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Ansvarsfriskrivning
Materialet i den här handboken är endast avsett för informations- och referensändamål. Det är inte avsett att ersätta rättsliga 
eller professionella råd vad gäller hälsa och säkerhet.

Användning av den information och praxis som beskrivs i handboken kanske inte uppfyller alla specifika behov, krav och 
skyldigheter för enskilda länder och deras fiskeflottor. Men författarna till handboken hoppas ändå att den ger självmedvetenhet 
och främjar en säkrare fiskekultur.

Innehållet som presenteras i vägledningen ska inte på något sätt förminska eller begränsa de skyldigheter som införts av 
nationella myndigheter, och i synnerhet kraven i EU-direktiven som gäller området hälsa och säkerhet.

Fartygsägare, skeppare och besättningsmedlemmar har en skyldighet att identifiera faror och genomföra skyddsåtgärder för att 
eliminera eller minska risken för personskador och olyckor.
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Bakgrund
Små fiskefartyg står för mer än 80 % av EU:s fiskeflotta.

Antalet dödsfall, skador och förlorade fartyg per år är fortfarande oacceptabelt högt jämfört med andra sektorer.

I rapporten KOM(2009) 599, om det praktiska genomförandet av arbetsmiljödirektiven 93/103/EG (fiskefartyg) (1) och 92/29/EEG 
(medicinsk behandling ombord på fartyg), drogs slutsatsen att dessa regler inte haft någon större effekt för besättningar på små 
fiskefartyg. Man rekommenderade därför att en icke-bindande handbok för fartyg under 15 meter skulle utarbetas.

Denna handbok är responsen på denna rekommendation. Den syftar till att klargöra nyckelbegrepp på EU-nivå och hjälpa 
medlemsstaterna att uppfylla sina skyldigheter enligt ramdirektivet och särdirektiven.

En övervakningskommitté, särskilt utsedd av Europeiska kommissionen och som består av företrädare från regeringar, 
arbetsgivare och fackliga organisationer, har gett sitt stöd till innehållet och utarbetandet av den här handboken.

Vid utarbetandet av handboken har inspiration hämtats från flera säkerhets- och hälsoföreskrifter som tillämpas i olika 
medlemsstater, men den är i sig inte ett juridiskt bindande dokument. Dess främsta syfte är att samla in bästa praxis, som var 
den än tillämpas kan bidra till att förebygga olyckor i den unika och fientliga miljö som havet är.

Fiske är en uråldrig verksamhet, som många gånger har förts vidare från en generation till nästa. Majoriteten av de fiskare som 
driver dessa fartyg är egenföretagare och därmed naturligt risktoleranta. Handboken är ett första steg mot en harmonisering av 
gällande utbildningsnormer.

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

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1423219304125&uri=CELEX:52009DC0599
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Om handboken
Finansieringsorganisation
Handboken beställdes av Europeiska kommissionen – generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter.

Handbokens utarbetande
Labour Asociados, SLL fick i uppdrag att utarbeta denna handbok.

Huvudgruppen
Ricardo Rodriguez (verksamhetsledare)

Marlene Calderón (koordinator, redaktör och medförfattare)

Alan Dean (huvudförfattare)

Stödgrupp för fältarbete, pilotförsök och språköversättning
Frankrike (Atlanten): Yvon Le Roy, Henri Pinon, Cédrik Renault och Sébastien Le Du

Nederländerna (Nordsjön): Herman Katteler och John Warmerdam

Spanien (Medelhavet): Maria de los Angeles Fernández, Francisco Piniella och Jorge Sanches Walliser

Irland (Atlanten): Frank Flemming och Gavin Power

Polen (Östersjön): Maria Jeweska, Marta Grubman och Anna Pawliszyn

Turkiet (Svarta havet): Goktug Dalgic

Organisationer som samarbetade under pilotförsöket
BIM – Bord Iascaigh Mhara (Irländska havsfiskestyrelsen), Irland

Cadiz universitet, Facultad de Ciencias Náuticas (CASEM) – Universidad de Cádiz, Spanien

IMP – Institute Maritime de Prévention, Lorient, Frankrike

IMTM – Institutet för maritim och tropisk medicin, Medicinska universitetet i Gdansk, Polen
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Organisationernas (NFFO) för det utförda arbetet och särskilt Ray Murray, Jim Hudson och Robert Greenwood.
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Hur handboken ska läsas
Denna handbok syftar till att ge information och vägledning till ansvariga och besättningsmedlemmar på små europeiska 
fiskefartyg (2).

Den är organiserad i sex självständiga moduler, och läsarna behöver alltså inte läsa dem i någon särskild ordning. Strukturen 
för modulerna I, II och III är ganska likartad och består av tre huvudsakliga delar: i den första görs ett allmänt uttalande om 
den möjliga faran eller risken; därefter visas en lista över identifierade risker, och sedan beskrivs bästa rekommenderade 
praxis. Modul IV handlar om olyckshändelser. Slutligen ger modul V och VI detaljerad information om specifika ämnen, såsom 
riskbedömning, stabilitet, första hjälpen och beredskapsövningar. Dessa två moduler innehåller även flera checklistor som läsaren 
kan använda. I bilagan anges olika internationella instrument med särskild betydelse för småskaligt fiske. Bilagan riktar sig till 
fiskeorganisationer snarare än enskilda fiskare.

Allt ovanstående finns även tillgängligt på en cd-rom, som illustrerar viktig praxis ombord. Den är en interaktiv version av vissa 
delar av vägledningen, där det primära syftet är att uppmuntra självinlärning och fungera som ett stöd i undervisningen på 
institut och högskolor.

Mer information om EU:s lagstiftning och initiativ finns tillgänglig online på följande webbplatser:

Europeiska kommissionen, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=148

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha):

https://osha.europa.eu/en?set–language=en

(2) Små fiskefartyg avser fartyg på mindre än 15 meter.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sv&catId=148
https://osha.europa.eu/en?set_language=en
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Vägledningens omfattning
Denna vägledning har för avsikt att ta upp allt som du behöver tänka på för att hantera fartyget säkrare och skydda din och din 
besättnings hälsa. Nedan följer en kort beskrivning av innehållet i varje modul.

Modul I Fartyget Omfattar flera aspekter såsom skicket på 
fartyget och dess utrustning.

Modul II Besättningen Handlar om besättningens hälsa och säkerhet.

Modul III Fiskeverksamhet
Tar upp hur man arbetar säkert vid fyra olika 
fiskemetoder, inklusive trålning, mjärdfiske, fiske 
med nät/lina/dörj och bomtrålning.

Modul IV Verkliga händelser Beskriver händelser som har hänt och ger 
lektioner för att förhindra att de händer igen.

Modul V Riskbedömning Presenterar checklistor och vägledning om 
metoder för riskbedömning.

Modul VI Ytterligare information
Tillhandahåller checklistor och kompletterande 
information som fiskare kan hänvisa till när det 
gäller hälsa och säkerhet.

Bilagor Lagstiftning (EU-Osha direktiv, IMO, FAO, ILO)

Denna vägledning är icke-bindande, men läsaren bör vara medveten om att det finns regler på europeisk och nationell nivå som 
måste följas. Den ger vägledning som tillsammans med gällande regler kommer att hjälpa dig att fiska säkrare.
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Ordlista med termer och definitioner (3)
Anod Offermaterial som sitter fast på skrov och roder för att skydda propeller, propelleraxel och roderspindel 

från korrosion. 

Arbetsrelaterade 
belastningsskador 
eller problem

Fysiska arbetsuppgifter eller arbetsplatsförhållanden som kan orsaka eller bidra till skador och 
sjukdomar i muskler, nerver, senor, ligament, leder, brosk och ryggraden. Till exempel muskelspänningar 
och ländryggssmärta. 

Bogseringskedjor/
vajrar

Kedjor eller vajrar som fäster varpen via ”stoppkedjor” till en centralt belägen bogseringspunkt vid 
fartygets akter.

Bomtrålning En fiskemetod för att fånga fisk som ligger på havsbotten, såsom tunga och rödspätta. Trålen hålls 
öppen av en bom och kedjor från bommen stör havsbotten så att fisken lyfts upp och fångas i trålen. 

Dahn En stolpe som är fäst vid ett flöte med en flagga på toppen av stolpen.

Dahn används som flöte på ytan för att markera fiskeredskapens ändar. 

Dahnsläp Repet som fäster dahn till ankaret som i sin tur håller änden av nätet/linan i rätt position. 

Decibel En enhet för mätning av ljudnivå. 

Dörjning Fiskemetod där man använder beten med krokar som ”dörjar” (flyttas upp och ner) för att locka fisk. 

Dörrar De rektangulära eller ovala strukturer som kallas ”trålbord” och som sitter fast vid trålens vingändar och 
som genom hydrodynamiska krafter som bildas när de dras genom vattnet gör att trålmunnen öppnas. 

Fara/risk Term som används vid riskbedömning och som refererar till något som kan orsaka skada. 

Fastna När fiskeredskap hakar fast i ett hinder på havsbotten och stoppar fartyget, säger man att man fastnar. 

Fiska med lina Fiskemetod där man använder agnade krokar som är fördelade längs en lina. 

Fiska med nät Paneler med maskor gjorda av garn eller nylon som används för att göra ett nät, en trål eller snärjgarn. 

Fångst Fisk eller skaldjur som fångats av fartyget. 

Förlisning Fartyget tar ombord vatten och sjunker så småningom. 

Förordningar De krav som enligt lag gäller i Europeiska unionens medlemsländer. 

Grundstötning Att gå på grund. 

Gurdie En rulle, ibland fyrkantig eller sexkantig, som används för dörjning, särskilt vid makrillfiske. 

Hypotermi Tillstånd där den inre kroppstemperaturen ligger under 35 °C. 

Hållhake En term som används för att beskriva ett hinder på havsbotten som fiskeredskap fastnar i. 

Inbyggd flytkraft För flytvästar: permanent flytkraft som finns i föremålet. 

Inbyggt 
flytmaterial 

Flytkraft som ges av ett material som är en permanent del av dräkten, med en densitet mindre än den 
hos vatten.

Kardborrband Två matchande tygstrukturer som har en ögla och krokstruktur som gör det möjligt för dem att låsa ihop 
sig. Det används ofta som fästanordning för flytvästar.

Kompislina Ett rep som kan bindas eller på annat sätt fästas till en annan persons dräkt, flytväst eller till en livflotte 
eller något annat föremål, så att bäraren hålls i närheten av personen eller föremålet i avsikt att 
förenkla lokalisering och därmed räddning. 

Lagning av 
utrustning

Att reparera skadad fiskeutrustning. (vanligtvis lagning av nät). 

Litet fiskefartyg I denna handbok; ett fartyg på mindre än 15 meter i längd. 

Lyft av påse Då den del av trålen där påsen sitter lyfts för att tömma fångsten. 

(3) Ordlistan med termer och definitioner gäller endast för själva handboken, eftersom definitioner såsom olycksfall i arbetet kan variera beroende på nationell 
lagstiftning i de olika EU-länderna.
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Lyftögla Ett rep/en stropp runt den ände av trålen där påsen sitter som används för att lyfta ombord påsen. 

Länspump En öppning i fartygets reling som gör att vatten kan rinna av från däck. 

Mjärdfiske Fiskemetod för att fånga skaldjur, krabbor och humrar, i tinor och mjärdar. 

Muddring Fiskemetod för skaldjur som ligger begravda i havsbottnen. Skrapor med tänder som gräver ner i sanden 
och dras med och gräver upp kammusslor, musslor osv. 

Nettotonnage En volumetrisk metod för att fastställa ett fartygs bärkapacitet. 

Not Ett fiskenätsystem som gör en cirkel av nät runt ett fiskstim. 

Olycka till sjöss En olycka till sjöss är något som händer med fartyget till sjöss, såsom en kollision eller grundstötning. 
Det innefattar alla besättningsolyckor som är kopplade till fartygets verksamhet. 

Olycksfall i arbetet Ett olycksfall i arbetet är en olycka med en besättningsmedlem under normala arbetsmoment, som 
innefattar aktiviteter såsom: lossning av fångst eller när man går ombord eller stiger av fartyget. 

Personliga 
flythjälpmedel

Plagg eller anordning som, när det bärs korrekt och används i vatten, kommer att ge användaren en viss 
flytkraft och öka sannolikheten för överlevnad. Personliga flythjälpmedel kan delas in i två huvudklasser:

1) Flytvästar, vilka ger stöd att hålla huvudet uppe i vatten för användaren, oavsett deras fysiska 
tillstånd.

2) Flythjälpmedel, som kräver att användaren är vid medvetande och simmar eller gör posturala rörelser 
för att hålla sitt huvud och sin andningszon ovanför vattenytan. 

Rad Beteckningen för ett antal tinor och mjärdar, inklusive repet som de fästs vid. 

Regelbrytare Ett fartyg som utformats för att maximera fiskepotentialen inom reglernas begränsningar. Vanligtvis kort 
längd, men stor bredd och stort djup. 

Risk Chansen, hög eller låg, att någon kommer att skadas av en risk/fara. 

Riskbedömning Att ta hänsyn till alla möjliga risker och metoder för att förebygga eller skydda sig mot dem. 

Snörpvad/ringnot En stor cirkel av nät som läggs runt ett fiskstim. Den nedre delen av nätet kan snörpas ihop för att bilda 
en ”plånbok” som hindrar att fisken flyr.

Stabilitet Ett fartygs förmåga att återgå till upprätt läge. 

Stoppkedja En kontinuerlig kedjeögla som är lindad runt varpen och gör en ögla genom sig själv så att den griper tag 
i varpen.

Tinor och mjärdar En sorts fälla för att fånga krabba och hummer. 

Totallängd Fartygets längd från de högsta punkterna i skrovet vid fören och aktern. 

Trasslig utrustning En term som används för att beskriva när fiskeredskap trasslar in sig i sig själva och därför behöver 
redas ut. 

Trålning En fiskemetod där ett nät dras efter och fångar fisken i dess väg. 

Uppblåsbar 
flytkraft

För flytvästar: flytkraft som uppnås genom att man blåser upp en blåsa. 

Utläggning Att lägga eller sätta ut fiskeredskap. 

Utrustning/redskap Samlingsnamn för fiskeutrustning, t.ex. trål, dörrar och varp, eller burar, rep, dahn osv. 

Varpar Vajrar eller rep som används för att bogsera trålen. 

Vattentäthet Fartygets förmåga att motstå att vatten tränger in. 
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Lista med förkortningar
BIM Bord Iascaigh Mhara eller irländska fiskerimyndigheten, Irland

dB Decibel

EC Europeiska kommissionen

EPIRB Emergency position indicating radio beacon (nöd- och lägesindikerande radiofyr)

EU Europeiska unionen

FAO Food and Agriculture Organisation (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation)

GRP Glass reinforced plastic (glasfiberförstärkt plast)

ILO International Labour Organisation (Internationella arbetsorganisationen)

IMP Institut Maritime de Prévention (maritima förebyggande institutet), Frankrike

IMTM Institutet för maritim och tropisk medicin, Medicinska universitetet i Gdansk, Polen.

ISO Internationella standardiseringsorganet

m meter

MAIB Marine Accident Investigation Branch, Förenade kungariket

MCA Maritime and Coastguard Agency, Förenade kungariket

MOB Man överbord

PFH Personal Floatation Device (Personliga flythjälpmedel)

PPE Personal Protective Equipment (Personlig skyddsutrustning)

QCATM Questionnaire sur les Circonstances d’accidents du travail maritime (Frågeformulär angående 
olycksomständigheter i sjöfartsarbete)

RB Riskbedömning

SART Search And Rescue Transponder

Seafish Sea Fish Industry Authority, UK
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1. ÄGARENS ANSVAR

KÄNNA TILL REGELVERKET

TA ANSVAR FÖR DIN EGEN HÄLSA OCH SÄKERHET

Regelverk kan vara svåra att läsa och tolka men skepparen (fartygets ägare eller användare) måste känna 
till de regler som han är ansvarig för.
I många fall är skepparen fartygets ägare och den som är ansvarig. Men om skepparen är anställd av 
fartygets ägare, är ägaren ansvarig för att se till att skepparen hanterar fartyget på ett säkert sätt. Det 
kan få allvarliga konsekvenser om inte skepparen (fartygets ägare eller användare) känner till regelverken 
och ser till att de följs.

FAROR OCH KONSEKVENSER

I-1. Fransk trålare i hamn (Yann Davalo © Europeiska unionen).

 � Liv är i fara om man inte tar ordentlig hänsyn till 
säkerheten och vidtar åtgärder för detta.

 � Sjöförhållandena kan göra att fartyget inte kan 
manövreras på ett säkert sätt.

 � Den mänskliga faktorn är orsaken till många 
olyckor och kan hänföras till:

 y Bristande utbildning.

 y Brist på erfarenhet och kompetens.

 y För få besättningsmedlemmar och utmattning.

Anm.: Underlåtenhet att följa regelverken kan leda 
till åtal.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Oberoende av befintliga obligatoriska krav enligt gällande regelverk bör man 
alltid ha en frivillig och proaktiv säkerhetssyn med avseende på:

 y Riskbedömning.

 y Personliga flythjälpmedel.

 y Personlig skyddsutrustning.

 y Krav för användning av arbetsutrustning.

 y Certifiering och kontroll av lyftutrustning.

 y Boende, mat och dricksvatten ombord.

 � Se till att all besättning får lämplig utbildning, inklusive fortbildning i 
säkerhet, manuell hantering, fiskeredskap och maskindrift.

 � Vidta åtgärder för att det finns hälsoskydd och sjukvård, särskilt i händelse 
av allvarlig skada eller sjukdom som kan ske när man arbetar på fartyget.

BEDÖM RISKERNA 
OCH VIDTA 

KORRIGERANDE 
ÅTGÄRDER

HAVFARTYG

BESÄTTNING

I-1. Riskbedömningscykeln.
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2. VAD VISAR STATISTIKEN?

BLI INTE EN SIFFRA I STATISTIKEN

ORSAKER TILL DE FLESTA DÖDSOLYCKOR

Ungefär hälften av alla dödsfall inom fiskeindustrin beror på fartyget självt. Figuren nedan visar antalet 
dödsfall i Portugal.

I-2. Fiskare i dödsolyckor per orsak i fartyg < 15 m, Portugal, 2000—2010.

Källa: Mutua dos Pescadores, Portugal, 2011.

30

8

5

1

3

47Totalt

Annat

Manövrerade vinschen

Mekaniska fel

Föll överbord

Fartyget förliste
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BLI INTE EN SIFFRA I STATISTIKEN

ORSAKER TILL DE FLESTA OLYCKOR

Tabellen nedan visar situationen i Storbritannien, där man ser att den största orsaken till olyckor i små 
fiskefartyg uppstår på grund av maskinfel.

I-3. De vanligaste olyckshändelserna på fartyg < 15 m efter orsak, Storbritannien, 
2008.

Källa: MAIB.

108

16

13

12

11

4

2

1

167Totalt

Kontakt

Kantring

Brand

Kollision

Förlisning

Översvämning

Grundstötning

Maskineri
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BLI INTE EN SIFFRA I STATISTIKEN

DE VANLIGASTE SKADORNA

I Frankrike är de fyra största orsakerna till skador bland fiskare att man faller ner i hamnen, trasslar in sig 
i fiskeredskap, ryggbesvär, handledsskador och skärsår. Se tabellen nedan.

I-4. Rapporterade orsaker och typer av skador hos fiskare i fartyg < 15 m, 
Frankrike, 2005–2009.

Källa: IMP/QCATM-databas, 2010.

730

668

635

528

328

308

105

44

26

14

3 386Totalt

Kvävas av gaser

Brännskador

Falla överbord

Öga skadat av metall

Träffas av redskap

Ej specificerat

Skärsår

Besvär (rygg/handled)

Trassla in sig i redskap

Falla ner i hamnen
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3. ATT FRÄMJA EN SÄKERHETSKULTUR

ARBETA FÖREBYGGANDE

VIDTA FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Om man inte har varit nära inblandad i en olycka, i synnerhet ett dödsfall, är det svårt att förstå vilken 
effekt det har på var och en.

”Jag förlorade en av mina besättningsmän under rutinartat trålningsarbete.

En besättningsmedlem tappade balansen när ett rep lossnade. Detta var en stor chock för mig, eftersom jag alltid har trott 
att man kan klara sig kanske 5–10 minuter i vattnet under goda sjöförhållanden.

Han var inte i vattnet mer än 2–4 minuter. Tyvärr hade han ingen flytväst på sig. Det har ändrats nu. Min besättning måste 
bära ett personligt flythjälpmedel nu och jag har skrivit under i riskbedömningsboken att de kommer att ha på sig det. Man 
tror att det värsta händer vid de värsta väderförhållandena, men så var det inte vid detta tillfälle.

Riskerna finns där dygnet runt, oavsett förhållanden.”

FAROR OCH KONSEKVENSER

En olycka, speciellt med ett dödsfall, har allvarliga effekter, inte bara på dig utan även på många andra människor.

Skador kan leda till oförmåga att arbeta och självklart har ett dödsfall en förödande inverkan på familj och vänner.

Man kan uppleva svårigheter med försäkringsbolag som inte betalar ut ersättning förrän kroppen har återfunnits.

Det uppstår också ekonomiska problem när den huvudsakliga familjeförsörjaren försvinner.

Även kollegor känner ofta av effekterna av olyckan och kan ha svårt att fortsätta sina normala liv.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Genomföra riskbedömning, eftersom detta gör dig medveten om riskerna och vilka kontrollåtgärder som bör införas för att 
förebygga och bekämpa dem.

 � Förstå att god praxis skyddar besättningens hälsa och din affärsverksamhet också.

 � Inte tillåta att effektiviteten på däck äventyrar säkerhetspraxis.

 � Känna till och använda handbok och information vad gäller säkerhet.

 � Känna till och genomföra eventuella lagkrav vad gäller hälsoskydd och säkerhet.
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4. RISKBEDÖMNING

VAR FÖRBEREDD

TÄNK PÅ FARORNA OCH SKYDDA DIG MOT DEM

Riskbedömning betyder att man ska tänka på möjliga faror och avgöra vad man rimligen kan göra för att 
förhindra eller skydda sig mot dem.

Riskbedömning krävs på alla arbetsplatser och det är din arbetsgivare eller fartygets ägare som ska säkerställa att arbetsplatsen 
är säker och hälsosam för alla inblandade personer.

Ett fiskefartyg är en arbetsplats och fartygsoperatören måste se till att den är säker och hälsosam för besättning och andra 
personer som kan ha anledning att vara på fartyget. Detta innefattar personer som passerar fartyget för att nå ett annat som är 
förtöjt vid sidan.

På ett fiskefartyg finns uppenbara faror som att falla överbord, att fartyget sjunker eller en brand. Det är möjligt att man halkar 
eller ramlar, vilket kan få mer eller mindre allvarliga följder. Det finns hälsoproblem såsom problem i nedre delen av ryggen, eller 
arm- och axelskador från att lyfta och bära, förslitningsskador från att rensa eller agna, hörselnedsättning från höga bullernivåer 
och stress och trötthet som orsakar fysisk och psykisk press.

Fiskare är oftast väl medvetna om dessa faror, men accepterar dem ofta helt enkelt som en del av fisket.

