds-
udløsere

Dækskiver og hangerblokke, herunder: 
sjækler

Lastebom til pose eller tværbom, herunder: 
spil, wire, blok, sjækler, kroge, styreventil og 
hydraulik

Landingsplatform, herunder: lastebom, 
blokke, wire, krog, sjækler, kassekroge, spil, 
styreventil og hydraulik

Rigning af bomtrawl/skrabevod

Kæder til fastholdelse af bom (til stuvning 
og reparation)

6 måneder 12 måneder

Fiskehåndteringssystem, transportbånd, 
elevator osv.

Stige til lastrum

Elektrisk vinkelsliber

Elektrisk boremaskine

Svejseanlæg

Transportabel generator

Brænde- og skæreværktøj

12 måneder

Håndværktøj og diverse

Løst løfteudstyr

Løst løfteudstyr såsom kædeblokke skal efterses før ibrugtagning og efter 12 måneder.
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4.4.5. SNURPENOT

POST

STAND/RESULTAT
A: acceptabel 

R: trænger til reparation/udskiftning/justering 
C: rettet 

Ikke relevant: ikke relevant

3 måneder 6 måneder 9 måneder 12 måneder

Hjælpejolle: stand, motor, nødudstyr, radio

Talje til søsætning/bjærgning: løftewirer, 
blokke og sjækler, spil og konstruktion

Lineindhaler, herunder: beslag, skiver, udstø-
derkniv, styring og hydraulik

Netindhaler agter: herunder hydraulikbeslag 
og betjeningsanordninger

Netindhaler for: herunder hydraulikbeslag og 
betjeningsanordninger

Spil til snurpenot: tilhørende blokke og rigning

Talje og spil til ketsjer: herunder lastebom og 
alle taljer

Fiskepumpe: herunder lastebom og alle taljer

Valser til nettransport: herunder fundament 
til kran og betjeningsanordninger

Lastebom/kran til landing: herunder alle 
tilknyttede blokke, kæder, sjækler osv.

6 måneder 12 måneder

Stige til lastrum

Elektrisk vinkelsliber

Elektrisk boremaskine

Svejseanlæg

Transportabel generator

Brænde- og skæreværktøj

12 måneder

Håndværktøj og diverse

»Hammerlock« sjækkeldorne

Løst løfteudstyr såsom kædeblokke skal efterses før ibrugtagning og efter 12 måneder.
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Modul VI • Yderligere oplysninger

5. • Øvelser i nødprocedurer

5.1. INDLEDNING

5.2. SÅDAN GENNEMFØRES EN EFFEKTIV ØVELSE

5.3. BEREDSKABSPLANEN

5.4. TJEKLISTE FOR HANDLINGER I NØDSITUATIONER

5.4.1. MAND OVER BORD

5.4.2. VANDFYLDNING

5.4.3. PERSONSKADE/AKUT SYGDOM

5.4.4. HÅRDT VEJR

5.4.5. BRAND

5.4.6. EVAKUER FARTØJET

5.5. REGISTRERING AF GENNEMFØRTE BEREDSKABSØVELSER

DISKUTER 
MULIGE 

SCENARIER
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5.1. INDLEDNING

En brandøvelse er en øvelse, hvor skipper og besætning kan simulere forholdene omkring en ulykke eller farlig situation 
om bord, så de har mulighed for at afprøve deres indsats. Mens en øvelse ikke kan tage højde for alle potentielle scenarier, 
giver den besætningsmedlemmerne en idé om, hvordan man skal reagere i en nødsituation. Formålet med et godt bered-
skab er:

 � at igangsætte en hurtig reaktion
 � at styre hændelsen eller reducere dens eskalering
 � at lette evakuering, flugt og redning fra fare
 � at beskytte liv (ved rettidig lægehjælp) og
 � at beskytte fartøjet og dets udstyr.
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5.2. SÅDAN GENNEMFØRES EN EFFEKTIV ØVELSE