Genom att göra en riskbedömning kommer du att:
 � Göra din fiskeverksamhet säkrare och hälsosammare.

 � Följa lagen.

 � Demonstrera att du visade ”vederbörlig omsorg”.

Se modul V för mer information om riskbedömning.

I-2. Tänk på fartyget (Beate Gminder © Europeiska unionen).
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5. HUR KAN MAN GARANTERA SITT FARTYGS LÄMPLIGHET?

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Fartyg försämras snabbt om de inte underhålls väl. 
Det är viktigt att ha ett planerat underhållsprogram.

KONTROLLÅTGÄRDER

VATTENTÄTHET
 � Kontrollera att skrov och däck är i gott skick, utan potentiella rosthål, fjädrande plankor eller glasförstärkt plast som skadats.

 � Alla luckor och dörrar måste kunna förslutas ordentligt och alla ventiler måste ha en stängningsanordning. Fönster måste 
effektivt kunna hålla ute vatten.

STABILITET OCH STRUKTURELLA FÖRÄNDRINGAR
 � Under årens lopp görs ofta förändringar på fiskefartyg för att passa en annan fiskemetod eller så byts större föremål såsom 

huvudmotorn eller vinschen ut. Fartyget, som ursprungligen ansågs vara stabilt kanske inte längre är det.

 � En ny modern lätt höghastighetsmotor väger inte upp vikten av en större kraftfullare vinsch på däck på samma sätt som 
den ursprungliga tunga motorn och mindre vinsch gjorde. Många fartyg har lagt till ett skyddsdäck och en akterbrygga och 
kanske en nättrumma. Fartyg för mjärdfiske försöker att ta mer utrustning genom att stapla dem högt på akterstrukturer. Att 
lägga på vikt högt upp på fartyget minskar stabilitetsnivån kraftigt och en ordentlig kontroll av en kvalificerad person måste 
genomföras.

ANODISKT SKYDD
Kontrollera tillståndet hos anoderna så att akteraxel, propeller, roderaxel och eventuella skrovbultventiler är skyddade.

Block som ska strömlinjeformas och ha stålsvetsöglor ingjutna.

Anm.: Offeranoder monteras även vid inflödesventilerna om de är av icke-järnhaltig metall.

Fartygets 
längd 

Zinkanodvikt Totalt antal 
anoder 

A 6 m–12 m 8,6 kg 4

B 12 m–15 m 8,6 kg 6 

C 15 m–18 m 13,1 kg 8 

D 18 m–21 m 15,0 kg 10

E 21 m–24 m 15,0 kg 10

F 24 m–27 m 15,0 kg 10

I-5. Antal anoder och var de är placerade (anpassat från FAP, Artikel 239).

Tech Image-5 / Page 9

A, B, C, D, E ,F

D, E ,F E ,F

A, B, C, D, E ,F
B, C, D, E ,F C, D
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KONTROLLÅTGÄRDER

STYRUTRUSTNING
Kontrollera att den är i gott arbetsskick.

LÄNSPORTAR
Se till att länsportarna alltid är fria från hinder om fartyget är däckat.

PUMPSYSTEM
Se till att läns- och andra pumpsystem är effektiva och kan pumpa bort vatten från skrovet.

DRIFT
Är huvudmotorn, växellådan, propelleraxeln, packningsboxen och propellern i gott skick?

Se relaterad olyckshändelse i modul IV:
7. Motorn – båtens hjärta (översvämning, kantring och dödsfall).

HAVSVATTENSYSTEM
Läckage i havsvattenskylsystemet har fått många fartyg att sjunka, så kontrollera att alla inflödesventiler, skrovanslutningar, 
värmeväxlare, utsläppsventiler, pumpar och rörledningar är i gott skick.

LARM FÖR SLAGVATTENNIVÅ
Problem med dåliga elektriska anslutningar orsakar ofta problem, men ett fungerande larm för slagvattennivå är mycket viktigt 
på alla däckade fartyg. De bör kontrolleras före varje resa.

ELEKTRISKA SYSTEM
Kontrollera elektriska system och batterier för att undvika brand! Batterier måste vara väl ventilerade för att vädra ut explosiva 
gaser och man får inte röka eller ha öppna lågor i närheten av dem. Kontrollera att det inte finns lösa föremål eller verktyg kvar 
på batterilådan, de kan orsaka kortslutning över terminalerna.

Se relaterad olyckshändelse i modul IV:
13. Elsystemet – brand i maskinrummet.

NAVIGERING
Är fartygets navigationsutrustning lämplig för ditt verksamhetsområde? Har den några defekter? Finns det någon reserv om den 
inte fungerar.

KOMMUNIKATION
Är fartygets kommunikationsutrustning i gott skick och är den lämplig för ditt verksamhetsområde? Finns det något reservsystem? 
Har du ett system som indikerar eller rapporterar position vid nödfall, såsom EPIRB?

ARBETA PÅ EGEN HAND
Är fartyg utrustat för att ge så mycket säkerhet som möjligt? Livlina på plats, överbordstege, EPIRB, osv.

Se avsnitt 18: Arbeta på egen hand i denna modul.
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6. HANTERA NÖDSITUATIONER

GENOMFÖR BEREDSKAPSÖVNINGAR

NÄR EN NÖDSITUATION UPPSTÅR ÄR DET FÖR SENT ATT LÄSA HANDBOKEN!

I en nödsituation är det livsviktigt att man vet vad man ska göra och att rätt utrustning finns tillgänglig. 
Alla personer ombord bör ha deltagit i säkerhetsutbildningar och regelbundna beredskapsövningar bör 
genomföras så som tillämpligt.

Var förberedd på situationerna nedan: 
 � Man överbord: minst 25 % av dödsfallen inom fiske uppstår när personer faller, slås eller sveps överbord (MAIB).

 � Brand: Det är du som måste släcka den.

 � Helikopterräddning: Att veta vad man ska göra och vad man inte ska göra.

 � Överge fartyget: Har du en livflotte och vet du hur man sjösätter den och går ombord?

 � Allvarliga skador: Använd det du lärt dig vid första-hjälpen-utbildningen och se till att du vet hur man anropar om 
medicinsk hjälp över radion.

Se modul VI för mer information om första hjälpen och förbandslåda.
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6.1 FÖRFARANDEN I NÖDSITUATIONER | MAN ÖVERBORD (MOB)

BÄR PERSONLIGT FLYTHJÄLPMEDEL

MAN ÖVERBORD
 � Alla ska använda ett lämpligt personligt flythjälpmedel på 150 N eller mer vid arbete på däck.

 � Tänk på situationen på fartyget, hur skulle du få upp en person ur vattnet?

 � Kanske en kastlina för att nå den drabbade och en lyftstropp för att få upp honom/henne från vattnet.

 � En överbordstege eller en repstege för att kunna klättra upp ur vattnet kan vara till stor hjälp. På fartyg som hanteras av en 
person bör stegen sitta permanent i aktern, eller en lina som hänger ner på utsidan för att möjliggöra att en repstege som 
sitter fast i relingen kan dras ned.

ROPA–TITTA–PEKA–KASTA–VÄND–LETA–TA UPP–BEHANDLA
 � Larma verbalt.

 � Släpp inte MOB med ögonen. En besättningsmedlem måste vara spanare och vara beredd att flytta sig runt fartyget 
för att behålla visuell kontakt.

 � Vänd fartyget mot den sida som den skadade föll över på, på så sätt hamnar fartygets propeller bort ifrån honom.

 � Kasta en livboj, förbered att aktivera signalanordningar, skriv ner positionen och skicka ett MAYDAY till andra fartyg 
eller sök- och räddningsmyndigheter.

 � Vänd fartyget och sök parallellt. Tänk på vilken vändningsmanöver som är snabbast och säkrast (Williamson-vändning 
eller motsvarande).

 � Att ta upp den drabbade beror på sjöförhållanden och om han själv kan hjälpa till vid upptagningen.

 � De som hjälper till vid upptagningen måste ha på sig personligt flythjälpmedel och säkerhetssele. Använd ett rep med 
en ögla tillsammans med effektblock eller dragare för att ta upp den drabbade ur vattnet.

 � Håll den drabbade i horisontellt läge så mycket som möjligt för att motverka hydrostatisk tryckeffekt.

 � Ha förbandslåda och värmefilt redo för att behandla den drabbade. Var beredd att ringa kustbevakningen för att få 
hjälp och ha en färdig strategi för medicinsk evakuering, antingen med fartyg eller helikopter.
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6.2 FÖRFARANDEN I NÖDSITUATIONER | BRAND

KONTROLLERA ATT UTRUSTNINGEN ÄR FUNKTIONSDUGLIG OCH REDO

BRAND

Den brandskyddsutrustning som krävs enligt lag är i allmänhet ganska minimal på små fartyg. Överväg 
möjliga brandsituationer, ditt fartygs struktur och planläggning och avgör om ytterligare utrustning skulle 
vara önskvärd.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Gnistor från elektriska kontakter, motorer, verktyg och ledningar.

 � Bränsleläckage på mycket heta ytor.

 � Gnistor från slipning och svetsning.

 � Spisar, generatorer, cigaretter, tändstickor och tändare.

BRINNANDE MATERIAL BÄSTA BRANDSLÄCKAREN 

Tyg/papper/trä

Brandfarliga vätskor

Elektriska bränder

De flesta typer av bränder 

Vatten

Skum

CO2

Torrt pulver (*)

(*) Specialbrandsläckare för bränder som innefattar metaller och vissa vätskor.

VAD BESÄTTNINGEN BEHÖVER VETA:
 � Var brandsläckningsutrustningen ombord förvaras.

 � Hur och när man använder brandsläckningsutrustningen.

 � Vilka effekter släckvatten har på fartygets stabilitet.

 � Individuella roller vid brandbekämpning ombord.

Beredskapsövningar bör genomföras för att säkerställa att alla känner till detta.

VAD MAN SKA GÖRA VID EN BRAND

 � Skrik BRAND och slå larm.

 � Skepparen måste överväga om Mayday ska anropas.

 � Försök att släcka elden med hjälp av en brandsläckare.

 � Stäng all ventilation.

 � Om det inte går, gå ut och stäng igen utrymmet. Stäng av all 
elförsörjning och bränsle till utrymmet om möjligt.

 � Skydda livflotten från brand, och placera flytvästar på en säker och 
tillgänglig plats.

 � Använd vatten sparsamt för att undvika att skapa ett stabilitetsproblem 
(fri yta).

 � Förbered att överge fartyget.

SAKER SOM GER ELD MER 
BRÄNSLE

 � Diesel, bensin och smörjoljor.

 � Hydraulolja.

 � LPG-gasflaskor som används för 
matlagning.

 � Rengöringskemikalier, färg och thinner.

 � Trasor med olja eller kemikalier på dem.

Att ta bort ett element 
släcker elden.

I-6. Brandtriangeln.

VÄRME

SYRE

BR
ÄN

SL
E
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6.3 FÖRFARANDEN I NÖDSITUATIONER | HELIKOPTERRÄDDNING

ATT VETA VAD MAN SKA GÖRA

OM EN NÖDSITUATION UPPSTÅR ÄR DET FÖR SENT ATT LÄSA HANDBOKEN!

Se till att alla ombord känner till rutinerna, vilken information som ska ges och hur man gör när man 
deltar i en helikopterinsats.

INFORMATION TILL RÄDDNINGSHELIKOPTERN
 � Position, namn, fartygets registreringsnummer.

 � Fartygets hastighet, kurs, områdets väderprognos.

 � Vilken sorts nödsituation.

 � Nödutrustning (radio, handfacklor).

UNDER RÄDDNINGSINSATSEN

 � Lyssna på och följ pilotens order.

 � Fartygets hastighet får inte överstiga 5–10 knop.

 � Dra in näten och rensa däck om det finns tillräckligt med tid för att göra det.

 � Ha män redo för kabeln.

 � Rör inte kabeln förrän den jordats i havet, (den är full av statisk elektricitet).

 � Sätt inte fast kabeln i fartyget.
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6.4 FÖRFARANDEN I NÖDSITUATIONER | ÖVERGE FARTYGET

UTVECKLA EN BEREDSKAPSPLAN

Om du inte har en livflotte enligt regelverket, överväg ändå att köpa eller hyra en och överväg även att 
skaffa en nöd- och lägesindikerande radiofyr (EPIRB).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Skepparen måste ge order om att överge fartyget när det står klart att liv är i fara (t.ex. vid brand eller översvämning).

 � Om det finns tid, skicka ett Mayday, samla ihop termiska kläder och filtar.

 � Aktivera EPIRB och knyt fast den till en flotte eller en person.

 � Samla ihop facklor, handburen radio och sjösätt räddningsflotten.
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7. STABILITET, DEN DOLDA FARAN!

ÖVERBELASTA INTE

ETT FARTYG SOM VAR STABILT FRÅN BÖRJAN KAN BLI INSTABILT

Fiskefartygets stabilitet förändras ständigt under sin resa på grund av förändringar i: väder, fartygets last 
och dess fiskeverksamhet.
Stabilitet är inte lätt att bedöma och måste bedömas av en kvalificerad expert.
När fartyget först beställdes borde fullständiga stabilitetsberäkningar ha utförts och en stabilitetsbok ha 
skapats, vilken ger information om fartygets begränsningar vid olika belastningsförhållanden. För små 
fartyg är detta emellertid osannolikt, men konstruktören ska ha beräknat skrovets stabilitetsnivå för att 
säkerställa att det skulle uppnå önskade krav.

FAROR OCH KONSEKVENSER

Om man har förändrat något i fartyget, såsom modifieringar, lagt till utrustning eller om man oroar sig för fartyget bör man be 
om råd från en kvalificerad person. Överväg även om det är nödvändigt att underrätta den berörda sjöfartsmyndigheten och ditt 
försäkringsbolag.

KONTROLLÅTGÄRDER

Om fartyget historiskt sett har en säker drift kan du fortsätta att använda det på ett säkert sätt om du observerar följande 
punkter:

 � Var mycket försiktig med hur du lastar fartyget, överbelasta det inte.

 � Förvara om möjligt utrustning under däck, eftersom vikt ovan däck minskar stabiliteten.

 � Var försiktig med fribord (höjden från vattnet till däcksnivå). Detta minskar med ökad belastning på fartyget. Kontrollera 
regelbundet fribord, som ett sätt att vara medveten om förändringar i fartygets last. Minskat fribord leder till att däckkanten 
går under vattennivån när båten rullar och detta minskar kraftigt graden av flytkraft som skrovet ger. Minskat fribord kan 
också resultera i översvämningar när fartyget höjer sig så mycket att vatten kan komma in i skeppsluckor, dörröppningar eller 
ventiler.

 � Lasta fartyget jämnt eftersom skrovets flytkraft också kommer att minska om fören eller aktern lutar nedåt.

 � Se till att du har ett fungerande larm för slagvattennivån så att du genast blir medveten om eventuellt vattenöverskott i 
skrovet. Effekten av vattnets fria yta minskar stabiliteten.

 � Håll däck så tomt som möjligt och se till att länsportarna aldrig blockeras.

 � Fisk på däck bör snabbt packas och förvaras under däck. Fisk på däck kan glida till en sida och destabilisera fartyget.

 � Undvik att använda fartyget i ett ”lätt” tillstånd, med lite bränsle eller förnödenheter ombord.

 � Var verkligen försiktig vid lyftarbete eftersom lasten kommer att verka från toppen av lyftblocket och skapa en stor 
vridbelastning på fartyget.

 � När man arbetar med en ”fästningsanordning” ska man vara mycket försiktig och vara beredd att kasta utrustningen överbord 
så att utrustningen sedan kan återvinnas vid gynnsammare förhållanden, hellre än att riskera fartyget.

 � Lägg inte till eller ta bort någon ballast utan att få expertråd.

Se relaterad olyckshändelse i modul IV:  
12. Stabilitetskontroll (översvämning, kantring, dödsfall).
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I-7. Effekt av fri yta i en tank (anpassat efter FAO, artikel 517). I-8. Övervridning av last från varpar (anpassat efter FAO, artikel 517).

I-9. Stabilitetsnotis (anpassat från FAO, artikel 517).

NÅGRA ENKLA STEG FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA STABILITETEN:
 � Stäng dörrar och skeppsluckor.

 � Se till att spygatt och länsportar är öppna och fria från hinder så att vattnet kan rinna av snabbt från däcket.

 � Säkra fångst och redskap så att de inte rör sig.

 � Flytta utrustning och fångst från däck till fisklastrummet.

 � Undvik medsjö.

 � Stora krängande moment vid indragning av utrustning ska undvikas.

Källa: FAO Teknisk artikel 517, Säkerhetsrutiner som rör stabiliteten på små fiskefartyg.

STABILITETSNOTIS

PLACERING AV 
UTRUSTNING/REDSKAP 
OCH FÅNGST

STABILITET

Godtagbar På gränsen Risk för kantring

• Tom fiskhållare

• Fångst i fiskhållare

• Halvfull hållare

• Utrustning på däck

• Mycket fångst på däck

• Utrustning på däck

• Tom fiskhållare
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8. ALLMÄNNA ARBETSOMRÅDEN

PLOCKA UNDAN SAKER

HÅLL ORDNING OCH SE TILL ATT BÅTEN ÄR SÄKER – PLOCKA UNDAN
Det ska vara möjligt att enkelt röra sig runt fartygets arbetsområden utan risk att halka, snubbla och falla. För en säker 
arbetsmiljö måste allt plockas undan för att gångvägar och arbetsområden ska vara fria.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Snubbla över hinder.

 � Halka på is, fisk eller oljeläckage.

 � Oskyddade öppningar.

 � Brist på räcken.

 � Dålig belysning.

 � Låga hinder som huvudet kan slå i.

I-3. Stökigt däckutrymme (Beate Gminder © Europeiska unionen).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Håll däckytan fri från reservutrustning som man kan snubbla på och falla omkull över.

 � Lägg en halkfri beläggning på däck, använd upphöjda gångskivor (trallar) i områden med is och fiskrens. Använd 
gummimattor där det behövs. Städa upp och reparera eventuella oljeläckage.

 � Håll luckor stängda när de inte används.

 � Montera räcken där de behövs eller där de kommer att vara till nytta.

 � Se till att belysningen är tillräckligt bra för att man ska kunna se alla faror.

 � Märk upp eventuella låga hinder och skydda skarpa kanter med vaddering.

 � Se till att viktig säkerhetsutrustning och kontroller är lättillgängliga.

 � Se till att länsportar och flyktvägar inte är blockerade.

I-4. Prydligt däckområde (Beate Gminder © Europeiska unionen).
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9. VAKTHÅLLNING

SE UPP

EFFEKTIV VAKTHÅLLNING ... ELLER BETALA PRISET

Se till att fartyget kontrolleras och är säkert för alla ombord, och för andra fartyg.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Vakthållaren är inte kompetent.

 � Man håller inte tillräcklig utkik när skepparen arbetar på däck.

 � Vakthållaren somnar.

 � Vakthållaren är inte uppmärksam.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Se till att den person som är kvar och ansvarar för fartyget har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att kunna hantera alla 
tänkbara situationer på ett kompetent sätt.

 � Om skepparen arbetar på däck måste han ha befogenhet att kontrollera fartyget och se vad som finns runt omkring.

 � Den person som är kvar och ansvarar för fartyget måste ha vilat tillräckligt. Ett system med en alarmklocka är en bra 
säkerhetsåtgärd för att se till att vakthållaren inte somnar.

 � Distraktioner såsom tv-apparater och videoskärmar bör inte synas från fartygets vaktposition.

 � Något att dricka bör förberedas innan vakthållningen börjar. Lämna aldrig styrhytten för att hämta eller göra något att dricka.

Se relaterad olyckshändelse i modul IV:  
5. För lite sömn (grundstötning).
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10. BOENDEUTRYMME/KABYSS

HÅLL RENT

EN SÄKER, HÄLSOSAM MILJÖ ÄR DET MINSTA DU KAN FÖRVÄNTA DIG

Se till att boendeutrymmet, kabyssen och alla faciliteter är fullgoda under hela fiskeresan.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Dålig värme och ventilation som påverkar besättningsmedlemmarnas hälsa.

 � Bristande faciliteter för matlagning/tvätt som gör att besättningen lever under ohygieniska förhållanden.

 � Otillräckliga brandbekämpningsbestämmelser.

 � Gasflaskor lagras och används felaktigt.

 � Höga bullernivåer.

 � Utrymningsvägar finns inte eller kan inte användas.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Fartygets boendeutrymmen bör ha en bekväm temperatur och tillräcklig ventilation för att det inte ska bli fuktigt och 
ohälsosamt.

 � Matlagnings- och tvättfaciliteter bör vara ändamålsenliga, funktionsdugliga och rena under den tid som fisketuren varar.

 � Rökdetektorer bör installeras och lämpliga brandsläckare ska vara lätt tillgängliga.

 � En brandfilt bör finnas nära spisen.

 � Gasflaskor bör förvaras utanför boendeutrymmet, i ett väl ventilerat utrymme.

 � En gasdetektor måste installeras i kabyssen och testas regelbundet.

 � Kraftigt buller måste minskas genom att ljuddämpande isolering installeras.

 � Se till att det finns en utrymningsväg från boendeutrymmet och se till att den alltid hålls fri och är ordentligt uppmärkt och att 
alla besättningsmedlemmar kan använda den.



S
ID

A
 3

6
M

O
D

U
L 

I •
 F

AR
TY

G
ET

11. MASKINRUM/UTRYMME

UNDERHÅLL ORDENTLIGT

IGNORERA INTE MOTORN

Effektivt underhåll är viktigt för att säkerställa tillförlitlighet. Vid dåliga väderförhållanden är det verkligen 
viktigt att motorn och tillhörande maskiner är helt tillförlitliga.
Maskinrummet/utrymmet måste vara ett säkert utrymme att röra sig i eftersom du kan behöva arbeta 
med motorn till sjöss.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Motor/maskinhaveri.

 � Risk för fall och skada.

 � Att arbeta ensam.

 � Dålig belysning.

 � Drivremmar.

 � Varma ytor.

 � Smuts.

 � Brand/explosioner.

 � Oventilerade batterier.

 � Översvämning från dåliga rör, pumpar och ventiler.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Inför förebyggande underhåll, inklusive regelbundna olje- och filterbyten.

 � Kontrollera alla drivremmar.

 � Se till att ledstänger eller räcken finns där de behövs och att alla golvplattor sitter fast så att man kan röra sig och arbeta runt 
motorn på ett säkert sätt.

 � Om du arbetat själv i motorrummet, säg till någon hur länge du räknar med att vara där.

 � Se till att det finns god belysning och på sådana platser där det behövs för att man ska kunna underhålla motorn.

 � Se till att alla drivremmar sitter fast ordentligt, även de under golvplattorna, eftersom när man har lyft upp golvplattan för att 
komma åt så måste man skyddas från drivremmen.

 � Sätt på skydd på alla varma ytor som man kan tänkas beröra.

 � Se till att det finns god ventilation för att avlägsna värme och rök.

 � Se till att motorn och tillhörande utrustning är i rent skick så att man kan se läckage av vatten, bränsle och olja innan det blir 
ett större problem.

 � Titta på brandsläckningssystemet, är det tillräckligt bra och om ett fast system är installerat, känner alla människor till farorna 
med inert gas?

 � Se till att batterier är ventilerade till utsidan och se till att batterierna är fria från objekt som kan kortsluta över dem och 
orsaka brand eller explosion.

 � Kontrollera havsvattensystemets tillstånd, installera ett effektivt larm för slagvattennivå och kontrollera regelbundet att det 
fungerar.

 � Se till att inflödesventilerna enkelt kan stängas, även om de är under vatten.
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12. GÅ OMBORD PÅ OCH LÄMNA FARTYGET

GÖR DET SÄKERT

CIRKA 20 % AV ALLA OLYCKOR SOM DRABBAR FISKARE SKER I HAMNEN VID 
OMBORD- ELLER AVSTIGNING AV FARTYGET

Alkohol anses vara en möjlig faktor i många fall, men sättet som man går ombord på små fartyg är ofta 
ganska farligt.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Klättra ner för en stege.

 � Hinder på kajsidan och på fartygen.

 � Dålig belysning.

 � Oskyddade öppningar.

 � Tillträde via andra fartyg.

 � Gå ombord via en jolle.

I-5. Fritt tillträde via ponton (Amélie Knapp © Europeiska unionen).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Konsumera inte alkohol eller droger och därefter försöka gå ombord på fartyget.

 � Försök att alltid gå ombord när det finns andra människor runt omkring.

 � Stegar på hamnväggen är hamnmyndighetens ansvar och om stegarna inte är i gott skick (t.ex. med handtag längst upp) bör 
man lämna in ett klagomål till myndigheten.

 � Undvik att använda stegar i dåligt skick.

 � Hinder såsom nät, rep, vajrar, lådor, trålbord, skräp, osv; både på kajsidan och på fartyget kan leda till att man snubblar och 
faller. Ta bort alla onödiga hinder från ditt fartyg och samarbeta med hamnmyndigheten för att hålla områdena i närheten av 
stegarna fria.

 � Hamnbelysningen kan vara dålig eller obefintlig. Begäran om förbättring ska göras till hamnmyndigheten, men under tiden bör 
en ficklampa användas så att fallfaror kan ses och undvikas.

 � Öppna luckor som någon kan snubbla på och falla ner i måste vara skyddade. På samma sätt måste tillfälliga öppningar, 
såsom när underhållsarbete utförs, vara skyddade.

 � Tillträde via fartyg: Det är vanligt att fartyg förtöjs bredvid varandra och att besättningsmedlemmar, reparatörer och andra 
personer måste kunna korsa fartyget på ett säkert sätt. Se till att det är säkert att passera fartyget; att det inte är halt på 
däck, att det finns säkra räcken och att vägen är fri från hinder.

 � När ombordstigning sker via en jolle, kan den lätt bli överbelastad, särskilt om den är lastad med förnödenheter och utrustning 
för en fisketur.

 � Alla människor måste ha på sig lämpligt flythjälpmedel och jollen får inte överbelastas.

 � Åror/paddlar måste tas med om motorn går sönder och en lampa bör finnas tillgänglig för att undvika att man blir påkörd av 
ett annat fartyg i mörkret.
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13. PLANERA FISKETUREN

SE TILL

DÅLIGT FÖRBEREDD; VAR FÖRBEREDD PÅ PROBLEM

Ordentlig planering, förberedelse och kontroll innan fiskeresan gör att du kan känna tillit när du åker och 
fiskar med fartyget.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Maskinhaveri.

 � Verktyg och reservdelar finns inte tillgängliga.

 � Översvämning och förlust av fartyg.

 � Säkerhetsutrustningen är inte effektiv.

 � Besättningen känner inte till säkerhetsförfaranden.

 � Svåra väderförhållanden.

 � Radiokommunikation som inte fungerar.

 � Obehörig eller opassande besättning.

KONTROLLÅTGÄRDER

Gör en checklista för fartyget med alla saker du anser vara viktiga, och se till att du inkluderar följande:

 � Motor (bränsle, olja, färskvatten):
 y Kontrollera om det finns läckor och tecken på problem som kan komma att uppstå.
 y Kontrollera motorlarm.

 � Larm för slagvattennivå:
 y Kontrollera att det fungerar.

 � Havsvattensystem:
 y Kontrollera om det finns tecken på problem. Kan inflödesventilerna lätt stängas?

 y Är pumparna i gott skick?

 y Kontrollera att sugsilarna är rena.

 � Hydraulsystem:
 y Kontrollera om det finns läckor – men inte med handen eftersom hydraulvätska kan injiceras in i vävnaden och ge mycket 

allvarliga konsekvenser, och kontrollera reservoarnivån.
 y Har du extra olja?

 � Fartygets tillstånd:
 y Är allt korrekt förvarat, luckor stängda och är länsportarna fria?

 � Säkerhetsutrustning:
 y Flytvästar lättillgängliga; livflotte med korrekt monterad hydrostatisk utlösning finns på plats.
 y Finns brandbestämmelser på plats och är de korrekta?
 y Känner alla besättningsmedlemmar till säkerhetsförfaranden.
 y Fungerande navigationssystem och finns det ett i reserv?

 � Väder:
 y Kontrollera väderprognosen för hela den förväntade turens längd.
 y Informera personer på land om ditt planerade fiskeområde och vilket datum och klockslag du planerar att komma tillbaka 

till hamnen.
 y Ge kontaktuppgifter för alla personer ombord.

 � Kommunikationskontroll:
 y Testa radion med hamnkontoret eller med ett annat fartyg.
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14. TRASSLIG UTRUSTNING OCH DESS LAGNING

VAR FÖRSIKTIG

TÄNK EFTER I FÖRVÄG, MAN KAN ERSÄTTA FISKEUTRUSTNING, MEN INTE LIV

När något går fel och utrustningen trasslar vill de flesta fiskare reda ut det snabbt och kanske inte tänker 
på eventuella konsekvenser när man sträcker sig ut över relingen eller när man står på trålen för att 
reparera nät.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Falla överbord.

 � Falla från en höjd.

 � Dras överbord av utrustning som drar sig tillbaka ut.

 � Träffas av föremål som svänger, rullar eller glider.

 � Skadad besättning på grund av att de inte burit lämpliga handskar, skyddsglasögon, huvudskydd osv.

 � Fartyget kantrar.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Bedöm först och främst situationen och avgör vilket som är det bästa sättet att lösa den. Berätta för alla inblandade vad du 
tänker göra.

 � Använd en säkerhetssele om du lutar dig överbord eller klättrar upp över däck.

 � Se till att redskap inte kan dra sig tillbaka ut innan du arbetar med den.

 � Se till att föremål inte kan svänga, rulla eller glida och skada någon.

 � Ha en verktygslåda lättillgänglig med rätt verktyg och utrustning för sådana reparationer man kan förvänta sig.

 � Se till att rätt säkerhetsutrustning finns tillgänglig med verktygen och att den används.

I-6. Utför reparationer på ett säkert ställe (Dominique Levieil © Europeiska unionen).
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15. UNDERHÅLLSARBETE

BÄR SKYDDSUTRUSTNING

TÄNK PÅ SÄKERHETEN!

Många fiskare utför så mycket som möjligt av sitt underhållsarbete själva för att hålla nere kostnaderna. 
Att dra ner på underhåll för att spara in kostnader kommer aldrig kompensera personliga och ekonomiska 
kostnader om någon skadas; det är viktigt att effektivt underhållsarbete fullföljs för att fartyget ska vara 
säkert och funktionsdugligt.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Alla risker som är förknippade med flisning, slipning, stålborstning och liknande arbete.

 � Faror med att använda elektriska verktyg i en marin miljö.

 � Fallrisker.

 � Kemikalier som används för rengöring eller behandlingar.

 � Rök.

 � Stängda utrymmen.

 � Lyftarbeten.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Personlig skyddsutrustning måste bäras då det finns risk att falla överbord.

 � Handskar för händerna, glasögon för ögonen och lämpliga masker för damm.

 � Säkerhetsstövlar måste bäras för att skydda tårna och hjälmar där det finns risk för att föremål faller ovanifrån eller att man 
slår i huvudet.

 � Elektriska verktyg får endast användas om de är i säkert skick med effektiva reglage, skydd och andra säkerhetsfunktioner på 
plats. Säkerhetsbrytare måste användas för att ge skydd och förlängningssladdar måste vara i gott skick.

 � Vid arbete på hög höjd eller på fartygets utsida ska säkerhetssele bäras.

 � Läs noga och följ alla säkerhetsföreskrifter som medföljer kemikalier och andra material. Sådan information finns på 
produktetiketten och på ett säkerhetsdatablad som måste tillhandahållas med alla kemikalier.

 � Var medveten om faran med gaser från färg och lim. Se till att det finns god ventilation och bär lämpligt andningsskydd.

 � Iaktta försiktighetsåtgärder för brand då svets- eller brännarbete pågår.

 � Tänk på farorna med slutna utrymmen. Även att måla om boendeutrymmet kan leda till en farlig miljö. Se till att det finns 
god ventilation och lämpligt andningsskydd. Vänta tillräckligt länge efter målning för noggrann utvädring av gaser innan fritt 
tillträde ges. Gå inte in i utrymmen där bränsle eller olja förvarats förrän det kontrollerats att det är fritt från explosiva gaser 
och har en säker atmosfär. Gå inte in i något utrymme som har varit stängt, utan att först kontrollera att det är säkert.

 � Bedöm vikten av de föremål som ska lyftas och använd lämplig certifierad lyftutrustning.

 � Säkerställ att fartygets struktur är tillräckligt stark innan lyftutrustning sätts fast.

Se modul VI: 4. Arbetsutrustning.
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16. STRANDVERKSAMHET

UNDVIK HÅRT VÄDER

OBSERVERA VÄDRET NOGA

Att arbeta från stranden kan vara särskilt farlig eftersom vädret kan förändras och när du kommer tillbaka 
kan det vara mycket svårt att på ett säkert sätt få upp fartyget på stranden. Att vada i havet och koppla 
fartyget till en vinsch eller en traktor kräver passande kläder och ett personligt flythjälpmedel.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Bli våt och kall.

 � Slås omkull av fartyget.

 � Drunkna.

 � Fartyget kastar sig i vågorna och kantrar.

 � Skador från att bära allt till och från fartyget 
för hand.

I-7. Strandverksamhet (DG MARE © Europeiska unionen).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Använd lårhöga vadarstövlar och passande kläder.

 � Vid kalla förhållanden kan en termisk flytdräkt vara passande.

 � Använd personligt flythjälpmedel.

 � Vid dåliga väderförhållanden, använd en livlina till någon på land.

 � Ha en kedja eller ett rep som vinschvajern kan anslutas till för att undvika att behöva stå direkt under fartygets för.

 � Kontrollera väderprognosen innan avfart och håll radiokontakt för att känna till lokala förhållanden.

 � Om möjligt, ha en alternativ landstigningsplats eller skyddad plats.

 � Ta med tillräckligt med bränsle för att kunna åka till en alternativ landstigningsplats.

 � Tänk på olika sätt att bära förnödenheter och fisk till och från fartyget.

I-8. Traktorer används för att sjösätta fartyg (Jonas Zetterberg © Europeiska unionen).
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17. LANDNINGSVERKSAMHET

BLI INTE DISTRAHERAD

VAR FÖRSIKTIG, BLI INTE DISTRAHERAD

Att få iland fångsten är ett mycket repetitivt arbete med möjliga distraktioner från människor på kajen 
som gör det lätt att tappa koncentrationen och råka ut för en olycka.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Utrustningen för att få iland fångsten är inte i gott skick och stark nog för lasten.

 � Vinschens visptrumma används för att lyfta.

 � Vinschoperatören kan inte se besättningsmedlemmarna i fiskrummet.

 � Skador från att träffas av svängande lådor eller en låda som krokas av.

 � Risk att lådor faller tillbaka ner i fiskrummet.

 � Risk för att gaffeltruckar på kajen kör på en besättningsmedlem.

 � Allmän säkerhet.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Se till att landningsutrustningen är i gott skick och 
anpassad till den last som lyfts. I vissa länder finns 
lagstiftning som kräver att lyftutrustningen ska vara testad 
och certifierad (se modul VI i den här handboken).

 � Om en visptrumma används för landning måste operatören 
vara mycket försiktig för att undvika vridning eller att kläder 
fastnar i repet och drar in någon i trumman. En särskild 
landningsvinsch är mycket säkrare.

 � En särskild vinsch kan få en kontrollposition så att 
operatören kan se besättningen i fiskrummet och se till att 
de håller sig undan.

 � Hjälmar bör användas för att minska risken för allvarliga 
skador till följd av att man träffas av svängande lådkrokar, 
fisklådor eller om lådor faller tillbaka ned i fiskrummet.

 � Varna besättningsmedlemmarna så att de är medvetna om 
farorna med gaffeltruckar och annan trafik på kajen.

 � Se till att din landning inte äventyrar allmänheten genom 
att sätta upp barriärer och vid behov meddelanden för att 
hålla dem borta från området.

 � Använd alltid den tilldelade landningskajen, om en sådan 
finns.

I-9. Landa fångsten (Anja Detant © Europeiska unionen).
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18. ARBETA PÅ EGEN HAND

SKAFFA EN EPIRB

DU MÅSTE LITA PÅ DIG SJÄLV – SVIK INTE DIG SJÄLV!

Många små fartyg sköts i dag av en person och detta har uppenbara säkerhetsproblem om en olycka 
händer. Det rekommenderas inte att man jobbar på egen hand, men om det är oundvikligt, vidta 
säkerhetsåtgärder.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Skadas i en olycka, ingen hjälp tillgänglig.

 � Falla överbord och fartyget fortsätter åka.

 � Falla överbord, ingen kan ringa räddningstjänsten.

 � Plötslig fartygsförlisning, ingen vet om det.

I-10. Fartyg med en person (Manuel Carmona Yebra © Europeiska unionen).
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KONTROLLÅTGÄRDER

PERSONLIGA FLYTHJÄLPMEDEL
Använd alltid ditt personliga flythjälpmedel och se till att det har tillräckligt med flytkraft för att vända dig på rygg och 
hålla munnen fri från vattnet, även om du blir medvetslös. Flytande rockar eller arbetsvästar är inte acceptabelt, eftersom 
de har begränsad flytkraft. En automatisk uppblåsbar flytväst på 150 N, antingen separat eller inbyggd i dina oljekläder, 
rekommenderas. Kontrollera regelbundet att PFH inte har skadats och att gasflaskan är säker. Det finns uppblåsbara flytvästar 
med inkorporerad säkerhetssele som gör att du snabbt kan sätta i en säkerhetslina.

SÄKERHETSLINA
Använd en säkerhetslina eventuellt fäst med en glidande ring till en övre kabel som går längs däcket. Det skulle vara idealiskt om 
det går att ordna så att den övre kabeln ansluts till ett motorstopp, på ett sådant sätt att motorn stannar vid hög belastning på 
kabeln.

ÖVERBORDSSTEGE
En fast stege i aktern eller en repstege som kan dras ner från relingen med en lina gör att du kan komma tillbaka ombord om du 
faller överbord.

EPIRB OCH PERSONLIGA LOKALISERINGSFYRAR
Om du utrustar din båt med en nöd- och lägesindikerande radiofyr (EPIRB) kommer ett automatiskt nödanrop göras som 
inkluderar var fartyget befinner sig, om fartyget skulle kantra eller sjunka. En personlig lokaliseringsfyr som du personligen kan ha 
på dig kommer att hjälpa till vid sökning och räddning för att lokalisera dig i vattnet.

SE TILL ATT DIN EPIRB ELLER PERSONLIGA LOKALISERINGSFYR ÄR REGISTRERAD.

KONTROLLER
Ha fler fartygsreglage på ett ställe där du kan kontrollera fartyget ordentligt från däck. Se till att du lätt kan nå reglagen för 
vinschen/dragaren och överväg om ytterligare ett nödstopp vore önskvärt.

SÄKERHETSUTRUSTNING
Se till att all säkerhetsutrustning är i gott skick och lättillgänglig.

ARBETSOMRÅDE
Håll arbetsområdet fritt från allt som skulle kunna leda till att du snubblar eller faller.

KNIV
Bär en kniv som du lätt kan nå för att skära loss dig om det skulle behövas.

VÄDER
Kontrollera väderprognosen innan du åker och kontrollera den regelbundet under hela resan.

RADIOKOMMUNIKATION
 � Testa din radio innan du lämnar hamnen och informera den lokala kustradiostationen om dina planer: var du kommer att fiska 

och när du förväntar dig att återvända till hamnen.

 � Kommunicera regelbundet med kustradiostationen och lokala fartyg under resan.

 � Tala alltid om för någon på land vart du ska och när du ska komma tillbaka.

UNDERHÅLL
Underhåll fartyget ordentligt, du har inte råd med haverier. Ditt liv hänger på det!

RISKBEDÖMNING
Tänk noga på ditt fartyg och sök efter sätt att göra det säkrare.

Se incident i modul IV: 14. Fiska ensam.



Modul II • Besättningen

GÖR DETTA 
SÄKRARE

1. ALLA HAR ANSVAR FÖR SÄKERHETEN

2. UTBILDNING

3. OROSMOMENT OCH FÄRDIGHETER

3.1 MINDERÅRIGA

3.2 SPRÅK- OCH KULTURPROBLEM

4. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

5. PERSONLIGA FLYTHJÄLPMEDEL

6. BULLER

7. SOLSKYDD OCH UTTORKNING

8. KALLA FÖRHÅLLANDEN

9. HÄLSOFRÅGOR

10. STRESS OCH UTMATTNING

11. BELASTNINGSSKADOR OCH PROBLEM

12. HALK-, SNUBBEL- OCH FALLSKADOR

13. HANTERING AV FÅNGSTEN

14. BEARBETNING AV FÅNGSTEN

15. KEMISKA OCH BIOLOGISKA RISKER

16. LÄKARUNDERSÖKNING

17. ANMÄLAN AV SKADOR OCH SJUKDOMAR
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1. ALLA HAR ANSVAR FÖR SÄKERHETEN

MOT EN SÄKRARE KULTUR

ÄNDRA VÅR ATTITYD TILL FARA

Besättningen kan vara endast en person som arbetar på egen hand eller så kan det vara fem eller sex 
besättningsmedlemmar. Oavsett om det är en eller flera personer är det viktigt att det finns kunskap och 
erfarenhet att utföra sitt arbete på ett säkert sätt, både för sin egen säkerhet och för andras säkerhet och 
även för andra fartyg.
Fiske är den farligaste sektorn och dödligheten är över 30 gånger högre än för den normala 
yrkesverksamma befolkningen. Fiskare behöver ändra sin attityd från ”Det har alltid varit farligt” till ”Jag 
kan göra detta säkrare”.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Drunkning genom att falla överbord när man sträcker sig överbord, genom att dras med av fiskeutrustningen eller genom att 
svepas överbord av en stor våg.

 � Drunkning vid ombordstigning på fartyget.

 � Överbelastning eller att fartyget kantrar medan man försöker få loss redskap som fastnat på havsbotten.

 � Drunkning när fartyget svämmar över.

 � Dödas eller skadas av maskiner eller fiskeredskap.

 � Halk-, snubbel- och fallskador.

 � Ryggskador från manuell hantering.

 � Skador/sjukdomar från att hantera fisk.

 � Hörselskador på grund av exponering för höga bullernivåer.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Bära ett passande personligt flythjälpmedel vid arbete på däck.

 � Kurser i

 y överlevnad till sjöss,

 y brandbekämpning,

 y första hjälpen,

 y ökad medvetenhet om hälsa och säkerhet,

 y manuell hantering.

 � Ändra inställningen till farorna med fiske genom att inte acceptera fara, utan istället göra positiva ansträngningar för att 
bekämpa den.
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2. UTBILDNING

HA FORTLÖPANDE UTBILDNING

”UTBILDNINGEN SOM JAG FICK PÅ KURSEN RÄDDADE MITT LIV”

Utbildningar finns tillgängliga i de flesta länder och det rekommenderas att fiskare genomför de kurser 
som anges nedan. Dessa kurser är praktiska och verkligen värda att delta i, eftersom de kommer att ge 
dig kunskap om att arbeta säkert och hantera nödsituationer.

KURSERNA

Överlevnad till sjöss
Denna kurs är viktig för alla fiskare.

Den bör göras innan man ens satt sin fot på en båt eftersom denna kurs handlar om överlevnad.

Det är en praktisk kurs där tid i vattnet ingår (oftast en bassäng) och man får verklig erfarenhet av att ha på sig en 
flytväst och svårigheterna med att gå ombord på en livflotte.

Man kommer att lära sig hur man rättar till livflotten om den blåser upp sig upp och ned, och vad man bör göra när man 
väl är i livflotten.

Farorna med hypotermi och köldchock diskuteras och även vad man ska göra i en situation då en man faller överbord.

Brandbekämpning
En brand till sjöss är upp till dig att släcka! Du behöver veta hur.

Kursen går igenom brand; de väsentliga delarna: bränsle, värme och luft och hur man använder detta för att bekämpa 
branden.

Vad man ska göra när man upptäcker en brand, isolering av elden, åtgärder vid maskinrumsbränder och användning av 
brandsläckare och vilka olika typer som finns.

Brandförebyggande åtgärder diskuteras och man får praktisk erfarenhet av att effektivt använda brandsläckare för att 
bekämpa en rad olika bränder.

Första hjälpen
Grundläggande utbildning för att göra det möjligt för dig att vidta rätt åtgärder när någon är skadad eller blir sjuk till sjöss.

Den innefattar förbandslådan, hur man anropar efter hjälp över radion, viktiga kontroller hos en medvetslös person och hur 
man utför hjärt-lungräddning (HLR).

Ökad medvetenhet om hälsa och säkerhet
Kursen behandlar olyckshändelser vid fiske, hur det oväntade inträffade och vad som gjordes för att hantera situationen.

Den informerar dig om stabilitet, lastning av fartyget och effekten av fria ytor av vatten och fisk på däck.

Vikten av att ha larm för slagvattennivå för att varna för översvämningar och hur man gör riskbedömningar.
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3. OROSMOMENT OCH FÄRDIGHETER

GÖR DET SÄKRARE

”EN FISKEBÅT ÄR INTE EN PLATS FÖR FOLK SOM INTE VET VAD DE GÖR”

Människor har olika förmågor och erfarenheter och det är viktigt att ta hänsyn till detta för fartygets drift.

FAROR OCH KONSEKVENSER

II-1. Arbete på en fiskebåt (Saba Nordstrom © Europeiska unionen).

 � Minderåriga med lite erfarenhet.

 � Unga eller äldre personer med begränsad 
fysisk styrka.

 � Någon som inte är bekant med fartyget eller 
fiskemetoden.

 � Person med funktionshinder.

 � Språkbarriärer.

 � Utmattning.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � De flesta lagstiftningar tillåter att personer under 18 år arbetar, men det är inte tillrådligt inom fiske. Man måste göra en 
utvärdering för minderåriga i syfte att identifiera vilka säkerhetsbestämmelser som krävs för dem.

 � På liknande sätt bör en utvärdering göras för någon med funktionshinder, för att fastställa deras eventuella behov eller 
begränsningar. Funktionshinder såsom: nedsatt hörsel, begränsad användning av arm/ben.

 � Språkbarriärer är kanske inte ett problem i den normala fiskerutinen, men i en nödsituation kan de bli livshotande.