En øvelse bør være udformet til at give de enkelte besætningsmedlemmer mulighed for at øve deres tildelte roller i en rigtig 
nødsituation, blive bekendt med placeringen og typen af udstyr om bord og øge besætningens tillid som et team. Den skal også 
finde eventuelle svagheder i en plan, som så kan rettes.
1. Variér øvelserne ved at vælge forskellige situationer om bord, såsom en brand i lukaf eller maskinrum, et fald over bord eller 

evakuering af en kvæstet person.
2. Udsæt ikke nogen for risiko for kvæstelser under øvelsen.
3. Besætningsmedlemmer bør undersøge og vide, hvordan man betjener udstyret med sindsro.
4. Opmuntr mandskabet til at arbejde som et team for at håndtere situationen på en sikker og effektiv måde.
5. Besætningsmedlemmer kan føle et vist pres. Det er imidlertid vigtigt, at de forstår, at de må stole på hinanden for at være 

sikre i en reel nødsituation.
6. Evaluér alle øvelser. Få besætningen til at tale om, hvad de har lært, og hvilke eventuelle forbedringer der kan foretages efter-

følgende. For eksempel:
 y Behov for ekstra udstyr?
 y Er der en alternativ placering til opbevaring af udstyr?
 y Har et besætningsmedlem behov for ekstra (opfriskende) uddannelse?
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5.3. BEREDSKABSPLANEN

Som en del af din plan skal følgende oplysninger iagttages og registreres i loggen:
a. en kort beskrivelse af hver enkelt potentiel nødsituation (f.eks. mand over bord, brand, filtrede redskaber)
b. en tjekliste over de umiddelbare foranstaltninger, som skal følges i forbindelse med nødsituationen
c. sætte navne på personer, som er ansvarlige for handlinger eller procedurer, der skal følges i planen.
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5.4. TJEKLISTE FOR HANDLINGER I NØDSITUATIONER

Dette afsnit indeholder en liste over grundlæggende handlinger for de mest sandsynlige nødsituationer på små fartøjer. Tjek-
listerne kan hjælpe med udarbejdelsen af øvelsen og evalueringen.

5.4.1. MAND OVER BORD
Træf forholdsregler til at mindske risikoen for fald over bord, men vær forberedt på en vellykket bjærgningsaktion. Vid, hvad der 
skal gøres, og udtænk en passende plan for netop din båd.
Procedurer for bjærgning af en mand over bord skal tage følgende foranstaltninger og bestemmelser i betragtning:

 � Slå alarm: Råb »mand over bord«.
 � Udpeg en udkig: Hold øje med manden i vandet.
 � Kast en redningskrans: for at markere positionen.
 � Vend båden: Sejl modsat kurs.
 � Nødsignal: Kald op på radioen for at få hjælp.
 � Bjærgning: Rig noget til, der kan få personen tilbage om bord.
 � Organisér: Forbered et middel til bjærgning, såsom en kurv, stige, løftestrop eller andet.
 � Førstehjælp/lægehjælp: Hav passende førstehjælpsudstyr og uddannelse for at modvirke underafkøling.

5.4.2. VANDFYLDNING
På skibe med dæk kan vandfyldning forekomme på et hvilket som helst tidspunkt, mens det er på havet eller i havnen. Vand-
fyldning kan forebygges, men hvis den ikke forebygges, så kan den i de fleste tilfælde kontrolleres. Hvis den opdages tidligt, kan 
utætte rør forsegles og vandfyldningen styres ved at pumpe ud i det berørte rum.
Vandfyldning kan også ske hurtigt, og ved sen opdagelse er der ikke tid til at afhjælpe årsagen. En effektiv lænsealarm kan blive 
afgørende for at give tidlig varsling af vandfyldning.
For at mindske risikoen for vandfyldning eller skader fra oversvømmelser hold alle rum vandtætte, og kontrollér, at alle rum under 
dæk efterses og holdes i god stand. Hvis vandfyldning sker på dit fartøj:

 � Slå alarm.
 � Start pumper. Kontrollér, at suget fungerer effektivt.
 � Vagten i styrehus sender en besked over radioen til nærliggende fartøjer og kystvagt.
 � Drej fartøjet mod lavere vand eller havn. Overvej at løbe fartøjet på grund.
 � Forsøg på at dæmme op for strømmen af vand ved at lukke ventiler eller lukke hullet.
 � Hvis pumperne er ude af drift, så forlad rummet, og luk det af.
 � Luk døre, luger og porte for at forhindre vandfyldning.
 � Lad spygatter eller lænseporte stå åbne for at fjerne det overskydende vand.
 � Lav løse skotter ved hjælp af brædder fra damme eller fisketønder bundet tværs over rummet.
 � Kig efter huller, der sender vand ind i tilstødende rum.
 � Overvej stabilitetseffekter af det oversvømmede rum.
 � Sæt en reparationsplade på, der kan lukke for vandets indtrængen.
 � Forbered dig på at evakuere fartøjet. Bliv på skibet, så længe det er sikkert at gøre det.
 � Forlad kun fartøjet på skippers kommando.
 � Bær ikke PFU’er eller redningsdragter om bord på fartøjet (lukkede rum), fordi deres opdrift kan hindre flugt under en pludselig 

kæntring, men hav dem klar, så de er lettilgængelige.
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5.4.3. PERSONSKADE/AKUT SYGDOM
Besætningen bør være uddannet i førstehjælp og vide, hvordan de skal tackle nødsituationer såsom bevidstløshed, snit, forbræn-
dinger, underafkøling og kuldechok. Hvis en ulykke opstår, gøres følgende:

 � Overvåg den tilskadekomnes sundhedstilstand om bord.
 � Slå alarm ved at udsende Mayday over radioen, hvis situationen er livstruende.
 � Anmodning om råd fra læge via radio, hvis det er nødvendigt.
 � Forbered evakuering med helikopter eller andet fartøj.
 � Eller evakuér ved at gå i havn.

5.4.4. HÅRDT VEJR
Før du sejler ud, skal du kende vejrudsigten og havforholdene for dit lokalområde.

 � Følg konstant med i vejret i dit område, når du er til søs.
 � Underret besætningen om, at hårdt vejr er nært forestående, og/eller før du vil krydse de farlige områder.
 � Luk døre, luger og porte for at forhindre vand i at trænge ind i fartøjet.
 � Pump bundvandet ud for at undgå tab af stabilitet.
 � Besætningen bør surre løst udstyr og gods på dækket.
 � Efterse alle indtag og udløb, der går gennem skroget, for lækage.
 � Vær forberedt på at foretage midlertidige reparationer.
 � Bær ikke PFU’er eller redningsdragter om bord på fartøjet (eller i lukkede rum), fordi deres opdrift kan hindre flugt under en 

pludselig kæntring, men hav dem klar, så de er lettilgængelige.
 � Planlæg at sikre fartøjet i roligere vand (sikker havn), hvis det skulle være nødvendigt.

5.4.5. BRAND
Brande kan starte i kabyssen eller i maskinrummet. Udrust dit fartøj med passende midler til at bekæmpe ilden i disse områder. 
Kontrollér, at området omkring komfuret er rent, og at der er et brandtæppe lettilgængeligt til at kvæle ild. På den anden side kan 
maskinrummet udstyres med en inaktiv gas. Kontrollér regelmæssigt ventilerne på sprinklersystemerne. I tilfælde af brand vær 
parat til at iværksætte følgende handlinger:

 � Den, der opdager branden, slår alarm.
 � Underret kystvagten.
 � Hvis det er muligt, find kilden til branden.
 � Sluk for al ventilation. Luk luger, døre, porte, vinduer og blæsere.
 � Afbryd elforsyningen til det berørte rum.
 � Sørg for sikker evakuering af personer fra brandzonen.
 � Begræns og sluk ilden.
 � Manøvrér rundt med fartøjet for at minimere effekten af vind på ilden.
 � Placér båden, så røgen blæser væk fra den.
 � Undersøg de tilstødende rum for at undgå spredning af ilden.
 � Når ilden er slukket, tjekkes fartøjets stabilitet.
 � Hvis der er brugt vand til at bekæmpe ilden, skal man begynde at fjerne vandet.
 � Vurdér yderligere tiltag.
 � Bjærg udstyr.
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5.4.6. EVAKUER FARTØJET
Forberedelser til at forlade fartøjet omfatter følgende aktioner, alt efter tid og omstændigheder:

 � Slå alarm.
 � Udsend MAYDAY, og fortæl årsagen til nødopkaldet.
 � Hav en godkendt redningsflåde, og forbered søsætning.
 � Hav en taske med det nødvendigste, og tag den med dig. Sættet kan indeholde nedenstående dele:

 y nødblus eller visuelle nødsignaler
 y EPIRB (maritim nødradiopejlesender)
 y SART (radartransponder til eftersøgning og redning)
 y lygter
 y håndholdt eller VHF-radio
 y vand og tørkost
 y førstehjælpssæt
 y varmt tøj.