 � Beredskapsövningar måste genomföras för att instruera besättningsmedlemmar om deras ansvar.

 � Var säker på att alla får tillräckligt med vila.

 � Kompetens kan uppnås på olika sätt:

 y På arbetsträning genom att arbeta med och handledas av erfarna och kunniga personer.

 y Utbildning i skolor, högskolor och föreningar.
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3.1 MINDERÅRIGA

HANDLED DEM

TA ANSVAR FÖR UNGDOMARNAS SÄKERHET

Fiske är ofta ett familjeföretag och söner och ibland döttrar följer med sin far till fisket.
En ung person som på skoj följer med sin far (som är skeppare) under ett skollov är acceptabelt om alla 
nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. Detta innefattar att den unga personen övervakas och att man ser 
till att han/hon alltid har på sig ett passande personligt flythjälpmedel på öppet däck eller vid behov. Men i 
situationer där minderåriga arbetar på fartyget måste särskild hänsyn tas.

DE VIKTIGASTE PUNKTERNA ATT TÄNKA PÅ
Anställning av en minderårig tar upp olika faktorer som måste uppfyllas. Det är viktigt att kontrollera din nationella 
lagstiftning om anställning av minderåriga, eftersom olika regler kan gälla i olika länder.

De viktiga punktera som du måste tänka på är:

 y Ge överlevnadsutbildning till sjöss innan den minderåriga personen går till sjöss.

 y Göra en bedömning av eventuella risker för den minderåriga personen innan ni går till sjöss. I denna bedömning 
måste man ta hänsyn till den unga personens eventuella brist på kunskap, erfarenhet, och fysisk och psykisk styrka.

 y Se till att den unga personen är rätt utrustad för det arbete man förväntar sig att han/hon ska utföra.

 y Se till att de får lämplig utbildning och att de övervakas på ett effektivt sätt.

 y Se till att den minderåriga personen får tillräckligt med vila.

 y Låt inte den minderåriga personen utföra uppgifter som endast en mycket erfaren person bör göra.
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3.2 SPRÅK- OCH KULTURPROBLEM

TOLERANS

TÅLAMOD OCH FÖRSTÅELSE FRÅN ALLA

Migrerande arbetstagare anställs som besättningsmedlemmar på fiskefartyg i många europeiska länder, 
eftersom fartygsansvariga har svårt att hitta lokala medborgare som är beredda att genomföra det 
mödosamma fiskearbetet.
Anställning av migrerande arbetstagare gynnar den fartygsansvarige eftersom de i allmänhet endast 
betalas ett fast pris och inte tar del av fångsten som en lokal medborgare skulle förvänta sig. De 
migrerande besättningsmedlemmarna kommer förmodligen att bo på fartyget och därmed blir det inga 
logikostnader. Migrerande arbetstagare gynnas genom att få en mycket större lön än de skulle kunna 
förvänta sig att få i sitt hemland. I allmänhet ses de migrerande besättningsmedlemmarna som hårt 
arbetande, bra fiskare men språkliga och kulturella problem kan förekomma.

SOCIOLOGISKA FAKTORER

Språk
Fiske är ofta ett repetitivt rutinarbete där man lägger ut och tar in fiskeredskap, rensar och packar ihop fisk för förvaring. 
Även om en migrant har liten kunskap om det nationella språket, så kan arbetet utföras effektivt. Problem uppstår när 
saker går fel och i synnerhet vid nödsituationer när oförmågan att kommunicera kan kosta liv.

Det är mycket viktigt att affischer/skyltar synliggör grundläggande förfaranden vid krissituationer som man överbord, 
brand och att överge fartyget. Det bästa sättet att lära sig är genom att göra och därför är det viktigt att genomföra 
beredskapsövningar så att alla inblandade vet vad de ska göra. Överväg olika möjliga saker som kan hända när man 
arbetar med fiskeredskap. Ge råd till och visa migrerande arbetstagare om vad som kan göras vid farliga situationer.

Kulturella problem
Människor i alla länder tenderar att anta att ”alla tänker som vi gör”, men i verkligheten betyder kulturella skillnader att 
man har olika synvinklar vilket kan orsaka missförstånd.

Kroppsspråk: Kroppsspråk kan tolkas på olika sätt i olika länder. Många människor signalerar ”nej” genom att skaka 
på huvudet, men människor från vissa länder lyfter på hakan. Ögonkontakt anses vara viktigt och vissa kulturer vill ha 
ögonkontakt och om det inte sker ses det som ett tecken på undvikande. Men i vissa latinska och asiatiska länder är 
undvikande ögon ett tecken på respekt.

På samma sätt tycker människor från vissa kulturer inte om att skaka hand. Vid samtal tenderar människor att ha ett 
”personligt utrymme” och håller ett visst avstånd till den andra personen. Även om andra kulturer är annorlunda än din, är 
det viktigaste att man visar respekt för mångfald och lär sig att samarbeta mot gemensamma mål.

II-1. Hej på flera olika språk.
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DE VIKTIGASTE PUNKTERNA ATT TÄNKA PÅ
Ett framgångsrikt fartyg bygger på grupparbete och varje ny besättningsmedlem måste passa in i gruppen. 
Fartygsoperatörer som överväger att anställa migrerande arbetstagare bör tänka på följande saker:

 � Utvärdera deras förmåga att kommunicera på det nationella språket innan personen anställs.

 � Kontrollera utbildning och erfarenhet. Har personen genomgått utbildning om överlevnad till sjöss? Om inte, så måste 
du se till att de får utbildning om överlevnad till sjöss innan ni går till sjöss.

 � Se till att de är fullt utrustade med lämplig sjöutrustning och personlig skyddsutrustning (handskar, skyddsskor osv.). 
Det är viktigt att de har ett personligt flythjälpmedel som passar ändamålet och är i gott skick och passar dem.

 � Ge dem fullständiga säkerhetsinstruktioner och genomför beredskapsövningar för att se till att de förstår 
nödprocedurer.

 � Ge dem tid att vänja sig vid arbetet att hantera fiskeutrustningen och låt en erfaren person arbeta tillsammans med 
dem om det är möjligt, tills du känner dig säker på att de är säkra både för sig själva och andra.

 � Gör en bedömning av deras kapacitet och av eventuella risker de medför för sig själva och för andra. Om denna 
bedömning kräver att man vidtar åtgärder såsom vidareutbildning, språkundervisning osv., ordna sådan utbildning 
direkt.

Ett fiskefartyg är en stängd, isolerad värld och det är viktigt hur besättningen beter sig mot varandra eftersom de har så 
nära kontakt.

Det är viktigt att alla personer försöker förstå och anpassa sig till varandra.
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4. PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

SUNT FÖRNUFT

VAR RÄTT UTRUSTAD FÖR HAVET OCH BÄR LÄMPLIG SKYDDSUTRUSTNING

Besättningsmedlemmar måste vara utrustade med kläder som passar förhållandena och förses med 
personlig skyddsutrustning efter vilka risker som finns och vilka delar av kroppen som utsätts för riskerna.

FAROR OCH KONSEKVENSER

Skydd mot:

 � Havsvattenstänk och vatten från fiskeredskap.

 � Kyla och värme.

Skydd för:

 � Händer, fötter, huvud, ögon, ja hela kroppen.

KONTROLLÅTGÄRDER FÖR UTRUSTNING OMFATTAR

 � Oljekläder är viktiga för att hålla sig torr, eftersom vatten droppar från fiskeredskap även i lugnt väder.

 � Vid mycket kalla förhållanden är det bäst att ha termiska flytdräkter som håller bäraren flytande och motverkar både 
kallvattenchock och hypotermi om man skulle hamna i havet.

 � Gummistövlar är normalt för fiskare och dessa bör ha stålhätta för att skydda tårna om föremål tappas.

 � Vattentäta handskar måste bäras vid hantering av fisk och fiskeredskap. Tjocka läderhandskar behövs vid kabelskarvning och 
liknande arbetsmoment.

 � Hjälm ska bäras om det finns risk för att få något i huvudet.

 � Skyddsglasögon eller visir ska bäras om det finns risk för ögonskador.

II-2. Grundläggande personlig skyddsutrustning.

HJÄLM

HÖRSELSKYDD

SKYDDSSTÖVLAR

SKYDDSGLASÖGON
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5. PERSONLIGA FLYTHJÄLPMEDEL

DET ÄR DITT LIV!

HÅLL DIG FLYTANDE SÅ LÄNGE ATT DU KAN BLI RÄDDAD

Enligt data från MAIB (1992–2006) är de tre vanligaste dödsorsakerna på små fiskefartyg:
Kantring (29 %), person överbord (28 %), och översvämning/förlisning (23 %).
I samtliga fall drunknade fiskarna, men om lämpligt personligt flythjälpmedel hade burits kunde många av 
dessa liv ha räddats.

FAROR OCH KONSEKVENSER

Det finns många orsaker som gör att man kan hamna i havet:

 � Falla överbord när man sträcker sig överbord,

 � Halka eller snubbla och falla överbord.

 � Knuffas eller kastas av kablar/rep som kommer nära.

 � Dras överbord av fiskeutrustning,

 � Fartyget kantrar eller förliser.

 � Svepas överbord av havet.

Utan någon slags flytkraft som stöd till personen, blir han/hon snabbt kall och trött och drunknar.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � I vissa länder kräver lagen att på små fartyg, mindre än 
15 meter i längd, måste alla personer bära personligt 
flythjälpmedel på däck.

 � Oavsett om det krävs av din nationella lagstiftning, så 
är att ha på sig lämpligt flythjälpmedel den effektivaste 
åtgärden som du kan vidta för att öka din säkerhet.

 � Studier har visat att bära personligt flythjälpmedel ökar 
chansen att överleva när man faller överbord.

 � Se modul VI, om urval och underhåll av personliga 
flythjälpmedel.

Se incident i modul IV: 3. Man överbord (drunkning).
 

II-2. Automatisk flytväst (Jari Leskinen © Europeiska unionen).
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6. BULLER

SKYDDA DINA ÖRON

VÄRDESÄTT DIN HÖRSEL – ANVÄND HÖRSELSKYDD

Buller påverkar människors fysiologiska eller psykologiska välbefinnande. Regelbunden exponering för 
bullernivåer över 80 dB(A) orsakar hörselnedsättning.
Det kan ta lång tid innan detta uppenbarar sig, kanske inte förrän du är pensionär, men dövheten är 
permanent.
Om du måste skrika för att höras av någon två meter bort eller om det ringer i öronen efter jobbet, finns 
det ett bullerproblem.
Höga bullernivåer, såsom i maskinrummet (över 110 dB(A)) ger hörselskador efter endast några minuters 
exponering (se figurerna nedan).

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Om ljudnivån i båten överstiger 80 dB(A), är besättningsmedlemmarna i riskzonen.

 � Perioder av exponering för bullernivåer är ackumulativa och kan leda till permanenta hörselskador på lång sikt.

 � Den vanligaste och mycket allvarliga konsekvensen är oåterkallelig hörselförlust eller att få bullerinducerad tinnitus (smärta 
eller ringande i öronen).

 � Besättningsmedlemmar som är döva kanske inte helt förstår muntliga instruktioner.

II-3. Bullrig utrustning på fartyg (Seafish, UK).

Källa: Buller och fiskefartyg (anpassat från Seafish, 1988).

DrivraketerPropellerVäxellåda

Musik

Radio (kommunikation)

Generatoraggregat

Avgasanordning

Buller

Hydrauliska 
pumpar

Däckmaskineri 
och fiskeutrustning

Hydraulsystem 
och rörledningar

Turboladdare

Huvud-
motor

Kraft-
uttags- 
lådor

Hjälppumpar
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II-4. Vad är en skadlig bullernivå?

140

110

80

80

50

40Kylskåp
Svagt
Regn
Måttligt

Väckarklocka
Högt
Dammsugare
Mycket högt

Biltuta
Extremt högt

Vapenskjutning
Smärtsamt trauma

dB(A)-nivåer

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

100 dB(A), 15 minuter
95 dB(A), 50 minuter
90 dB(A), 2 timmar
85 dB(A), 8 timmar

82 dB(A), 16 timmar

Maximal exponeringstid
under 1 dygn
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II-5. Typiska bullernivåer i utrymmen på ett fartyg

90

90

95

115

100
75–83

75–83

100–110

75–83

75–90

Kabin

Maskinrum

Mäss

Inringade siffror är de högsta nivåer som uppmätts i 17 fiskefartyg (anpassat från Seafish, 1988).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Utvärdera situationen på ditt fartyg; i styrhytten, boendeutrymmen och arbetsområden.

 � Om ljudnivån är hög (över 80 dB(A)) bör man överväga enkla lösningar såsom beklädnader, inkapslingar, isoleringsbyte och 
hörselskydd.

 � I de flesta maskinrum överstiger ljudnivån 110 dB(A), och det är därför viktigt att bära hörselskydd.

 � Tänk på potentiella bullerproblem när fartyget utformas, eftersom lösningar är billigare då.

 � Båtbyggare, marina lantmätare och utrustningsleverantörer kan ge dig goda råd.

 � Skyltar måste sättas upp i utrymmen där bullernivån överstiger 85 dB(A).
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7. SOLSKYDD OCH UTTORKNING

FÖREBYGG HUDCANCER

BRÄNN DIG INTE
Att arbeta på däck i många timmar utsätter dig för hög ultraviolett (UV) strålning från solen, vilket kan orsaka hudskador, blåsor, 
hudens åldrande och kan på lång sikt leda till hudcancer. Under varma årstider, måste fiskare även tänka på att vidta åtgärder för 
att undvika uttorkning.

FAROR OCH KONSEKVENSER

II-3. Oskyddad hud (Goran Kumric © Europeiska unionen).

 � Personer med kaukasiskt ursprung löper 
störst risk.

 � Blek, fräknig hy som inte blir solbränd, eller 
som bränns innan den blir solbränd.

 � Personer med många födelsemärken.

 � Personer med rött eller ljust hår.

 � Personer med ljusa ögon.

 � Alla personer kan drabbas av uttorkning i 
varma förhållanden.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Att täcka sig är det bästa skyddet.

 � Bär en hatt som ger skugga för ansikte och nacke.

 � Solskyddsmedel ger skydd, men endast om man sätter på mycket och 
om den är av tillräcklig styrka.

 � Kontrollera din hud, den första varningssignalen är ofta en liten skabbig 
fläck som inte försvinner inom några veckor.

 � Leta efter förändringar eller nybildade födelsemärken, särskilt runt näsan 
och ögonen eller på händernas baksida. Var särskilt uppmärksam på 
födelsemärken som växer eller ändrar utseende.

 � Kontakta läkare om dessa tecken observeras.

 � Alla bör dricka mycket vatten vid varmt väder och när det är riktigt varmt 
bör salttabletter tas.

II-4. Skyddad mot kyla, sol och drunkning (Laurent Markovic © Europeiska unionen).
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8. KALLA FÖRHÅLLANDEN

GÖR DET SÄKRARE

EXTREM KYLA KRÄVER EXTRA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Att arbeta i mycket kalla förhållanden medför särskilda problem och lämplig klädsel är nödvändig. Att 
kunna hålla sig varm beror på temperatur, vindstyrka, havets temperatur och fuktighet. Kyla kan snabbt 
minska arbetsförmågan.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Blöta kläder.

 � Kontakt med kall metall.

 � Vindens kyleffekt.

 � Hög luftfuktighet.

 � Alkohol.

 � Näringsbrist.

 � Förfrysning (näsa, öron, kinder, fingrar, tår).

 � Hypotermi.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Använd lämpliga kläder, i många lager – kläderna bör sitta löst åt och det yttre skiktet bör vara vind- och vattentätt.

 � Termiska flytdräkter är bäst.

 � Använd huvudbonad, en mössa med öronlappar som täcker så mycket av ansiktet som möjligt.

 � Skydda dina händer och fötter.

 � Bär hellre tumvantar än fingervantar – ha alltid ett extra par att byta till om de blir blöta.

 � Arbeta i en lagom takt, för att inte svettas i onödan.

 � Försök att ta regelbundna raster i ett uppvärmt utrymme, ta av ytterkläderna.

 � Drick mycket varma drycker, men inte koffein eller alkohol.

 � Använd en skyddskräm av lämplig kvalitet för att skydda ansiktet.

 � Se till att metallhandtag är isolerade.

BEHANDLING AV KÖLDSKADADE PERSONER
 � Flytta till ett varmt (inte hett), torrt utrymme, avlägsna blöta och kalla kläder och linda in i en filt.

 � Om fingrarna är köldskadade, doppa dem i ljummet vatten.

 � Linda in näsa, kinder och öron i rena bandage.

 � Ge varm dryck (inte het).

 � Blåsor ska inte punkteras, massera inte frysta hudpartier.

 � Skador bör undersökas av läkare.

 � Ge inte alkohol.

 � Lägg personen i liggande läge vid transport.
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9. HÄLSOFRÅGOR

TA HAND OM DIG SJÄLV

TA LIKA BRA HAND OM DIG SJÄLV SOM OM BÅTEN – BLI INTE UTSLITEN!

Fiske är ett hårt och krävande arbete och man måste vara i form för att kunna utöva det. Under årens lopp 
kommer arbetet att ta ut sin rätt på dig och du måste sänka kraven på dig själv och ta hand om dig själv.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Att äta för mycket av ohälsosam mat (mycket stekt mat).

 � Äta för mycket.

 � Röka.

 � Högt blodtryck.

 � Alkohol och droger.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Ät förnuftigt och se till att du äter mycket grönsaker och frukt.

 � Kontrollera din vikt regelbundet och minska vid behov den mängd 
du äter, låt inte överviktsproblem utvecklas.

 � Sluta röka – du lever längre, känner dig piggare och sparar pengar!

 � Gör regelbundna hälsokontroller hos din läkare för att vara 
medveten om problem, t.ex. uppkomsten av högt blodtryck, och för 
att se till att eventuella sjukdomar upptäcks, diagnostiseras och 
behandlas tidigt.

 � Få fiskare skulle tänka sig att dricka alkohol till sjöss, men det kan 
även vara bra att inte dricka för mycket hemma.

 � Använd inte droger!

II-5. Ät hälsosamt (Hélène Guillut).
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10. STRESS OCH UTMATTNING

TA RAST

UTMATTNING ÄR EN HÄLSO- OCH OLYCKSRISK

Utmattning ökar risken för personskador för de som arbetar på däck och utmattning är en viktig orsak till 
olyckor och navigeringsfel.

FAROR OCH KONSEKVENSER

Utmattning är ett resultat av:

 � Tidspress.

 � Hög stress.

 � Arbetsöverbelastning och underbemanning.

 � Mindre än sex timmars sömn utan att väckas.

 � Mindre än sex timmars högkvalitativ sömn på grund av vaktschema och motorbuller.

 � Längre psykiskt eller fysiskt arbete, när som helt på dygnet, i flera dagar.

 � Otillräcklig tid för rast mellan skift.

 � Otillräcklig vila.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Var medveten om effekterna som utmattning har på dig och din besättning och se till att alla vilar tillräckligt.

 � Konsekvenserna av utmattning kan vara mycket värre än förlorad fisketid!

 � Musik har en läkande effekt på utmattning.
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11. BELASTNINGSSKADOR OCH PROBLEM

LYSSNA PÅ DIN KROPP

TA HAND OM RYGG, NACKE, ARMAR, BEN OCH KNÄN

Efter hörselnedsättning, är det problem i den nedre delen av ryggen som har rapporterats som en av 
de största yrkessjukdomarna inom fiskesektorn. Knä- och nacksmärta, såväl som problem med ben och 
armar är också vanligt inom fiskesektorn.
Följderna kan vara långvarig smärta, nedsatt förmåga att utföra dagliga aktiviteter och fiskaren kan 
behöva lämna jobbet.
Ett antal arbetsställningar eller rörelser kan, när de upprepas under dagen och ackumuleras under årens 
lopp, påverka ben och muskler.

FAROR OCH KONSEKVENSER

II-6. Bra manuell hanteringsutrustning (Dominique Levieil © Europeiska unionen).

 � Upprepad hantering av tunga föremål, eller 
bakåtböjda arbetsställningar ger ryggsmärtor.

 � Sortering av fångsten i ett knäböjt läge 
påverkar knäna, att böja ryggen påverkar 
ryggraden.

 � Att upprepat avlägsna fisk från maskor, 
krokar eller linor kan ge smärta i handmuskler 
och senor.

 � Att stå i flera timmar vid ratten och att stå 
på vibrerande golv kan ge problem med 
blodcirkulationen.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Utvärdera arbetet och minska manuell lasthantering till ett minimum.

 � Be en arbetsmiljöexpert om råd.

 � Undvik att vrida och vända vid lyft.

 � Undvik knäböjande eller bakåtböjda arbetsställningar:

 y Installera bord för sortering eller rensning av fisk.

 y Om knäböjande positioner inte kan undvikas, använd knästöd (skum i fickor på oljeställets ben är bättre än elastiskt fästa 
knäskydd).

 y Rotera personalen i olika arbetspositioner för att förhindra att vissa moment upprepas för mycket.

 y Sätt en sits i styrhytten för rorsman.
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12. HALK-, SNUBBEL- OCH FALLSKADOR

AVLÄGSNA FAROR

ATT HALKA ELLER FALLA KAN SKADA OSS ALLA!

Ett fiskefartyg är ett begränsat utrymme fullt med saker. Det är en arbetsplats som alltid rör sig och som 
ofta är hal.
Ha en proaktiv säkerhetsstrategi och undvik risker, utvärdera de som inte kan undvikas, bekämpa riskerna 
vid deras källa och byt ut farliga moment mot icke-farliga eller mindre farliga.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Snubbla över ett hinder.

 � Halka på ett halt däck.

 � Följden av att snubbla eller halka på detta sätt kan vara att

 y falla från hög höjd,

 y falla på maskineriet,

 y falla överbord.

Det kan leda till skador eller till och med dödsfall.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Dela fysiskt upp arbetsområden från förvaringsutrymmen, med skivor eller andra barriärer.

 � Behandla däckets arbetsområden med halkfri beläggning.

 � Använd halkfria stövlar.

 � Sätt om möjligt upp räcken.

 � Förvara inte nät eller rep i arbetsområdet.

 � Tvätta systematiskt däcket efter fångstbearbetning avslutats.

 � Ha ett avfallssystem för fiskrens och annat fiskavfall vid varje fiskrensningsstation.
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13. HANTERING AV FÅNGSTEN

GÖR DET LÄTTARE

TÄNK PÅ DIN RYGG OCH VAR MEDVETEN OM ANDRA FAROR

Många fiskare lider av ryggproblem som ett resultat av att inte ha använt rätt lyftteknik och/eller försökt 
lyfta för mycket.
Andra problem är att arbeta i områden med låg takhöjd, arbeta med maskiner, såsom transportband och 
hissar, eller att använda kemikalier vid behandling av räkor och allmän säkerhet i fiskrummet.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Upprepad manuell hantering.

 � Att lyfta tunga bördor.

 � Otillräcklig mekanisering.

 � Dåligt arbetsområde.

 � Transportband och hissar utan tillräckliga 
skydd eller nödstopp.

 � Allergisk reaktion mot antioxidanten som 
används för att doppa räkor i.

 � Risker i fiskrummet.

II-7. Organisera för att göra hanteringen enklare (Saba Nordstrom © Europeiska 
unionen).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Alla personer ska instrueras om korrekta manuella hanteringstekniker.

 � Tillhandahåll mekaniserad hantering vid behov, såsom transportband eller hiss.

 � Utvärdera fångsthanteringsutrymmet och ta bort onödiga hinder.

 � Se till att fångsten rensas eller sorteras på en bra arbetshöjd och att besättningen har ett bra ryggstöd eller räcke att stödja 
sig på när fartyget rör sig.

 � Använd korgar och lådor som inte blir för tunga när de är fulla.

 � Se till att transportband och hissar har tillräckliga skydd och att kläder inte kan fastna i dem. Fundera på att installera ett 
nödstopp på en lämplig position.

 � Se till att säkerhetsföreskrifterna för alla kemikalier som används följs.

 � Se till att fiskrummet är säkert med en säker tillträdesstege.

 � Se till att det inte finns hinder på golvet eller några galler som saknas.

 � Se till att belysningen är tillräcklig och att det finns ordentliga medel för att hålla fisklådor på plats.
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14. BEARBETNING AV FÅNGSTEN

ARBETA PÅ EN BEKVÄM HÖJD

SKYDDA DINA HÄNDER OCH TA HAND OM DIN KROPP

Skärsår på händerna är en av de vanligaste skadorna inom fisket och bör tas på allvar på grund av den 
höga risken för infektion även i mindre sår.
Dessutom kan upprepade och långvariga obekväma och besvärliga arbetsställningar när man rensar fisk 
ge allvarliga problem i armar, axlar, knän.

FAROR OCH KONSEKVENSER

II-8. Farligt att arbeta utan handskar (Jaana Mettala © Europeiska unionen).

 � Användning av vassa knivar utan handskydd 
vid rensning av fisk.

 � Kallt väder ökar risken för att skära sig på 
händer och fingrar.

 � Obekväma arbetsställningar vid rensning av 
fisk kan leda till tendinit i armbåge eller axel 
eller smärta i handleden.

 � Rensning ska utföras i en säker och bekväm 
position helst stående.

 � Rensning av vissa fiskarter kan vara farligt 
(skärsår, projektioner i ögonen, allergier).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Använd fullgott handskydd (rätt sorts handskar).

 � Anpassa arbetshastigheten och ta regelbundna raster.

 � Se till knivar är skarpa och rena.

 � Använd lämpliga knivar och handskar som ger ett fast grepp och skydd mot skärsår.

 � Upprätta antihalkytor där fiskare står upp.

 � Rensningsbordet bör vara justerbart för att kunna anpassas efter besättningsmedlemmarnas olika höjder.

 � Försök att undvika knäböj vid arbetet.

II-9. Säker arbetsmiljö med handskar (Dominique Levieil © Europeiska 
unionen).



S
ID

A
 6

5
M

O
D

U
L 

II 
• 

BE
SÄ

TT
N

IN
G

EN

15. KEMISKA OCH BIOLOGISKA RISKER

VAR FÖRSIKTIG

SKA MAN ANVÄNDA EN SLAGVATTENRENGÖRARE ELLER  
EN ANNAN KEMISK PRODUKT? 
LÄS ETIKETTEN. ANTA INTE ATT DU VET TILLRÄCKLIGT FÖR ATT VARA SÄKER!

Kemikalier används för fartygets drift och underhåll och många av dem kan vara farliga. Tillverkaren 
måste tillhandahålla ett säkerhetsdatablad med produkten och du måste se till att få det och läsa det 
noga.
Förutom kemiska faror ombord finns det även biologiska faror från vissa fiskar och andra havsdjur 
eftersom vissa arter bits och vissa har giftiga gaddar osv. Man bör bära handskar och vid behov skydda 
ansiktet.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Kemikalier som inte används på rätt sätt kan vara farliga

 y för ögonen,

 y för huden,

 y vid inandning,

 y vid förtäring,

 y för miljön.

 � Kemikalier kan generera värme som kan leda till eventuell brand.

 � Bett och stick/bränning från marina arter kan ibland innehålla gift.

 � Skär- eller rivsår från fiskben eller fenor kan leda till infektion. IRRITERANDE KEMIKALIER
VARNING

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Läs etiketterna och gör en lista eller identifiera farliga kemikalier, sammanfatta försiktighetsåtgärder och vilka åtgärder som 
ska vidtas, informera besättningen.

 � Följ rekommendationerna, inklusive de som rör skyddsutrustning (handskar, glasögon, mask osv.).

 � Farliga kemikalier ska förvaras separat.

 � Märk upp eventuella behållare som inte är originalförpackning.

 � Blanda aldrig ihop olika kemikalier.

 � Identifiera giftiga fiskarter, använd lämpliga handskar när du hanterar dem.

 � Tvätta dig med tvål och varmt vatten i slutet av varje skift.
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16. LÄKARUNDERSÖKNING

SE TILL ATT BLI UNDERSÖKT!

GLÖM INTE BORT DIG SJÄLV I UNDERHÅLLSPLANEN – DU ÄR NYCKELN

Besök läkare med jämna mellanrum.
Frivilligt om det inte finns någon rättslig skyldighet i ditt land.
Anm.: Arbetare har rätt till regelbundna hälsokontroller om de så önskar.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Fiske är ett krävande yrke och ditt fysiska tillstånd kan försämras om det inte övervakas noggrant.

 � Variationer i vikt, blodtryck, fysiskt eller psykiskt välmående kan vara ett tecken på allvarligare sjukdomar.

 � Man behöver regelbunden övervakning och rådgivning.

KONTROLLÅTGÄRDER

Regelbundna läkarundersökningar kanske inte krävs av nationell lagstiftning, men trots det rekommenderas det starkt eftersom 
det kommer att

 � säkerställa att du är tillräckligt frisk för att utföra arbetet och kunna hantera en nödsituation,

 � minska risken för en sjukdom till sjöss där det inte finns ordentlig behandling,

 � diagnostisera sjukdomar på ett tidigt stadium, vilket ger bättre möjlighet till effektiv behandling.

ILO-konvention nr. 188 föreslår obligatoriska läkarundersökningar för fiskare.
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17. ANMÄLAN AV SKADOR OCH SJUKDOMAR

SE TILL ATT NÅGON VET

Förebyggande arbete baseras på erfarenhet och de som är ansvariga för de förebyggande åtgärderna 
behöver information om

 � olyckor, med detaljer om dess omständigheter,

 � yrkessjukdomar relaterade till fiskeverksamhet.

RÄTTSLIGA KRAV
 � Anmälan om arbetsskador som leder till minst en dags arbetsförlust är obligatorisk enligt nationell lagstiftning. 

Anmälan görs av arbetsgivaren till Sjöfartsverket.

 � Det är även obligatoriskt att rapportera in arbetssjukdomar i de flesta länder.

 � Dessa skyldigheter bör ligga till grund för förebyggande vård, sjukvårdsbehandling och ersättning i sociala 
trygghetssystem.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Förutom de rättsliga skyldigheterna bör alla arbetsskador, även om de inte ledde till någon egentlig skada, anmälas med 
detaljer om omständigheterna, för statistikens skull och för att det förebyggande arbetet ska kunna förbättras.

 � Anmälan om arbetssjukdomar till sjöfartsmyndigheten är också tillrådligt, även om det inte är obligatoriskt. Läkare som får 
kännedom om någon eventuell arbetssjukdom bör rapportera detta till sjöfartsmyndigheten.

 � Detaljerad kunskap om arbetsolyckor och arbetssjukdomar ligger till grund för förebyggande åtgärder.

 � Anmälan och en detaljerad beskrivning av skadan eller effekterna av en sjukdom är ett viktigt steg för att registrera en 
händelse och att få rättslig/ekonomisk kompensation.





Modul III • Fiskeverksamhet

INSTALLERA 
NÖDSTOPP

1. TRÅLNING
1.1 HANTERING AV TRÅLBORD

1.2 VINSCHAR, VARPAR, BOGSERINGSKEDJOR

1.3 PÅSLYFT, NÄTTRUMMOR OCH ANNAT

2. MJÄRDFISKE

2.1 PLANLÄGGNING OCH SYSTEM

2.2 UTLÄGGNING

2.3 UPPTAGNING

2.4 DÄVERTBLOCK, TÖMNING, SÄTTA BETE OCH FÖRVARING AV 

FÅNGSTEN

2.5 NY UTVECKLING

3. FISKA MED NÄT/LINA/DÖRJ

3.1 FÖRVARING AV UTRUSTNING OCH STABILITET

3.2 UTLÄGGNING AV NÄT OCH LINOR

3.3 UPPTAGNING

3.4 TA BORT FISK, SÄTTA BETE PÅ LINOR

3.5 DÖRJNING OCH MEKANISERADE SYSTEM

4. MUDDRING OCH BOMTRÅLNING

4.1 STABILITETS- OCH SÄKERHETSUTLÖSNING

4.2 VINSCHAR, VARPAR OCH REGLAGE

4.3 HANTERA UTRUSTNINGEN

5. RINGNOTSFISKE

5.1 HJÄLPBÅT

5.2 VINSCHAR, DRAGARE, KRANAR, REP OCH LYFTDON

5.3 FÅNGSTFÖRVARING, FARTYGSSTABILITET OCH FRI 

RÖRLIGHET PÅ FARTYGET
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1. TRÅLNING

TUNG UTRUSTNING, HÖG BELASTNING

VAR FÖRSIKTIG!

Hantering av tunga trålbord, varpar under hög belastning, utläggning och indragning av nät i hårda 
väderförhållanden; allt detta gör trålning till något potentiellt mycket farligt och man måste hela tiden 
vara mycket försiktig.
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1.1 HANTERING AV TRÅLBORD

HÅLL UNDAN

TUNGA TRÅLBORD, FARTYG SOM RULLAR OCH KRÄNGER:  
ARMAR OCH HÄNDER MÅSTE HÅLLAS UNDAN!

Arrangemangen för att sammankedja dörrarna vid lastbryggan måste vara väl genomtänkta och 
vinschoperatören måste se till att männen vid dörrarna håller sig undan innan vinschen används.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Hand eller arm fastnar mellan trålbordet och fartyget.

 � Hand eller arm fastnar när kedjan passeras genom öppningen.

 � Trålbordet svänger inombords och träffar en man.

 � Vinschen startas innan mannen som sköter kedjan är klar.

KONTROLLÅTGÄRDER

HANTERING AV TRÅLBORD:
Se till att det är lätt att nå när man ska sammankedja dörrarna vid lastbryggan genom att vid behov sätta upp ett fotsteg. 
Installera ett extra handtag högre upp, så att personen som står högt upp för att nå inte faller överbord.

KEDJOR:
Placera inte handen eller armen genom någon öppning, kasta kedjan igenom när trålbordet säkras.

TRÅLBORD SOM SVÄNGER INOMBORDS:
Skulle trålborden kunna lyftas för högt och svänga inombords och träffa en besättningsmedlem och skulle ett skyddsräcke eller 
en barriär kunna förhindra detta?

PLACERING AV VINSCHREGLAGE:
Vinschoperatören måste ha en bra position för att tydligt kunna se att besättningsmedlemmar, som hanterar trålbord och annat, 
är i skydd innan vinschen startas. Om operatören inte kan se alla inblandade personer behövs ett tydligt signalsystem fastställas.
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1.2 VINSCHAR, VARPAR, BOGSERINGSKEDJOR

FÖREBYGG SKADOR

OSKYDDADE VINSCHAR OCH VARPAR BARA VÄNTAR PÅ  
ATT DU SKA HALKA OCH RAMLA

Ett enkelt skydd, en barriär eller en ledstång kan göra att man undviker att falla ner på vinschar eller 
varpar som är i rörelse.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Ramla på den roterande vinschen.

 � Kläder som fastnat i flisor från varpen och som dras in i en skiva eller vinsch.

 � Utslitna komponenter som går sönder och orsakar skada eller dödsfall.

 � Bogseringspunkt eller bogseringskedjor som inte fungerar och orsakar skada eller dödsfall.

 � Skador från att överföra varpar vid partrålning.

KONTROLLÅTGÄRDER

OSKYDDAD VINSCH
Se till att vinschen är tillräckligt skyddad, så att en person som ramlar mot den roterande vinschen är säker. En enkel ledstång 
framför vinschen kan vara tillräckligt för att förhindra att någon skadas allvarligt eller dödas.

TRASIGA VARPAR
De är farliga om de är oskyddade, eftersom en splittrad tråd kan fastna i en besättningsmans oljeställ och dra en hand eller en 
fot in i en skiva. Ett skydd eller en barriär som förhindrar kontakt med varpen som rör sig tar bort risken.

UTSLITNA KOMPONENTER OCH UTRUSTNING
 � Håll vinschen i gott skick med nödstopp, effektiva reglage, bromsar, kopplingar och spinnare.

 � Se till att vinschrullar, däckskivor och hängande block och schacklar är i gott skick.

 � Utslitna komponenter och tillbehör kan plötsligt sluta fungera och leda till olyckor.

 � Anm.: alla föremål som används för lyft måste testas och graderas med en säker arbetsbelastning, och kontrolleras årligen av 
en behörig person.

Se modul V och bilagorna.

BOGSERINGSKEDJOR
Se till att bogseringspunkt, bogseringskedjor/kablar och stoppkedjor är i gott skick och att alla besättningsmedlemmar känner till 
farorna med att förflytta lasten och att de måste hålla sig undan.

LÖS VARP
Stå inte på lös varp som ligger på däck; om stoppkedjan glider kan den plötsligt stramas åt och rycka upp dig och kanske kasta 
dig överbord.

PARTRÅLNING – VARPFÖRFLYTTNING
 � Se till att den viktade änden av kastlinan är vadderad för att minska risken för skador när den kastas till besättningen på 

partnerfartyget.

 � Besättningsmedlemmen som släpper glidkroken måste vara medveten om risken att glidkroken kan fjädra tillbaka.

 � Använd en lång stång för att öppna glidkroken.
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1.3 PÅSLYFT, NÄTTRUMMOR OCH ANNAT

FÖREBYGG SKADOR

TA INGA RISKER FÖR ATT FÅ OMBORD FÅNGSTEN

Det är riskfyllt att sträcka sig för att haka i påsens lyftkabel och lyfta ombord påsen, särskilt att lasta 
tunga påsar på fartyget, vilket också kommer att minska dess stabilitet.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Falla överbord när man sträcker sig överbord.

 � Träffas av den svängande påsen.

 � Fartyg som riskerar att kantra av tunga lyft.

 � Besättningsmedlem som dras med i nättrumman.

 � Strukturella förändringar av fartyget som påverkar stabiliteten.

KONTROLLÅTGÄRDER

HAKA I LYFTKROKEN
 � Se till att besättningsmedlemmar inte är i riskzonen när de sträcker sig över relingen för att haka i lyftkroken. Kan man göra 

förändringar för att göra detta moment säkrare?

 � En säkerhetssele bör användas om det inte är möjligt att undvika att man sträcker sig långt över relingen.

PÅSLYFT
Se till att det finns ett effektivt sätt att förhindra att påsen svänger på ett farligt sätt och att vinschoperatören kan se de 
besättningsmedlemmar som hanterar påsen.

TUNGA LYFT
 � Man kan riskera fartyget när man lyfter ombord stora fångster eftersom man förlorar stabiliteten, särskilt om en tung påse 

lyfts när fartyget är tungt lastad med fisk på däck.

 � Fisk på däck måste ligga i lådor eller tunnor för att den inte ska röra sig och göra att fartyget förliser.

 � Tunga laster i den änden av trålen där påsen sitter, såsom stenar eller lera, kan ge alltför stora påfrestningar på lyftbommen 
och riggen, vilket kan leda till att den plötsligt går sönder och skadar besättningsmedlemmar. Att försöka lyfta en tung vikt 
ombord kan leda till att fartyget kantrar, och om man är osäker bör nätet skäras upp för att släppa lasten.

NÄTTRUMMA
Den person som kontrollerar nättrumman måste kunna se de besättningsmedlemmar som tar hand om nätet för att omedelbart 
kunna stoppa trumman om det behövs. Om detta inte är fallet, måste det finnas ännu ett reglage eller ett nödstopp nära 
nättrumman.

STABILITET
Om föremål såsom nättrumma och kraftblock installeras efter det att fartyget konstruerats, bör kontroller göras för att 
säkerställa att fartygets stabilitet inte har försämrats.

Se relaterade händelser i modul IV:  
8. Träffades av svängande påse (huvudskada) och 9. Indragen i nättrumman (armskada).
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2. MJÄRDFISKE

HÅLL UNDAN

FÖLJ INTE MED TINORNA NER!

Mjärdfiske har blivit en mycket populär fiskemetod för små fartyg, men risken att bli intrasslad i repet eller 
träffas av en tina innebär också att det är en farlig metod för besättningsmedlemmar.
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2.1 PLANLÄGGNING OCH SYSTEM

GÖR DET SÄKERT

DET SÄKRASTE SÄTTET ÄR OFTAST DET EFFEKTIVASTE

Fundera på hur du kan planera arbetet med tinor på fartyget så att besättningen kan arbeta säkert och 
effektivt.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Besättningsman trasslar in sig i repet och dras överbord.

 � Att träffas av en tina.

 � Flera tinor dras ur fas och utgör en fara för besättningen.

 � Fartyget överbelastas och förliser eller kantrar.

 � Arbeta på egen hand.

KONTROLLÅTGÄRDER

FARTYGETS PLANLÄGGNING
 � Se till att fartygets planläggning möjliggör säkert och effektivt arbete med tinor/mjärdar. Leta efter eventuella ställen som rep 

eller tinor kan haka fast sig i när de läggs ut.

 � För att minska risken för att besättningsmedlemmar fastnar i repet kan man överväga om det är möjligt att installera en 
barriär för hålla repet borta från det område där besättningen hanterar tinorna.

 � Överväg om en förbättrad planläggning är möjlig, där tinorna kan skjutas ut direkt från däck via en akterspegelport eller en 
skjutramp medan besättningen står säkert i en främre position.

Se ny utveckling på följande sidor.

ANTALET TINOR
Är antalet tinor i varje ”rad” begränsat av antalet tinor som man lätt och säkert kan arbeta med på fartygets tillgängliga 
däckutrymme? Skulle det vara mycket säkrare att minska antalet tinor per rad och arbeta med fler rader?

STAPLA TINOR
 � Se till att tinorna är säkert staplade och redo för utläggning så att de inte faller när fartyget rör kraftigt på sig och deras 

utläggningsordning rörs ihop.

 � Har du ett tydligt system för att märka en tina som kommit ur ordningen och lämnats åt sidan för att lagas innan den läggs 
ut?

STABILITET
 � Tänk på fartygets stabilitet, speciellt när tinor förs till och från ett nytt område och det är frestande att bära så många tinor 

som möjligt.

 � Att stapla tinor högt och bära en stor vikt av rep på däck kan få allvarliga effekter på fartygets stabilitet och fribord.

 � Ett tungt lastat fartyg kan verka säkert i lugnt väder, men förhållanden kan ändras snabbt; fartyget tar in lite vatten eller 
utrustningen flyttar sig, vilket leder till kantring!

ARBETA PÅ EGEN HAND
Tänk på din säkerhet innan du funderar på hur många tinor du kan klara.

Se modul I: 18. Arbeta på egen hand.
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2.2 UTLÄGGNING

HÅLL UNDAN

DET KAN VARA MYCKET FARLIGT ATT LÄGGA UT TINOR;  
MAN MÅSTE VARA MYCKET FÖRSIKTIG

Försök att separera besättningen från repen; använd helst ett självutläggande system.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Dras överbord och drunkna.

 � Ben kan krossas av ett rep som dras hårt runt det.

 � Att träffas av en tina.

KONTROLLÅTGÄRDER

HANDLINGSPLAN:
Ha en tydlig handlingsplan för vem som gör varje uppgift.

NÖDSITUATION VID UTLÄGGNING:
 � Du och din besättning bör överväga möjliga nödsituationer som kan uppstå och vilka som är de bästa åtgärderna att vidta.

 � Se till att alla bär ett personligt flythjälpmedel och en kniv för att kunna skära sig loss från repet.

ALLA FÖRBEREDDA:
Efter att ha skjutit bort dhan och bogsering, se till att alla är beredda innan ankaret lossas.

HÅLL UNDAN:
Akta rygg och ben för rep när tinorna hanteras över relingen.

UTLÄGGNINGSHASTIGHET:
Skulle en liten minskning av utläggningshastigheten minska pressen på besättningen och göra utläggningen mycket säkrare?

Se relaterad olyckshändelse i modul IV:  
6. Fastna i repögla, mjärdfiske (fotskada).
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2.3 UPPTAGNING

FÖREBYGG SKADOR

DET ÄR REPETITIVT ATT TA UPP TINOR OCH DET ÄR LÄTT ATT TAPPA 
KONCENTRATIONEN OCH FASTNA MED HANDEN I REPET SOM ÄR RUNT DRAGAREN

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Hand fastnar i dragare; förlust av fingrar.

 � Dragaren drar fartyget så att det kantrar.

 � Dragaren kan inte stoppas och ankare eller tina träffar operatören.

KONTROLLÅTGÄRDER

V-HJULSDRAGARE
 � Se till att skivorna är i gott skick och att svepvinkeln är god för att effektivt greppa repet så att det inte plötsligt dras tillbaka 

ut och sätter besättningen i fara.

 � Utmatningskniven måste sitta korrekt på sin plats för att säkerställa att repet matas ut från V:et i skivorna.

 � Det är väldigt farligt att hantera en V-sektionsdragare utan kniven eftersom linan kan dras runt och dra i händerna på den 
som har hand om repet från dragaren till skivorna.

GÅNGSPELSDRAGARE
 � Dessa kräver stor försiktighet eftersom ett skenande varv snabbt kan dra operatörernas händer in i trumman.

 � Det är viktigt att man saktar ner för att leda varje längd av repet runt trumman och operatören måste se till att inga lösa 
kläder eller manschetter kan fastna i repet runt trumman.

 � Den här typen av dragare bör helst bytas ut mot en mycket säkrare typ, som V-hjulet.

MULTIHJULSDRAGARE
Man måste vara försiktig när man styr repet runt skivorna och man måste vara mycket noga med att se till att kläderna inte 
fastnar i repet runt skivorna.

DRAGARREGLAGE
 � Reglaget måste vara i gott skick och inom räckhåll för operatören.

 � Montera ett skydd över reglaget för att säkerställa att det inte kan sättas på av misstag eller fångas av utrustningen.

 � Reglage som ger smidig hastighetsstyrning är bättre än kontroller som endast har start och stopp.

DRAGARENS KRAFT
 � För stor dragningskraft på ett litet fartyg kan mycket lätt leda till att fartyget dras omkull om tinor fastnat på havsbotten.

 � Kontrollera säkerhetsventilens inställningar i dragarens hydraulik och minska kraften så att den är tillräcklig för att effektivt 
dra in raden med tinor men inte tillräcklig för att fartyget ska vara i fara.