 � Lad besætningen mønstre, og tildel hver enkelt en opgave eller pligt.
 � Forlad skibet, når der står liv på spil (ved at synke).
 � Luk vandtætte åbninger.
 � Søsæt redningsflåde. Gå om bord i redningsflåden, helst tørt.
 � Hold redningslinen sikkert fastgjort til fartøjet, men vær parat til at skære det over, når alle er i redningsflåden.
 � Kast drivankeret, og pust redningsflådens gulv op.
 � Udsæt udkigsposter.
 � Aktivér EPIRB.
 � Vær leder, og vurdér løbende situationen, indtil hjælpen når frem.
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5.5. REGISTRERING AF GENNEMFØRTE BEREDSKABSØVELSER

Mand over bord Dato

Vandfyldning Dato

Førstehjælp Dato

Hårdt vejr Dato

Brand Dato

Evakuér fartøjet Dato
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TILLÆG

TILLÆG 1: EU-OSHA-DIREKTIVER

TILLÆG 2: FAO-/ILO-/IMO-LOVGIVNING
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TILLÆG 1: EU-OSHA-DIREKTIVER

 � Rådets rammedirektiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes 
sikkerhed og sundhed under arbejdet 
EFT L 183 af 28.12.1989, s. 1.

 � Rådets direktiv 89/656/EØF af 30. november 1989 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet (tredje særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF) 
EFT L 393 af 30.12.1989, s. 18.

 � Rådets direktiv 90/269/EØF af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med manuel 
håndtering af byrder, som kan medføre risiko for især ryg- og lændeskader hos arbejdstagerne (fjerde særdirektiv i betyd-
ningen i artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 
EFT L 156 af 21.6.1990, s. 9.

 � Rådets direktiv 91/383/EØF af 25. juni 1991 om supplering af foranstaltningerne til forbedring af sikkerheden og sundheden 
på arbejdsstedet for arbejdstagere, der har et tidsbegrænset ansættelsesforhold eller et vikaransættelsesforhold 
EFT L 206 af 29.7.1991, s. 19.

 � Rådets direktiv 92/29/EØF af 31. marts 1992 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed med henblik på at forbedre 
den lægelige bistand om bord på skibe 
EFT L 113 af 30.4.1992, s. 19.

 � Rådets direktiv 92/58/EØF af 24. juni 1992 om minimumsforskrifter for signalgivning i forbindelse med sikkerhed og sundhed 
under arbejdet (niende særdirektiv i betydningen i artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 
EFT L 245 af 26.8.1992, s. 23.

 � Rådets direktiv 94/33/EF af 22. juni 1994 om beskyttelse af unge på arbejdspladsen 
EFT L 216 af 20.8.1994, s. 12.

 � Rådets direktiv 98/24/EF af 7. april 1998 om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i 
forbindelse med kemiske agenser (fjortende særdirektiv i betydningen i direktiv 89/391/EØF, artikel 16, stk. 1) 
EFT L 131 af 5.5.1998, s. 11.

 � Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne 
ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (syvende særdirektiv i betydningen i artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF) — kodificeret udgave af direktiv 90/679/EØF 
EFT L 262 af 17.10.2000, s. 21.

 � Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/44/EF af 25. juni 2002 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (vibrationer) (16. særdirektiv i betydningen 
i artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 
EFT L 177 af 6.7.2002, s. 13.

 � Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/10/EF af 6. februar 2003 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed 
i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (støj) (17. særdirektiv i betydningen i 
artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 
EUT L 42 af 15.2.2003, s. 38.

 � Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/37/EF af 29. april 2004 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under 
arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer eller mutagener (sjette særdirektiv i betydningen i artikel 16, stk. 1, 
i Rådets direktiv 89/391/EØF) (kodificeret udgave) 
EUT L 158 af 30.4.2004, s. 50.

 � Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/25/EF af 5. april 2006 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i 
forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (kunstig optisk stråling) (19. særdirektiv i 
betydningen i artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF) 
EUT L 114 af 27.4.2006, s. 38.

 � Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/104/EF af 16. september 2009 om minimumsforskrifter for sikkerhed og sund-
hed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet (andet særdirektiv i henhold til artikel 16, stk. 1, 
i direktiv 89/391/EØF — kodificering af direktiv 89/655/EØF, som ændret ved direktiv 95/63/EF, 2002/45/EF og 2007/30/EF) 
EUT L 260 af 3.10.2009, s. 5, Brug af arbejdsudstyr, 1989.
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TILLÆG 2: FAO-/ILO-/IMO-LOVGIVNING

 � IMO, konventionen af 20. oktober 1972 om internationale søvejsregler (Colreg) 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � IMO, international konvention af 27. april 1979 om maritim eftersøgning og redning 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO’s adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri (1995) 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 � FAO/ILO/IMO, dokument om vejledning om uddannelse og certificering af fiskerfartøjer (2000) 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/ILO/IMO, frivillige retningslinjer for design, konstruktion og udstyr af mindre fiskerfartøjer (2005) 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � ILO, konvention fra 2007 om arbejdsforhold i fiskerisektoren (nr. 188) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

 � ILO, henstilling om arbejdsforhold i fiskerisektoren, 2007 (henstilling 199) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199

 � IMO, kode i de internationale standarder og anbefalede praksis for en sikkerhedsundersøgelse af en ulykke eller hændelse til 
søs, 13. juni 2008 
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf

 � FAO/ILO/IMO, sikkerhedsanbefalingerne for fiskerfartøjer med dæk på under 12 meter i længden og fiskerfartøjer uden dæk, 
2012 
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf

http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume 1405/volume-1405-I-23489-English.pdf
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf
http://www.fao.org/docrep/017/i3108e/i3108e.pdf
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Gratis publikationer:
• et eksemplar:  

via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

• flere eksemplarer eller plakater/kort:  
hos Den Europæiske Unions repræsentationer (http://ec.europa.eu/represent_da.htm)  
hos delegationerne i ikke-EU-lande (http://eeas.europa.eu/delegations/index_da.htm)  
ved at kontakte Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_da.htm)  
eller ringe på 00 800 6 7 8 9 10 11 (frikaldsnummer fra overalt i EU) (*).

(*) Oplysningerne er gratis ligesom de fleste opkald (nogle operatører, telefonbokse eller hoteller kan dog 
kræve penge for opkaldet). 

Betalingspublikationer:
• via EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

http://bookshop.europa.eu
http://ec.europa.eu/represent_da.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/index_da.htm
http://europa.eu/europedirect/index_da.htm
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Hensigten med denne vejledning er at forebygge risici for små fiskerfartøjer og de mennesker, der arbejder på 
dem, således at både fartøjer og deres besætninger vender sikkert og forsvarligt hjem efter en fangstrejse. Da 
disse fartøjer tegner sig for ca. 80 % af hele EU’s fiskerflåde, og da antallet af dræbte og tilskadekomne og tab 
af skibe er uacceptabelt højt, spiller denne vejledning en afgørende rolle i forebyggelsen af risici og beskyttelsen 
af fiskersamfundene i bredere forstand. De forskellige moduler i vejledningen fokuserer på centrale områder, 
navnlig fartøjet, besætningen, fiskeri, konkrete hændelser, risikovurdering og supplerende oplysninger som f.eks. 
flydeudstyr, stabilitet, førstehjælp, arbejdsudstyr og evakueringsøvelser. En ordliste med illustrationer, fotos og 
diagrammer hjælper til at fremhæve de vigtigste punkter i vejledningen for at gøre den mere brugervenlig.
Denne publikation findes i trykt og elektronisk udgave på alle EU’s officielle sprog.

Du kan hente vores publikationer eller abonnere gratis på 
http://ec.europa.eu/social/publications
Hvis du ønsker at modtage regelmæssige opdateringer om Europa-Kommissionens Generaldirektorat for 
Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion, kan du tilmelde og modtage det 
gratis Social Europe-nyhedsbrev på  
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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