LÄMNA ALDRIG DRAGAREN OBEVAKAD
Det är frestande att lämna dragaren obevakad, särskilt när man drar in långa ankardrev, för att kunna utföra andra uppgifter. 
Ibland kommer besättningsmannen precis för sent för att förhindra att ankaret/vikten träffar dävertblocket och när han sträcker 
sig efter reglaget svänger ankaret/vikten tillbaka och träffar honom i huvudet.
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2.4 DÄVERTBLOCK, TÖMNING, SÄTTA BETE OCH FÖRVARING AV FÅNGSTEN

TÄNK PÅ RYGGEN

DU KOMMER ATT TA HAND OM FLERA TON TINOR VARJE ARBETSDAG SÅ GE DIN 
KROPP EN CHANS; TA HAND OM DEM PÅ ETT KORREKT SÄTT

Undvik att böja dig, sträcka dig och vrida dig när du hanterar tinorna. Bär dem nära bröstet med ryggen 
rak och böj knäna när du sätter ned dem.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Ryggskador och skador i övre extremiteter från upprepad manuell hantering.

 � Fartyget riskerar att kantra om behållare kan fyllas med vatten eller flytta sig.

KONTROLLÅTGÄRDER

DÄVERTBLOCK
 � Se till att det är i gott skick och är monterat så att tinor kan dras in överbord med minimalt manuellt arbete och utan att 

besättningsmedlemmar behöver böja sig, sträcka sig och lyfta för att få in varje tina över relingen.

 � Det måste hålla repet ordentligt även när fartyget rullar kraftigt. Den senaste tidens utveckling har lett till en bred rulle med 
stor diameter, monterad på relingen för att hjälpa till att dra ombord tinorna.

 � Tinorna kan dras ombord utan manuella lyft, vilket gör upptagningsprocessen säkrare och effektivare.

Se nästa sida.

TÖMNING OCH PÅSÄTTNING AV BETE
Tinorna ska vara på en bekväm arbetshöjd för att ta ut fångsten och sätta på nytt bete, med ett minimum av lyft och böjning, 
eftersom tinan flyttas från dävertblocket/rullen till den staplade positionen redo för att läggas ut.

FÖRVARING AV FÅNGST PÅ DÄCK
 � På små fartyg förvaras ofta skaldjur i lådor eller baljor på däck. Man måste tänka på att förhindra att behållarna flyttar sig vid 

dåligt väder, eller att de blockerar länsportarna.

 � Skydd som täcker behållarna ordentligt måste sättas på eftersom de i grov sjö snabbt kan fyllas med vatten och eventuellt 
orsaka att fartyget kantrar.
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2.5 NY UTVECKLING

GÖR DET SÄKERT

SENASTE UTVECKLINGEN GER BÄTTRE SÄKERHET

En ny utveckling är att installera en port i fartygets akterspegel så att tinorna kan skjutas ut direkt från 
däck. I början av utläggningen släpps dhansläpet ut och fästs vid ett ankare som hänger över aktern med 
en spärr som styrs av en lina.
Slutet av raden med tinor är fäst vid ankaret och alla besättningsmedlemmar rör sig framåt och håller sig 
borta från tinor och rep. Linan dras framifrån och frigör ankaret och tinorna dras i följd genom porten och 
ner i havet.
En annan förbättring är att installera en bred rulle med stor diameter på relingen, för att dra ombord 
tinorna utan manuella lyft. Vertikala rullar håller tillbaka repet över den huvudsakliga horisontella rullen 
och tinorna dras direkt in på ett bord för att tömmas och få nytt bete.

III-1. Planläggning av ett 9,8 m långt fartyg med rulle för tinor och akterspegelport (anpassat från Seafish, Storbritannien).

Mjärden staplade 
för utläggning

Dragare

Rulle

Bord

Styrventil

Betestråg

Akterspegelport
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3. FISKA MED NÄT/LINA/DÖRJ

FÖREBYGG SKADOR

FASTNA INTE I NÄT ELLER KROKAR!

Fiska med nät/lina/dörj slås samman eftersom de har liknande risker även om det finns särskilda risker 
som är förenade med varje enskild metod.
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3.1 FÖRVARING AV UTRUSTNING OCH STABILITET

ÖVERBELASTA INTE

UTRUSTNING SOM FÖRVARAS PÅ DÄCK KOMMER ATT  
PÅVERKA STABILITETEN NEGATIVT

På små fartyg är det lätt att överbelasta och göra fartyget ”topptungt”.
Tänk på lasten.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Fiskeutrustning som förvaras på däck kan göra fartyget ”topptungt” och stabiliteten kan bli otillräcklig.

 � Utrustning som förvaras på däck kan blockera länspumpar vilket leder till att fartyget inte kan göra sig av med vatten snabbt.

KONTROLLÅTGÄRDER

FÖRVARING AV NÄT/LINOR
 � Om baljor eller tunnor används för att förvara nät/linor, se till att dessa är säkrade på däck och inte kan glida vid hög sjö och 

minska fartygets stabilitet.

 � Tunnorna eller faten måste ha tillräckligt med dräneringshål och det ska finnas något som täcker dem, för att förhindra dem 
från att snabbt fyllas med vatten och orsaka att fartyget kantrar.

FÖRVARING AV DHAN OCH ANKARE
 � Se till att dessa förvaras på en plats där besättningsmedlemmar lätt kan nå dem utan risk för att snubbla och falla.

 � Se till att de inte blockerar sikten från styrhytten.

LÄNSPORTAR
 � Se till att föremål på däck inte blockerar länsportarna.

 � Tunga föremål ska förvaras under däck.



S
ID

A
 8

2 
M

O
D

U
L 

III
 •

 F
IS

KE
V

ER
KS

AM
H

ET

3.2 UTLÄGGNING AV NÄT OCH LINOR

FASTNA INTE

LÄGGA UT BÅDE NÄT OCH KROKAR KAN VARA FARLIGT

Det finmaskiga nätet kan lätt fastna i kläder, klockor, ringar osv. och man kan dras överbord. Krokar är 
uppenbarligen farliga och man måste vara försiktig.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Nätet fastnar i kläder eller andra föremål och drar besättningsmedlemmen överbord.

 � Besättningsmedlem står på nätet och fastnar i det och dras överbord.

 � Krokar hakar i en besättningsmedlem och river antingen upp huden eller fastnar i benet, och kanske till och med drar honom 
överbord.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Ta av armbandsur eller smycken och bär lämpliga skyddshandskar.

 � Inga ställen som något kan hakas fast i: se till att kläderna inte har några ställen som något kan hakas fast i.

 � Personligt flythjälpmedel: bär personligt flythjälpmedel som sitter tätt inpå kroppen utan uppenbara ställen att haka fast i. 
Stoppa undan linan.

 � En vass kniv är bra att ha nära till hands för att skära upp redskap om någon har fastnat i maskor eller krokar.

 � Stå på nätet: det är bättre att sätta ut nät från baljor än att arbeta från en fiskbehållare på däck, eftersom man då inte kan 
stå på nätet.

 � En utläggningsränna: gör utläggningen mer fri från ihakningsproblem än baljor, eftersom näten kommer att lyftas upp 
vertikalt och inte dras tvärs över.

 � Utläggning för hand: bör undvikas med linor. Det är mycket säkrare att lägga agnade krokar på linans spolar och att använda 
en utläggningsränna eller att snärta till linorna ur baljan med en utläggningspinne.
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3.3 UPPTAGNING

FÖREBYGG SKADOR

EFFEKTIV DRAGNINGSUTRUSTNING ÄR EFFEKTIVARE OCH SÄKRARE

Se till att dragningsutrustningen är lämplig för din verksamhet och är i gott skick.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Hand eller arm fastnar i dragningsutrustningen.

 � Redskap som drar tillbaka ut och skadar besättningsmedlemmar.

 � Redskap som sveper över däcket.

 � Reglage är inte effektiva.

KONTROLLÅTGÄRDER

NÄTDRAGARE
Det finns olika typer av nätdragare, allt från en enkel roterande trumma till komplexa multitrummor eller transportband. Det är 
viktigt att skydd finns på plats för att skydda besättningen.

LINDRAGARE
Vanligtvis används en V-hjulsdragare eller multihjuldragare. Med V-hjulstypen är det viktigt att utmatningskniven sitter på rätt 
plats och är i gott skick, annars kommer linan inte att matas ut från skivorna och kan lindas runt och dra tillbaka linan och utgöra 
en fara för besättningen.

DRA TILLBAKA UT
Med nät och linor kan det leda till att besättningen skadas om redskap plötsligt drar tillbaka ut. Det är viktigt att dragaren hålls i 
gott skick och att utrustningen inte oavsiktligt dras tillbaka ut.

GATTAR
Om en gatt eller ett hängande block används för att ta ombord nät eller linor, måste den effektivt hålla utrustningen även när 
fartyget rullar kraftigt, annars kan utrustningen svepa i sidled över däcket och utgöra en fara för besättningen. Om en gatt inte 
används, måste dragaren lätt kunna följa utrustningens läge.

REGLAGE
 � Reglaget måste vara i gott skick och inom räckhåll för operatören. Se till att reglaget inte kan sättas på av misstag eller 

fångas av utrustningen.

 � Reglage som ger smidig hastighetsstyrning är bättre än kontroller som endast har start och stopp.
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3.4 TA BORT FISK, SÄTTA BETE PÅ LINOR

VILA REGELBUNDET

REPETITIVA UPPGIFTER KAN VARA MER ÄN TRÅKIGA

Belastningsskador kan uppkomma från uppgifter som kräver att du kontinuerligt använder fingrar och 
handleder.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Belastningsskador från arbetet med att ta hand om fisk från maskorna i nätet.

 � Ansikts- och ögonskador från flygande krokar.

 � Belastningsskador från att sätta bete på krokar.

KONTROLLÅTGÄRDER

TA BORT FISK
Att ta bort fisk från nät eller krokar är en färdighet som kräver att fingrarna greppar och manipulerar. Om detta upprepas 
tusentals gånger varje dag utgör det en risk för belastningsskador. Man rekommenderar regelbundna pauser genom att 
besättningen roterar runt bland de olika uppgifterna.

FISKBORTTAGARE
Om det finns en risk för ögon- eller ansiktsskador från ”flygande 
krokar” som kan fastna i borttagarens rullar och sedan flyga ut i 
hög hastighet när ”snodden” går sönder, bör ansiktsvisir bäras.

SÄTTA BETE PÅ LINOR
Belastningsskada är en risk på grund av intensivt arbete med 
fingrar och handleder. Man rekommenderar korta pauser ofta, att 
man arbetar i en bekväm position där man inte böjer sig och att 
händerna hålls varma genom att man emellanåt doppar dem 
i varmt vatten. Tvätta händerna noggrant för att skydda mot 
infektioner från betet.

III-1. Fiskhantering (Dimitrios Damalas © Europeiska unionen).
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3.5 DÖRJNING OCH MEKANISERADE SYSTEM

FÖREBYGG SKADOR

MASKINER KAN VARA FARLIGA; MASKINER MED KROKAR, VAR FÖRSIKTIG

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Skadas av krokar.

 � Belastningsskador.

 � Skadas av maskiner.

KONTROLLÅTGÄRDER

DÖRJUTRUSTNING
 � Se till att dörjrullarna eller makrill-gurdies är säkert monterade på en höjd som gör det möjligt för besättningen att hantera 

dem bekvämt och säkert.

 � Beten och krokar som passerar över däcket eller över relingen utgör en uppenbar risk för besättningsmedlemmarna.

 � Skydd eller barriärer bör installeras där så är praktiskt.

 � Elektriska dörjrullar måste ha stoppreglage inom räckhåll för den person som sköter rullen.

MEKANISERADE/ELEKTRONISKA SYSTEM
 � Mekaniserade elektroniska dörjsystem får endast användas av personer som har fått utbildning om säker användning av 

sådan utrustning.

 � Skydd ska finnas när de används och utrustningen måste isoleras från strömkällan vid rengöring eller underhåll.

MEKANISERAD LÅNGREV
 � Detta kan vara ett enkelt system som använder ett slumpmässigt bete eller ett helt mekaniserat system som sätter bete på 

krokarna med en maskin för precisionsbete; drar upp och tar bort fisk; rengör krokarna och sätter dem på lagringsskenor, redo 
för utläggning.

 � Oavsett om det är enkelt eller komplext, är det viktigt att besättningen är fullt utbildad om hur den fungerar, hur den rengörs 
och de faror som den kan innebära för dem.
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4. MUDDRING OCH BOMTRÅLNING

HÅLL STABILITETEN

VAR NOGA MED ATT BIBEHÅLLA BALANS OCH STABILITET

Muddring och bomtrålning sammanlänkas här eftersom de båda använder lyftkranar för att lyfta 
utombords och sedan bogsera tunga fiskeredskap på båda sidor av fartyget. (Förutom de fartyg som 
arbetar med skrapor eller en bomtrål från en akterbrygga.)
Ett stort problem med denna typ av fiske är fartygets stabilitet. Fiskeredskap har en betydande vikt och 
man måste vara noga med att fartyget är jämnt balanserat.
Problem uppstår när skrapor eller nät blir mycket tunga av stenar eller om utrustningen fastnar på 
havsbotten. Det är viktigt att undvika att ha för hög och ojämnt fördelad belastning på fartyget.

III-2. Muddringsfartyg (Sara Monteiro © Europeiska unionen).
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4.1 STABILITETS- OCH SÄKERHETSUTLÖSNING

HÅLL STABILITETEN

KONTROLLERA STABILITETS- OCH SÄKERHETSUTLÖSNINGAR

Stabilitet måste kontrolleras av en kvalificerad skeppsbyggare när fartyget första gången riggas för 
muddring eller bomtrålning.
Om fartyget inte är tillräckligt stabilt kan det kantra.

KONTROLLÅTGÄRDER

STABILITET
Bomtrålning eller muddring innebär lyft av tung utrustning från lyftbommar, vilket resulterar i stora omvälvande krafter på 
fartyget. Det är viktigt att stabiliteten kontrolleras ordentligt när ett fartyg riggas för dessa fiskemetoder. Alla personer som har 
hand om fartyget måste känna till farorna med ojämn belastning och att det är viktigt att undvika att fartyget är lätt lastat när 
fiskeredskapen används.

SÄKERHETSUTLÖSNINGSANORDNINGAR
För att minska faran i en situation där utrustningen fastnat på havsbotten bör lyftbommar förses med en utlösningsanordning, 
som kan överföra lasten från kranens ände till fartygets sida. Vanligtvis släpper sådana anordningar ut kranens bogseringsblock 
ner på en vajer till relingen och därmed reduceras fartygets potentiella kantringsrisk kraftigt.

UTRUSTNING FASTNAR PÅ HAVSBOTTEN
 � När man försöker att få loss redskap som fastnat måste man se till att alla personer är medvetna om risken för att ojämn 

belastning kan leda till att fartyget kantrar.

 � Flytvästar ska bäras, luckor och dörrar ska vara stängda och kustbevakningsmyndigheterna ska informeras.
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4.2 VINSCHAR, VARPAR OCH REGLAGE

SÄTT UPP SKYDD

GÖR DET SÄKERT

Sätt upp skydd eller barriärer, byt ut slitna komponenter och se till att vinschoperatören kan se vad som 
händer.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Besättningsmedlem som faller ned på den roterande vinschen eller som fångas av varpen och en hand eller fot dras in i en 
skiva.

 � Utsliten komponent leder till skador eller dödsfall.

 � Vinschen startas innan besättningsmedlem aktat sig vilket leder till skada eller dödsfall.

KONTROLLÅTGÄRDER

OSKYDDADE VINSCHAR/VARPAR
 � Se till att vinschen är tillräckligt skyddad så att en person som faller mot en vinsch i rörelse är säker. En enkel ledstång 

framför vinschen kan vara tillräckligt för att förhindra att någon skadas allvarligt eller dödas.

 � Varpar är farliga om de är oskyddade, eftersom en splittrad vajer kan fastna i någons oljeställ och dra en hand eller en fot in i 
en skiva.

 � Ett skydd eller en barriär som förhindrar kontakt med varpen som rör sig tar bort risken.

UTSLITNA KOMPONENTER OCH UTRUSTNING
Håll vinschen i gott skick med effektiva nödstopp, reglage, bromsar, kopplingar och spinnare. Se till att vinschrullar, skivor, kranar, 
hängande block, schacklar och varpar är i gott skick. Utslitna komponenter och tillbehör kan plötsligt sluta fungera och orsaka 
olyckor.

Anm.: Alla föremål som används för lyft måste testas och graderas med en säker arbetsbelastning, och 
kontrolleras årligen av en behörig person. Se modul VI. Skyltning som anger rörelseriktningen måste finnas.

PLACERING AV VINSCHREGLAGE
 � Vinschoperatören måste ha en bra position för att tydligt kunna se att besättningsmedlemmar, som hanterar bomtrålar/

skrapor och annat är skyddade innan vinschen används. Om operatören inte kan se alla inblandade personer behövs ett 
tydligt signalsystem fastställas.

 � Vinschreglage måste skyddas och inte kunna vidröras oavsiktligt, av t.ex. rep/nät eller om någons kläder fastnar i dem.
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4.3 HANTERA UTRUSTNINGEN

HÅLL UNDAN

KONTROLLERA TUNG UTRUSTNING OCH STRÄCK DIG INTE FÖR LÅNGT

Tung utrustning måste alltid vara under kontroll för besättningens säkerhet. Var försiktig när du sträcker 
dig utombords.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Besättningsmedlem krossas av tung 
utrustning som svänger eller glider.

 � Falla överbord när man sträcker sig 
överbord.

 � Träffas av en svängande påse eller skrapa.

 � Tung last som riskerar att fartyget kantrar.

III-3. Hantera utrustningen (Laurent Markovic © Europeiska unionen).

KONTROLLÅTGÄRDER

FASTBINDNING
 � Se till att det finns ett effektivt sätt att sätta fast bommar/skrapor, för att förhindra att tung utrustning svänger, rullar eller 

glider över däck och skadar besättningsmedlemmar.

 � Säkra utrustningen från rörelse för att säkerställa att besättningsmedlemmar kan utföra reparationer utan risk för skador.

HAKA I LYFTKROKEN
 � Se till att besättningsmedlemmar inte är i riskzonen när de sträcker sig över relingen för att haka i lyftkroken. Kan man göra 

förändringar för att göra detta moment säkrare?

 � En säkerhetssele bör användas om det inte är möjligt att undvika att man sträcker sig långt över relingen.

LYFT AV PÅSAR/SKRAPOR
 � Se till att det finns ett effektivt sätt att förhindra att påsen/skrapan svänger och utsätter besättningen för fara när de lyfts för 

tömning.

ÖVERBELASTNING
 � Kommer du att inse om trålar/skrapor är för tungt lastade (lera eller stenar osv.)? Hög belastning kan göra att lyftkranar går 

sönder och kan skada besättningsmedlemmar. Att försöka lyfta en tung vikt ombord kan leda till att stabilitet förloras och 
man kan kantra.

 � Man måste vara extremt försiktig och säga till besättningsmedlemmar att hålla sig undan när tunga laster lyfts.

Se relaterad olyckshändelse i modul IV: 11. Tömning av muddringsskrapor, sträcka sig för långt (falla överbord).
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5. RINGNOTSFISKE

TÄNK PÅ SÄKERHETEN

STORA NÄT, STORA FÅNGSTER, STORA RISKER!

När man använder en ringnot för att fånga pelagiska arter finns det en risk att mängden fisk i nätet kan 
utsätta fartyget för fara. Hantering av ett stort nät, med stora mängder fisk och de laster som detta 
involverar vid upptagning utgör stora risker för besättningsmedlemmarna.

Se händelse i modul IV: 4. Fångst som ger större vinst (kantring).

III-4. Ringnotfartyg (Sara Monteiro © Europeiska unionen),
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5.1 HJÄLPBÅT

VAR FÖRSIKTIG

DET ÄR FARLIGT ATT ARBETA MED HJÄLPBÅTAR

Att sjösätta och ta upp båten kan vara farligt för alla inblandade och de besättningsmän som 
bemannar båten är i riskzonen när de passerar till eller från den. Det finns även uppenbara faror med 
sjöförhållanden för en sådan liten båt.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Vajrar/rep som går av eller fastnar i block när hjälpbåten sjösätts eller tas upp från/till fartyget och leder till att 
besättningsmedlemmar skadas.

 � Falla överbord vid passage till eller från hjälpbåten.

 � Hjälpfartyget kantrar på grund av sjöförhållanden.

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Fartyget måste vara korrekt utrustat för att kunna sjösätta och ta upp hjälpbåten på ett säkert sätt. Vinschar, lyftbryggor och 
alla vajrar, rep, skivor, block osv. måste hållas i gott skick.

 � För att underlätta en säker ombordstigning/avstigning från hjälpfartyget ska en lämplig plattform eller stege installeras för att 
besättningsmedlemmar ska kunna gå på och av båten på ett säkert sätt.

 � En ledstång eller stolpe på lämplig höjd på hjälpbåten, som ger ett handtag gör det möjligt för personen att återfå balansen 
när han/hon kommit till båten.

 � När en person går ombord eller lämnar hjälpbåten, bör de noggrant övervakas från styrhytten och av de som arbetar med 
hjälpbåten så att man omedelbart kan agera om personen skulle falla.

 � Ett personligt flythjälpmedel måste bäras av alla personer som arbetar på fartygets däck och särskilt de personer som 
arbetar med hjälpbåten.

 � Det måste finnas radiokommunikation mellan fartyget och hjälpbåten.

 � Hjälpbåten bör vara utrustad med flytfack så att den inte kommer att sjunka även om den översvämmas.

III-5. Ringnotsfartyg med hjälpbåt (Jean-Noël Druon © Europeiska unionen).
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5.2 VINSCHAR, DRAGARE, KRANAR, REP OCH LYFTDON

VAR MYCKET FÖRSIKTIG

UPPDRAGNINGS- OCH LYFTARBETE

Arbete med vinschar, dragare, kranar osv. kan ofta orsaka allvarliga arbetsolyckor. Vid ringnotsarbete ökar 
sannolikheten för att sådana olyckor sker när mängden fisk, som hanteras både när man håvar från nätet 
och i behållare vid landning, ökas.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Rep eller lyftdon som går sönder under belastningen och som snärtar tillbaka och skadar besättningsmedlemmar.

 � Rep som går sönder när något fastnar i vinschen eller dragaren.

 � Kläder, armar eller ben som dras in i skivor, dragare eller rullar.

 � Laster som faller vid lyft och dödar eller skadar besättningsmedlemmar.

KONTROLLÅTGÄRDER

UNDERHÅLL
 � All utrustning och alla rep måste inspekteras regelbundet och hållas i gott skick.

 � Rep som är utnötta måste bytas ut.

 � Rep som utsätts för solljus bör inspekteras regelbundet och bytas ut vid behov.

 � Se till att all lyftutrustning passar den last som lyfts (se modul VI: 4. Arbetsutrustning).

FARTYGSBESTÄMMELSER
 � Sätt upp räcken eller barriärer där det är lämpligt för att förhindra att personer faller ned på rep/vajrar eller utrustning i rörelse.

 � Montera en självspännande ringnotslina för att undvika risken för att en besättningsmedlem fastnar i dragaren.

 � Att lyfta upp ”upptorkningsrullarna” från relingen minskar risken för besättningsmedlemmarna.

 � Installera ett intercom-system mellan styrhytten och viktiga områden på däck för att möjliggöra bra och tydlig 
kommunikation.

 � Nödstoppskontroller på däck för däckmaskineriet.

 � Nödstoppskontroller för däckmaskineriet i styrhytten.

 � Installera kontroller som ger smidig hastighetsstyrning, inte bara stopp/start.

BESTÄMMELSER FÖR BESÄTTNINGEN
 � Använd personligt flythjälpmedel vid arbete på däck.

 � Använd korrekt personlig skyddsutrustning: oljeställ, handskar, stövlar och skyddshjälm.

 � Bär inte smycken, kedjor, örhängen, klockor osv. som kan fastna i näten.

 � Håll dig undan från verksamhet du inte är direkt inblandad i.

 � Stå inte under hängande last.

 � Blockera inte synfältet för den som styr vinschen eller kranen.

 � Var uppmärksam på vad som händer eftersom en distraktion kan få dödlig utgång.

 � Se till att du förstår alla handsignaler som används.



S
ID

A
 9

3
M

O
D

U
L 

III
 •

 F
IS

KE
V

ER
KS

AM
H

ET

5.3 FÅNGSTFÖRVARING, FARTYGSSTABILITET OCH FRI RÖRLIGHET PÅ FARTYGET

ÖVERBELASTA INTE

KONTROLLERA STABILITET OCH LÄNSPUMPAR

Stora mängder fisk kan fångas och dess förvaring kan ta upp allt tillgängligt utrymme på fartyget. Det är 
viktigt att man tar hänsyn till fartygets stabilitet och besättningens säkerhet, som måste röra sig runt på 
fartyget begränsade av tunnor eller fiskbehållare.

FAROR OCH KONSEKVENSER

 � Överbelastning, fartygets fribord är minskat och 
fartyget kantrar.

 � Effekten av fria ytor från fisk på däck; fartyget 
kantrar.

 � Behållare är inte rätt placerade och säkrade; 
fartyget kantrar.

 � Fri rörlighet för besättningen begränsas; halk-, 
snubbel- och fallskador.

 � Besättningsmedlemmar som står upp på 
behållarnas lock är över relingsskyddet.

 � Otillräcklig belysning i vissa utrymmen på däck.
III-6. En hel del fisk, men hur mycket stabilitet? (Sara Monteiro © Europeiska 

unionen).

KONTROLLÅTGÄRDER

 � Skeppare måste känna till fartygets bärförmåga i förhållande till fartygets stabilitet och inte överbelasta fartyget. Om det inte 
redan finns dokumentation om säker drift, måste stabiliteten utvärderas.

 � Om man överväger ytterligare bärkraft eller en ny förvaringsmetod, såsom behållare, bör en stabilitetsutvärdering utföras för 
att kontrollera att fartyget kommer att vara stabilt.

 � Fiskbehållare på däck bör ha skiljeväggar för att förhindra ”effekten av fria ytor” från fisken. På liknande sätt måste lasten 
vara uppdelad.

 � Behållare måste placeras säkert för att förhindra att de glider och gör att fartyget kantrar.

 � Man bör införa säkra gångvägar så att 
besättningen har säkert tillträde till fartygets 
viktigaste delar.

 � Om besättning står ovanför relingshöjden ska en 
säkerhetslina sättas upp.

 � Det måste finnas tillräcklig belysning i alla 
utrymmen.

III-7. Fisk som förvaras i baljor (Themistoklis Papaioannou © Europeiska unionen).





Modul IV • Verkliga händelser

LÄR INTE 
DEN HÅRDA 

VÄGEN

1. NÅGOT VÄLBEKANT KAN GÖRA DIG ÖVERMODIG | 

GRUNDSTÖTNING

2. RESERVDELAR | MUDDRINGSFARTYG KANTRAR

3. MAN ÖVERBORD | DRUNKNING

4. FÅNGST SOM GER STÖRRE VINST | KANTRING

5. FÖR LITE SÖMN | GRUNDSTÖTNING

6. FASTNADE I EN REPÖGLA (MJÄRDFISKE) | FOTSKADA

7. MOTORN, FARTYGETS HJÄRTA | ÖVERSVÄMNING, 

KANTRING OCH DÖDSFALL

8. TRÄFFAD AV EN SVÄNGANDE SÄCK | HUVUDSKADA

9. INDRAGEN I NÄTTRUMMAN | ARMSKADA

10. KOM IHÅG BRÄNSLE | GRUNDSTÖTNING

11. TÖMNING AV MUDDRINGSSKRAPOR, STRÄCKA SIG FÖR 

LÅNGT! | FALLA ÖVERBORD

12. STABILITETSKONTROLL | ÖVERSVÄMNING, KANTRING OCH 

DÖDSFALL

13. DET ELEKTRISKA SYSTEMET | BRAND I MASKINRUMMET

14. FISKA ENSAM? – VAR FÖRSIKTIG

14.1 FASTNA UNDER VINSCHEN | KROPPSKADOR

14.2 SKEPPARE SAKNAS
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1. NÅGOT VÄLBEKANT KAN GÖRA DIG ÖVERMODIG | GRUNDSTÖTNING

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

GÖR PASSAGEPLANERING

Mänskliga fel är orsaken till många olyckor, särskilt vad gäller navigering. Vind och tidvatten kan ha effekt 
på fartyget, så använd alla tillgängliga medel för att vara säker på att du är där du tror att du är!

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
En 11 meter lång trålare arbetade i Svarta havet, där det finns ett stort delta med ett utbrett grunt område, som når 
ut cirka 15 kilometer från kusten. Fartyget hade skötts av samma skeppare under många år och levde upp till alla 
myndighetskrav.

Starkt tidvatten men normal resa: En kväll seglade fartyget iväg kl. 22.00 med åtta besättningsmedlemmar ombord. 
Tidvattnet låg på cirka fem knop och det var nedsatt sikt. Efter fyra timmars fiske började fartyget åka tillbaka till hamnen; 
sikten hade förbättrats men tidvattnet var fortfarande starkt. Hela besättningen var i kabinen och skepparen i styrhytten.

Välbekanta omgivningar: Fartyget var inte långt från hamnen och efter en timme såg skepparen hamnfyren. Eftersom 
han kände till området så väl stängde han av ekolodet och fortsatte mot hamnen. Men när det var ganska nära hamnen 
gick fartyget på grund.

Ett MAYDAY skickades och lokala kustbevakningen fick med säkerhet iland alla personer. Men kostnaderna för bärgning, 
reparation av fartyget och förlorad fisketid var stora.

FAROR
Skepparens självtillräcklighet.

Avstängda instrument.

Starkt tidvatten.

SKYDD
Passageplanering.

LÄRDOMAR
 � Att använda passageplanering och all tillgänglig utrustning för att kontrollera sin position.

 � Erfarenhet och elektroniska hjälpmedel kan fungera bra tillsammans men att totalt lita på endast ett av dessa kan 
leda till katastrof.



S
ID

A
 9

7
M

O
D

U
L 

IV
 •

 V
ER

KL
IG

A 
H

ÄN
D

EL
SE

R

2. RESERVDELAR | MUDDRINGSFARTYG KANTRAR

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

HÅLL UTKIK EFTER ALLA MÖJLIGA PROBLEM!

Tänk noga igenom alla möjliga situationer när du gör förändringar på fartyget och gör en riskbedömning 
av fiskeverksamheten för att vara förberedd på eventuella svårigheter som kan uppstå. Även vid lugna 
förhållanden kan det leda till kantring om man fastnar.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
En häcktrålare/kammusselmuddringsfartyg på under 12 meter, som hade funnits i familjen i 20 år hade tagits väl omhand 
och var lönsam.

Säkerhetsmedveten: Ägaren var säkerhetsmedveten och hade insisterat på att uppblåsbara flytvästar skulle vara 
lättillgängliga i styrhytten och att hela besättningen hade genomgått säkerhetskurser. En livflotte för fyra personer 
med en hydrostatisk utlösning hade installerats på fartyget och även ett säkerhetslokaliseringssystem, som skickade 
ut fartygets position och kurs varje timme. Till detta lokaliseringssystem medföljde fyra personliga larm som bärs av 
besättningsmedlemmarna; dessa skulle sända ett larm om en besättningsmedlem skulle falla överbord.

Utförda förändringar: Fartyget var riggat för både häcktrålning och muddring och när det senast ändrades till muddring 
byttes två av de huvudsakliga varpblocken ut mot block med mindre halsar.

Lugna förhållanden: Fartygen hade seglat runt nio timmar till fiskevattnet och fiskade vid mycket lugna förhållanden 
med lite svall. Tidvattnet låg på ca två knop och brukade nå fyra knop. Men skepparen hade arbetat i dessa vatten många 
gånger tidigare och fisket var bra. Kl. 16.30 slog skraporna i något hårt på botten och fartyget saktade ned. Motorvarvtalet 
ökade men kort därefter började skraporna fastna. Varje gång detta hände manövrerade skepparen fartyget och haken 
släpptes.

Fastnar: Kl. 16.35 fastnade skrapporten, fartygets för vände åt babord och fartyget krängde 20 ° åt babord. Skepparen 
valde neutralläge men krängningen ökade under inflytande av det starka tidvattnet och fören fortsatte att gira åt babord. 
Vid det här laget låg babords bomkran under vatten och styrbords bomkran reste sig stadigt ju mer krängningen ökade. I 
denna situation, som förändrades snabbt, tänkte inte skepparen på att använda snabbutlösningsmekanismen som skulle 
ha släppt lyftbomsblocken på fartygets sida, vilket skulle ha minskat krängningen.

Det blir värre: Klockan 16.38 trasslade styrbords varp in sig runt klykan som håller landbommen, vilket gjorde att 
bommen svängde åt babord. Samtidigt gled sju påsar med kammusslor från luckans närhet till babordssidan. Skepparen 
insåg hur allvarlig situationen var och försökte lösa ut båda varparna från vinschtrummorna. Varpen som höll ihop 
schacklarna kunde dock inte passera genom blocken som nyligen bytts ut. En gasskärbrännare tändes för att skära varpen 
men krängningen översteg 45 ° vilket ledde till en snabb översvämning av nätförvaringen genom den öppna luckan.

Besättningen hoppade i vattnet och skepparen kämpade sig till styrhytten för att skicka ett ”MAYDAY”. Tyvärr ramlade den 
trådlösa VHF-radion innan han kunde göra det och han kunde inte nå DSC-knappen. Han fick tag på en VHF-handradio 
men tappade den innan han kunde skicka klart ett ”MAYDAY”. När det inte fanns några fler alternativ hoppade skepparen i 
vattnet för att ansluta sig till besättningen.

Inga flytvästar: Ingen av dem hade på sig flytväst eller personligt flythjälpmedel eftersom det inte hade funnits någon 
tid att hämta dem i styrhytten där de förvarades. Efter cirka fem minuter i vattnet blåste livflotten upp sig och flöt fritt. 
Besättningen lyckades nå livflotten och dra sig upp i den. Detta tog cirka 20–25 minuter och sedan började de kontrollera 
utrustningen och livflottens skick såsom de lärt sig på överlevnadskursen till sjöss.

Räddad av lokaliseringsfyr: Nu när fartyget var översvämmat kunde inte den automatiska lokaliseringsfyren 
skicka det meddelande den skulle skicka varje timme. När detta meddelande inte kom skickades information vidare till 
kustbevakningen, som larmade den lokala livräddningsbåten som råkade öva i närheten. Besättningen räddades kl. 17.57 
och alla var oskadda.
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FAROR
Olämpligt utbyte. (Trålblock med 
minskad halsstorlek.)

SKYDD
Fartyg utrustat med EPIRB och 
livräddningsutrustning.

Räddningstjänst kom i tid.

LÄRDOMAR
 � Denna olyckshändelse visar hur snabbt en situation där man fastnat kan leda till att fartyget kantrar och sjunker, även 

vid lugna förhållanden.

 � Överväg alltid noga alla möjliga konsekvenserna av eventuella ändringar som du gör i fisket.

 � Gör en riskbedömning av eventuella risker och hur man kan hantera dem.

 � Fundera på att använda ”snabba utlösningssystem” i ett tidigt skede, eftersom fartygets omvälvande belastning skulle 
ha minskat avsevärt.

 � Personliga flythjälpmedel ska bäras vid arbete på däck, i en nödsituation finns det aldrig tid att hämta dem från 
styrhytten.

 � Att ha med en livflotte med en fri utlösning gjorde att besättningen överlevde och kunde räddas.

 � En EPIRB eller, som i detta fall, ett rapporterande lokaliseringssystem är viktigt för att larma räddningstjänsten.

 � Undvika översvämningar genom öppen lucka – håll alla luckor stängda till sjöss, eller när de inte används.
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3. MAN ÖVERBORD | DRUNKNING

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

BÄR ALLTID DITT PERSONLIGA FLYTHJÄLPMEDEL!

Ingen förväntar sig att någon ska förlora livet när man förbereder sig för att gå in i hamnen vid lugna 
förhållanden!

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Strax före soluppgången och mycket nära kusten i Cadiz (37 km), stuvade ett ringnotsfartyg undan fiskeredskap och 
förberedde sig för att gå in i närmaste hamn, när en besättningsmedlem föll överbord. Man antar att fiskaren hade 
misslyckats med att passera från fartyget till hjälpjollen, och varken skepparen eller besättningen hade lagt märke till 
detta. Några minuter senare (10.15), när besättningen insåg att fiskaren försvunnit, var det för sent att rädda honom, trots 
att väderförhållandena på platsen var helt ok. Fiskaren bar inte den obligatoriska flytvästen.

FAROR
Inte bära personligt flythjälpmedel.

Ingen övervakning av mannens passage till jollen.

SKYDD
Berätta för övriga besättningsmedlemmar om man tänker utföra ett farligt moment.

Bära personligt flythjälpmedel.

Räddningstjänst i tid.

LÄRDOMAR
All passage till jolle innan man kommit in i hamnen är farlig om man inte tar hänsyn till följande: 

 � Sänk hastigheten eller stoppa fartyget innan någon passage genomförs.

 � Använd alltid personligt flythjälpmedel.

 � Minst en besättningsmedlem måste ha visuell kontroll på personen som försöker att gå ombord på en jolle.

 � Om möjligt, använd radiokommunikation mellan jollen och fartyget.
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4. FÅNGST SOM GER STÖRRE VINST | KANTRING

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

ICKE GENOMTÄNKTA FÖRÄNDRINGAR LEDER OFTA TILL NYA PROBLEM!

Tänk noga igenom möjliga situationer när du gör förändringar på fartyget och gör en riskbedömning av 
fiskeverksamheten för att vara beredd på eventuella svårigheter som kan uppstå.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Ett 14 meter långt ringnotsfartyg hade arbetat i Svarta Havet och med framgång fiskat ansjovis i cirka 15 år. Framgångsrik 
affärsverksamhet: det hade funnits mycket ansjovis föregående år och fartyget hade tjänat in mycket pengar som 
skepparen/ägaren investerade i att bygga ut fartyget till 16,99 meter.

Känsligt beslut: Följande säsong började inte så bra eftersom ansjovisstimmen var få och spretiga. Efter några dåliga 
resor beslutade sig skepparen för att förlänga nätet för att kunna fiska i ett större område och därmed fånga mer fisk.

Storm kommer: Besättningen började rigga det större nätet i hamnen. Det skulle ta några dagar att rigga, men eftersom 
det skulle bli storm under kommande fyra dagar förlorade man ingen fisketid. Efter fem dagar var nätet färdigt och 
eftersom vindhastigheten hade gått ned beslutade skepparen att gå till sjöss, trots att tidvattnet var starkt.

Tillbaka till fisket: Klockan var 16.05 när fartyget lämnade hamnen med åtta besättningsmedlemmar. Den nordliga 
vinden hade kylt havet och nu var ansjovisstimmen tätare. Skepparen sökte med ekolod och hittade ett bra stim och gav 
order om att lägga ut nätet. Det var en tävling med andra båtar där det första fartyget som kom i land skulle få de bästa 
priserna för ansjovisen. Kl. 18.00 sjösattes den lilla båten och fartyget ringade in stimmet med nätet. Det var ett stort stim 
och skepparen var glad att han hade ett större nät för att kunna ta in det. Men han hade inte uppskattat stimmets djup.

Uppdragning: Kl. 18.15 startades dragaren som drog in nätet och besättningen tömde det för förvaring på babords sida. 
Den lilla båten drog fartyget från nätet från babord och tidvattnet kom från norr.

Nätet i propellern: Efter flera minuter trasslade nätet in sig i fartygets propeller, men detta märktes inte med en gång 
eftersom det starka tidvattnet påverkade fartyget. Så småningom stoppade nätet propellern, och det blev motorstopp. 
Fartygets för vändes åt babord och fartyget drogs i sidled av tidvattnet. Skepparen beordrade att den lilla båten skulle 
ändra fartygets riktning, men det gick inte.

För stor last: Fångsten i nätet var för stor och det blev en stor belastningen på bommen som plötsligt gick sönder. 
Fartyget krängde åt styrbord och nätet som redan förvarades på babords sida gled åt styrbord, vilket ökade krängningen. 
Tidvattnets kraft övervann fartygets stabilitet och det kantrade.

Inga flytvästar: Skepparen och besättningen hade inte tid att sätta på flytvästar och alla hamnade i havet utan något 
som höll dem flytande. Men den lilla båten hade släppt loss sin bogserlina och skyndade över för att plocka upp sju 
besättningsmedlemmar.

Död skeppare: Den åttonde mannen, skepparen, saknades och har aldrig återfunnits.
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FAROR
Ökad nätstorlek för att få större fångst innebär också ökad risk.

Ingen hade på sig personligt flythjälpmedel.

Starkt tidvatten.

SKYDD
Genomför riskbedömning före och efter ändringar görs.

Hela besättningen måste bära personligt flythjälpmedel.

Se till att beredskapsövningar genomförs regelbundet.

Räddningstjänst i tid.

LÄRDOMAR
 � Se till att fartyget tål förhållandena.

 � Man kan lätt kantra vid starkt tidvatten.

 � Om man förlorar fartygets elektricitet är man utlämnad till tidvattnet!

 � Överväg alltid möjliga konsekvenser av eventuella ändringar som görs av fiskeredskap noga, överstig inte fartygets 
kapacitet.

 � Gör en riskbedömning av fiskeverksamheten och identifiera möjliga faror och hur man kan hantera dem.

 � Alla personer borde ha haft på sig personligt flythjälpmedel.

 � Utbildning och övningar på hur man ska hantera nödsituationer måste genomföras regelbundet.
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5. FÖR LITE SÖMN | GRUNDSTÖTNING

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

ALLA, ÄVEN FISKARE, BEHÖVER VILA!

Utmattning kan orsaka dödsfall. Även om ingen dör eller skadas allvarligt, kan konsekvenserna av att vara 
alltför trött och orsaka en olycka, eller somna i styrhytten, bli mycket dyra och man kan förlora mycket 
fisketid. Några timmars sömn kan vara en bra investering.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Dilemma: Skepparen på en 10 meter lång ”regelbrytande” räktrålare var vittne i en rättegång och var tvungen att vara i 
domstolen under dagen. Men räksäsongen hade börjat och han behövde vara på havet och fiska medan man kunde göra 
goda fångster. Skepparen var anställd av fartygsägarna och det fanns ytterligare tre besättningsmän förutom skepparen. 
Två av besättningsmännen var utländska medborgare och den tredje var skepparens svärson.

Tidspress: För att inte göra någon besviken beslutade skepparen att vara i domstolen på dagen och fiska på natten. Han 
lyckades få cirka två timmars sömn per dag och trots att fartygsägarna kände till situationen gjorde de ingenting för att 
underlätta hans arbetsbörda.

Det oundvikliga hände: Efter fyra dagar somnade skepparen i styrhytten när fartyget återvände till hamnen i slutet av 
en nattlig resa. Alla i besättningen var i skyddsdäck och tog hand om räkorna, autopiloten var på och fartyget ångade över 
farleden till hamnen – som även används av höghastighetsfärjor – och slog i en välmarkerad ensam klippa ungefär en 
kilometer från hamnen.

Ingen skadad, bara stora kostnader: Som tur var blev ingen skadad men fartyget satt fast på klippan. Fartyget var 
allvarligt skadat och reparationerna gjorde att det inte kunde användas på flera veckor.

FAROR
Alltför stor arbetsbelastning ledde till utmattning.

Fiskesäsongen och ägarna satte för mycket press på skepparen.

Inget väckalarm fanns installerat.

SKYDD
Tillräcklig vila måste vara en del av checklistan före alla fiskeresor.

Hela besättningen måste bära personligt flythjälpmedel.

LÄRDOMAR
 � Utmattning är något som inte kan ignoreras. Kumulativ utmattning byggs upp och alla på fartyget hamnar i riskzonen.

 � Ett väckalarm skulle kunna ha förhindrat händelsen men är inte ett substitut för tillräcklig vila.

 � Fartygsägarna var medvetna om pressen på skepparen och ändå lät de honom fortsätta att fiska utan att göra något 
för att underlätta hans arbetsbörda. En extra skeppare kunde ha anställts.

 � Brist på vila kostar mycket i fartygsreparationer och förlorad fisketid. Det kunde lätt ha kostat liv.
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6. FASTNADE I EN REPÖGLA (MJÄRDFISKE) | FOTSKADA

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

VAR MEDVETEN OM ÖGLAN!

Det är mycket farligt att lägga ut tinor.
Håll dig undan repet som ”slingrar” sig över däck!

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Fångad av repet: Två besättningsmän hade just börjat lägga ut en rad med tinor när en av dem fastnade med sin fot 
i en repögla. Under tiden som mannen drogs mot fartygets sida skrek han till, och skepparen i styrhytten satte snabbt 
fartyget i akter för att ta lite tyngd från repet. Detta gjorde att mannen, som var i verklig fara att dras överbord, kunde 
fångas av den andra besättningsmannen. Den senare kunde sedan ta loss repet från mannens fot när skepparen 
manövrerade båten för att hålla vikten borta från tinornas rep.

Skadad men i säkerhet: Mannen skadade foten illa och måste flygas från fartyget för att få läkarvård. Ingen av 
männen (på däck) hade personligt flythjälpmedel vid händelsen.

FAROR
Ingen separation mellan repet och besättningen.

Ingen hade på sig personligt flythjälpmedel.

SKYDD
Skepparen måste ha visuell kontakt med alla verksamheter på däck.

Riskbedömning för att överväga skyddsåtgärder på däck (en barriär mellan repet och besättningen borde ha installerats).

Hela besättningen måste bära personligt flythjälpmedel när de arbetar på däck.

LÄRDOMAR
 � Denna fiskare levde för att kunna berätta historien om hur han fastnade i en ögla vid utläggning.

 � Skepparens och besättningsmannens snabba reaktion räddade hans liv.

 � Planera fartygets verksamhet så att besättningsmedlemmarna är åtskilda från faror.

 � Ha en handlingsplan om vad som ska göras i sådana nödsituationer.

 � Personligt flythjälpmedel ska användas vid arbete på däck.
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7. MOTORN, FARTYGETS HJÄRTA | ÖVERSVÄMNING, KANTRING OCH DÖDSFALL

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

HÄNDELSEKEDJA ELLER KANSKE EN KEDJA AV BRISTER?

Vid dåliga sjöförhållanden finns det inget utrymme för brister. Motorhaveri kan leda till översvämning, 
kantring och dödsfall.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Återvänder från en fisketur i dåliga sjöförhållanden med motorhaveri och all ström avbruten.

Kantring: Utan drift drev fartyget i tvärriktning på vågorna, rullade kraftigt och tog ombord stora mängder vatten som inte 
kunde pumpas ut. När vattenmängden översteg fartygets stabilitet, kantrade det.

Drunkning: Endast EN av de fyra männen ombord lyckades simma i land, de andra tre drunknade. Ingen hade flytväst och 
två av de tre livbojar som fanns på fartyget var hårt fastsatta och kom inte loss!

FAROR
Ingen underhållsplan för motorn.

Inget sätt att ankra.

Ingen hade på sig personligt flythjälpmedel.

Inget sätt att använda drivankare för att få fören upp mot vinden.

SKYDD
Ha ett schema för motorunderhåll och följ det.

Ha en livflotte och livräddningsutrustning ombord.

Hela besättningen måste bära personligt flythjälpmedel.

LÄRDOMAR
Ett initialt motorhaveri ledde till en allvarligare situation som i sin tur ledde till tre dödsfall. Kanske var den första bristen 
motorunderhållet som ledde till motorhaveri. Följande lärdomar bör tas hänsyn till:

 � Underhåll motorn och tillhörande utrustning regelbundet.

 � Alla personer måste bära ett personligt flythjälpmedel.

 � Ett ankare eller drivankare bör finnas tillgängligt och redo för användning.

 � Se till att länsportarna hålls fria och alla vattentäta dörrar och luckor är stängda.

 � Ha en nödpump ombord och var utbildad i att använda den.

 � Ha med en livflotte och andra livräddningsföremål.
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8. TRÄFFAD AV EN SVÄNGANDE SÄCK | HUVUDSKADA

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

KONTROLLERA GUNGANDE LAST

Hängande last kan, när den inte säkras, orsaka en allvarlig olycka, även vid bra väder!

IV-1. Svängande säck (Francisco Javier Vazquez Alvarez © Europeiska unionen).

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
En aktertrålare på 14 m, med en besättning på tre män, fiskade efter havskräfta 32 km från kusten.  
Lugna förhållanden: Sent på eftermiddagen i juni med mycket lugna sjöförhållanden drog besättningen in nät för sista 
gången den dagen. Skepparen var i styrhytten där han kontrollerade den övre nättrumman och de två besättningsmännen 
var på däck för att hantera trålen. Eftersom det var uppenbart att det bara var en liten fångst (ca 150 kg), lindades trålen 
helt enkelt upp på nättrumman och påsen lät man hänga ovanför däck från nättrumman. Medan påsen hängde mellan 
trumman och fiskedäck började en av de två besättningsmedlemmarna att lösa upp säckens knut för att tömma fångsten 
på däck.

Det oväntade: Havet var spegelblankt och det fanns praktiskt taget ingen rullning, men vågen från en passerande trålare 
orsakade en oväntad plötslig rörelse av fartyget och säcken med fisk svängde in i mannen och puttade honom baklänges. 
Han slog huvudet hårt i relingen vilket gjorde honom medvetslös. Det fastställdes senare att han fått ett skalltrauma.
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FAROR
Oväntad våg från en trålare som passerade i 
närheten.

SKYDD
Varna de som arbetar på däck om något fartyg passerar.

Bär personlig skyddsutrustning och flythjälpmedel.

LÄRDOMAR
 � Säkra all last som kan röra sig vid fartygsrörelser före avresa.

 � Installera ett lämpligt sätt att begränsa att påsen svänger.

 � Ett system, såsom en krok med en glidande gaffel, gör att man kan öppna fångstsäcken på avstånd.

 � Sänk ner säcken till däck innan den öppnas, vid hårt väder.

 � När man arbetar på däck på en trålare eller muddringsfartyg ska man alltid bära en hjälm som skyddar huvudet om 
man skulle falla eller träffas av något.

 � Vid bra väder måste rorsman varna besättningen om eventuella plötsliga fartygsrörelser som orsakas av 
förbipasserande fartyg.



S
ID

A
 1

0
7

M
O

D
U

L 
IV

 •
 V

ER
KL

IG
A 

H
ÄN

D
EL

SE
R

9. INDRAGEN I NÄTTRUMMAN | ARMSKADA

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

NÖDSTOPP OCH LOKALA KONTROLLER

Om operatören inte kan se de besättningsmän som arbetar nära nättrumman tydligt, bör ett lokalt reglage 
eller ett nödstopp monteras på en plats där de lätt kan nås av inblandade personer.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Fartyget, en 14 m lång häcktrålare med ett skyddsdäck, bemannad med en besättning på fem personer hade fiskat i två 
dagar när en olycka inträffade kl. 06.00, strax före soluppgången.

Ung besättningsmedlem: Skepparen kontrollerade nättrumman från bron, och drog in trålen. De fyra 
besättningsmännen var på fiskedäck, två på varje sida av nättrumman och styrde trålen in i trumman. En ung 
besättningsman, med endast två månaders erfarenhet, var på babords sida med en annan besättningsman. Man ansåg 
inte att detta var en särskilt svår eller farlig uppgift så ingen tänkte på den unge besättningsmannens bristande erfarenhet.

Fångad i maskorna: Fotrepet och trålens överdel kom till trumman när den unge besättningsmannen drog över nätet 
och fastnade med handen i ett nät, som var mycket snävt draget: han drogs då av nätet mot trumman.

Inte medveten: Skepparen, som på grund av den bullriga miljön inte hörde ropen och hade dålig sikt över fiskedäck, 
stoppade inte trumman omedelbart. Därför bröt den unge besättningsmannen sin arm.

FAROR
Dålig översikt från 
kontrollpositionen.

Bullrig miljö.

SKYDD
Installera ett lokalt nödstopp.

Ge lämplig utbildning och varna för faror.

Övervaka och hjälp oerfarna besättningsmän.

Inför tydlig kommunikation mellan styrhytten och däckbesättningen.
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LÄRDOMAR

Vad gäller fartyget
 � Om nättrumman kontrolleras från styrhytten måste det vara god sikt över besättningsmedlemmarna som hanterar 

fiskeutrustningen.

 � Det bör vara god kommunikation mellan styrhytten och däck.

 � Om sikten från styrhytten inte är bra bör ännu ett reglage placeras nära nättrumman där en operatör har god sikt.

Vad gäller besättningen
 � Besättningen ska inte hantera näten för nära nättrumman; om det skulle behövas ska en erfaren besättningsman göra 

det.

 � Ett nödstopp ska placeras där det lätt nås av personer som är inblandade i näthanteringen.

 � Trummornas kapacitet bör vara tillräcklig för de nät som förvaras på dem.

 � Man ska ta ordentlig hänsyn till buller och belysning vid utformning av fartyget.

 � Instruera och övertyga besättningen om att när det gäller säkerhet finns det inga små uppgifter när man arbetar med 
fiskeredskap.
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10. KOM IHÅG BRÄNSLE | GRUNDSTÖTNING

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

SE TILL ATT DU HAR TILLRÄCKLIGT MED BRÄNSLE INNAN DU ÅKER UT!

Kontrollera bränslet och se till att det finns tillräckligt för resan, med extra kapacitet ifall något inträffar 
och du måste förlänga resan. Se till att motorn inte får slut på bränsle när du behöver det.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Två kvalificerade dykare arbetade i en nio meter lång båt med att fiska gastropoder och ta upp havssnäckor för hand, 
med luft som tillförs via ytan. De hade en hård livsstil men säsongen gick bra och dagen innan hade de tagit in 300 kg 
gastropoder till hamnen. Nästa dag träffades de och lämnade hamnen kl. 07.00 på morgonen för att åka till fiskevattnet, 
cirka tre timmar från hamnen.

Det fanns tillräckligt med bränsle i tanken för en dag och det fanns även en reservtank på däck, som inte var kopplad till 
motorn. De ankrade båten och förberedde sig för att dyka.

Endast en man åt gången dök, den andra tog hand om lufttillförseln. Starka vindar förväntades den dagen, men efter några 
timmars fiske beslutade de både männen att fiska på ett klippigare ställe nära en landremsa.

Mer bränsle användes: Det tog tre timmar att åka dit och de turades om att dyka. Kl. 17.35 blev det molnigt och de var 
mycket utsatta för vinden där de låg. Mannen på fartyget signalerade med luftslangen till mannen som dök, att komma 
upp. Samtidigt stannade motorn, eftersom bränslet tagit slut och luft kom in i bränsleslangen på den tomma tanken. Han 
fyllde tanken med reservbränsle, men motorn kunde inte starta eftersom bränsleslangen behövde tömmas på luft.

Ankaret drar: Dykaren kom tillbaka till ytan och klättrade tillbaka i båten som nu drev i land mot klipporna. De försökte 
förkorta ankaret men tidvattnet kom starkt och fick ankaret att dra och fartyget slog emot klipporna. De lyckades sända ett 
MAYDAY på VHF:en och hoppade i havet för att simma mot land. Både männen kom undan oskadda!

FAROR
Ändringar i fiskeresan utan att ta tillräcklig hänsyn till motorbränslet.

SKYDD
Installera en bränslenivåmätare.

LÄRDOMAR
 � Kontrollera bränslet och se till att motorn alltid kommer att ha tillräckligt. Många nödsamtal kommer från fartyg som 

kört slut på bränsle eller har förorenat bränsle.

 � Kontrollera och rengör bränslefilter regelbundet.
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11. TÖMNING AV MUDDRINGSSKRAPOR, STRÄCKA SIG FÖR LÅNGT! | FALLA ÖVERBORD

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

HÅLL FÖTTERNA PÅ DÄCK

Relingar och räcken skyddar dig bara från att falla överbord om allt arbete kan utföras med båda fötterna 
på däck!

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Arbeta snabbt med fisket: En 13 m lång trålare/muddringsfartyg med en besättning på tre man höll på att fiska 
kammusslor i St. Brieuc Bay. Enligt fiskeriförvaltningen i detta område är fiske tillåtet under en mycket kort period varje 
dag, endast 45 minuter, vilket leder till mycket snabba följder av muddringsindragning/tömning/utläggning.

Skrapa förvarad på reling: I december, sent på morgonen, drog fartyget två ”Britton”-skrapor. Dessa skrapor består av 
en metallram med tänder som räfsar havsbotten, följd av påsen med kammusslor i. Efter att dragits upp till ytan fördes 
skrapan till fartygets sida och förvarades med räfsans tänder på relingens topp och påsen med kammusslor utanför 
relingen.

Sträcka sig långt: För att tömma fångsten brukade en besättningsmedlem klättra upp på skraporna för att haka i en 
lyftvajer på botten av påsen som lyfter upp den och lossar fångsten på däck. Medan detta gjordes var mannen inte säkrad, 
båda fötterna var utan fotfäste. Denna morgon föll mannen överbord på grund av att fartyget gjorde en oväntad rörelse.

Ingen skadad som tur var: Medan skraporna togs omhand var motorn frikopplad och besättningsmannen bar som tur 
var personligt flythjälpmedel. Därför kunde hans kollegor lyfta honom ombord snabbt och händelsen fick inga dramatiska 
konsekvenser.

FAROR
Inga säkra sätt att tömma säckarna.

SKYDD
Tillhandahåll bättre sätt att lyfta säckarna vid tömning.

Bär personligt flythjälpmedel.

LÄRDOMAR
 � Använd skrapor som töms från botten, om utformningen av fartyg och lyftanordning möjliggör detta.

 � Om endast skrapor som töms ovanifrån kan användas, bör en lyftlina riggas från botten av påsen till ett tillgängligt 
ställe på toppen av skrapan så att lyftvajern kan hakas i på ett säkert sätt. 

 � Använd alltid lämpligt personligt flythjälpmedel och se till att det finns en handlingsplan för man överbord på fartyget.

 � Fiskeriförvaltningen kräver att moment som skapar stor tidspress och leder till alltför förhastat arbete bör undvikas.
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12. STABILITETSKONTROLL | ÖVERSVÄMNING, KANTRING OCH DÖDSFALL

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

ÄR DITT FARTYG FORTFARANDE STABILT EFTER ATT FÖRÄNDRINGAR GJORTS?

Att tillföra vikt på däck, såsom en lastbrygga, en större vinsch eller en nättrumma, minskar båtens 
stabilitet. På samma sätt kommer fiskeredskap på däck och i synnerhet om de staplas högt upp, minska 
fartygets förmåga att undvika kantring. Tänk alltid på fartygets stabilitet och låt inte alltför stora vikter 
byggas upp på däck.

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Litet fartyg som arbetar med tinor: Ett 8,29 m långt GRP-fartyg, riggat för både mjärdfiske och trålning, med en 
besättning på tre personer, arbetade med tinor utanför södra irländska kusten. Vädret var ok, vindstyrka på 4–5 med ett 
lätt till måttligt sjötillstånd. Vid 15-tiden, efter att ha dragit upp tre rader med tinor och transporterat dem ombord, skulle 
fartyget precis lägga ut tinorna i nya fiskevatten.

”Hon får slagsida”: Förutom de tre raderna med tinor staplade två och två på babordssidan, fanns det cirka nio lådor 
med krabbor staplade två eller tre på varandra på styrbordssidan. En av besättningsmännen ropade en varning, ”hon får 
slagsida” och skepparen kopplade ur motorn och kom ut ur styrhytten. Fartyget fick slagsida på babord och besättningen 
tog några tinor och kastade över dem till styrbordsidan i ett försök att räta upp fartyget. De hade bara flyttat omkring fyra 
tinor när besättningsmannen ropade ännu en varning, ”hoppa av, hon sjunker” och han tog två personliga flythjälpmedel 
från styrhytten för honom och skepparen. Den tredje besättningsmedlemmen hade redan personligt flythjälpmedel.

Rullade över: Besättningsmannen som bar personligt flythjälpmedel höll sig fast i tindragaren på styrbordssidan när 
fartyget rullade över till babord och kunde klättra upp på skrovet utan att bli blöt. Han kom ihåg att han såg skepparen 
och den andre besättningsmannen i närheten av styrhytten när fartyget kantrade, båda höll personliga flythjälpmedel 
över armen. Besättningsmannen kom upp till ytan och hjälptes upp på det uppåtvända skrovet men skepparen syntes 
ingenstans.

Fyra timmar på skrovet: De två besättningsmännen satt på skrovet i ungefär fyra timmar, när fartyget gradvis sjönk, 
med aktern först. Vid 19-tiden kunde de inte längre stanna kvar på skrovet och var tvungna att hoppa i vattnet. Båda hade 
på sig sina personliga flythjälpmedel och de band ett rep mellan varandra och använde några flöten från näten för extra 
flytkraft. Livflotten som fartyget hade flöt inte upp till ytan under denna tid.

Sökning och räddning: Kl. 17.54 meddelade den lokala livbåtsstationen till sjöräddningens samordningscentral att 
fartyget var försenat och en helikopter skickades för att leta och ett PAN sändes kl. 18.08. PAN uppgraderades till ett 
MAYDAY kl. 18.41 och ett fullständigt söknings- och räddningsuppdrag påbörjades, vilket fokuserades på det område där 
fartyget senast setts.

Hittades av fiskefartyg: Kl. 21.34 upptäcktes de två männen i vattnet av ett fiskefartyg som plockade upp dem. De 
sattes därefter i en livbåt och så småningom fördes de till sjukhus med ambulans. Tyvärr överlevde inte en av männen, 
som var i ett mycket dåligt tillstånd när de plockades upp.

Under natten: Sökandet efter skepparen fortsatte hela natten, men han hittades inte. Fartygsvraket lokaliserades med 
hjälp av en oljefläck och skräp på ytan.

Lokal dykare dör: Tragiskt nog förlorade en mycket erfaren lokal dykare sitt liv vid en dykolycka när man sökte efter 
skepparen två dagar senare.

Fartyget bärgas: Fartyget bärgades för att man skulle kunna utreda olyckshändelsen.
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FAROR
Förändringar som påverkar fartygets stabilitet utan att de godkänns av myndigheter.

För många tinor.

Ingen hydrostatisk utlösning av EPIRB och livflotte.

Larmet för slagvattennivån var frånkopplat.

SKYDD
Utvärdera fartygets stabilitet om ändringar görs.

Se till att livräddningsutrustning lätt kan utlösas.

Bär personligt flythjälpmedel.

Se till att larmet för slagvattennivå fungerar.

LÄRDOMAR
Vad gäller fartyget

Från undersökningen drog man följande slutsatser.

 � Orsaken till kantringen berodde på en kombination av faktorer:

 y Överbelastning av fartyget med tunga föremål såsom vinsch, nät, trålningsutrustning, ett stort antal tinor och 
fångst.

 y Fartyget hade en mycket dålig stabilitetsprofil vid tidpunkten för händelsen.

 y Besättningen upptäckte inte att vatten ansamlats i maskinutrymmet på grund av driftläckage eftersom larmet för 
slagvattennivå var urkopplat.

 � Förändringar av fartyget gjordes efter en kontroll av överensstämmelse med de irländska normerna. Dessa förändringar 
anmäldes dock inte till den undersökande myndigheten och därmed fanns det ett riskabelt stabilitetstillstånd.

 � Den snabba kantringen gav ingen tid att skicka ett radiomeddelande, sjösätta livflotten eller använda EPIRB.

 � Om EPIRB och livflotten hade utlösts hade fler liv kunnat räddas.

 � Alla i besättningen ska ha flythjälpmedel när de arbetar på däck.
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13. DET ELEKTRISKA SYSTEMET | BRAND I MASKINRUMMET

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

ÄR DITT BRANDSKYDD TILLRÄCKLIGT?

Är den elektriska utrustningen och ledningar i gott skick? Finns det rök och branddetektorer installerade? 
Finns bestämmelser och har du rätt utbildning för att bekämpa en brand och veta vad som ska göras?

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
En 11,6 meter lång mjärdfiskebåt i trä flyttade mjärden till ett nytt område och de hade redan dragit in och packat 370 
mjärdar för förvaring ombord och förberedde sig nu för att plocka upp den sista raden med 90 mjärdar när branden i 
maskinrummet upptäcktes.

Inget larmsystem: Fartyget var inte utrustat med brand- eller röklarm och branden upptäcktes inte förrän rök från 
maskinrummet sipprade in i boendeutrymmet. Skepparen öppnade maskinrumsluckan i styrhytten och konfronterades med 
tjock frän rök som omedelbart fyllde styrhytten.

Luckan i boendeutrymmet hade lämnats öppen: Skepparen stängde omedelbart maskinrumsluckan och de två 
besättningsmedlemmarna evakuerade boendeutrymmet via styrhytten men lämnade luckan öppen så att styrhytten 
fortsatte att fyllas med rök. Detta gjorde att skepparen inte kunde använda VHF-radio eller komma åt nödraketerna.

Överge fartyget: Skepparen var inte säker på brandens omfattning men ansåg den vara bortom hans kontroll. Han var 
mycket bekymrad över gasflaskorna som förvaras på däck ovanför branden men han kunde inte ta bort dem på grund av 
alla mjärdar som var högt staplade runt styrhytten. Livflotten förvarades ovanpå styrhytten och besättningen var tvungen 
att klättra uppe på mjärdarna för att lyfta ner den. Som tur var, var havet mycket lugnt och de kunde göra detta utan att 
falla. Flytvästarna förvarades i boendeutrymmet och man kunde inte komma åt dem på grund av röken.

Kustbevakningen kontaktades: Skepparen försökte ännu en gång att komma in i styrhytten för att använda radion, 
men det var omöjligt på grund av röken. Som tur var kunde han använda sin mobiltelefon för att kontakta kustbevakningen 
och tala om för dem att han och två besättningsmedlemmar satt sig i livflotten.

Räddade av ett fiskefartyg: Kustbevakningen larmade fartyg i området och ett närliggande fiskefartyg kunde snabbt 
plocka upp de tre männen. Mjärdfiskebåten bogserades till hamnen där den möttes av den lokala brandkåren som gick 
ombord på fartyget och släckte elden.
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FAROR
Dåligt underhållna elektriska system.

Inga brand- eller röklarm.

Luckor hade lämnats öppna.

Begränsad tillgång till livflotte.

Sprinklersystem som inte fungerade.

Besättningen kände inte till var brandskyddsutrustningen fanns.

SKYDD
Se till att besättningen vet vad som ska göras i nödsituationer och genomför beredskapsövningar.

Ha en ordentlig underhållsplan.

Bär personligt flythjälpmedel.

LÄRDOMAR
 � Utredning visade att branden sannolikt orsakats av felaktig elektrisk utrustning och att överbelastning hade gjort att 

kablar fattat eld på träskottet mellan maskinrummet och boendeutrymmet.

 � Fartygets elektriska system ansågs vara i dåligt skick.

 � Om ett brand-/rökdetekteringssystem hade funnits installerat i maskinutrymmet och i boendeutrymmet hade elden 
antagligen upptäckts tidigare och det skulle kanske ha funnits tid att bekämpa branden.

 � Att luckan till boendeutrymmet lämnats öppen gjorde att rök fortsatte fylla styrhytten och detta gjorde i sin tur att 
radion inte kunde nås.

 � Man kan inte lita på att det går att använda en mobiltelefon för att larma räddningstjänst eftersom det ofta inte finns 
någon signal.

 � Ett vattensprinklersystem hade installerats i maskinrummet men skepparen och besättningen visste inte hur det 
fungerade.

 � Sprinklern fick vatten av däckets sköljpump som hade en ventil där man kunde välja sprinkler eller däcksköljning. 
Handtaget till ventilen fanns däremot i boendeutrymmet och ventilen var i däcksköljningsläge.

 � Mängden mjärdar som var staplade på fartyget gjorde att man inte kunde komma åt sprinklerventilen och 
gasflaskorna, och gjorde det mycket svårt att sjösätta livflotten.

 � Antalet mjärdar som fanns på fartyget och som staplats högt äventyrade på allvar fartygets stabilitet.

 � Flytvästar bör förvaras där de är tillgängliga i nödsituationer.

 � Personligt flythjälpmedel ska bäras när man arbetar på däck.

 � Skepparen och besättningen var ny på fartyget och kände inte till fartygets bestämmelser. De borde ha diskuterat 
eventuella nödsituationer tillsammans och sett till att de visste exakt vilken utrustning som fanns tillgänglig och var 
den fanns.

 � Beredskapsövningar borde ha genomförts för att säkerställa att allt fungerade och att alla personer visste vad de skulle 
göra.

 � Riskbedömningar borde ha gjorts.
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14. FISKA ENSAM? – VAR FÖRSIKTIG

LÄR INTE DEN HÅRDA VÄGEN

DET FINNS INGEN DÄR SOM KAN HJÄLPA TILL – DET ÄR UPP TILL DIG! 
VAR FÖRBEREDD OCH GÖR DET RÄTT!

Det är aldrig helt säkert att arbeta ensam, men om du verkligen måste göra det, förbered dig och utrusta 
fartyget så att det är så säkert som möjligt.
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14.1 FASTNA UNDER VINSCHEN | KROPPSKADOR

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Ett 9,98 m långt träfartyg trålade efter räkor när den mycket erfarna skepparen som arbetade själv på fartyget fastnade i 
vinschen.

Situationsplan: Fartyget hade en främre styrhytt med vinsch och nättrumma monterad ovanför, placerad akter om 
styrhytten med reglage på vinschens främre sida. En liten separat dieselmotor drev vinschen.

Andra uppdragningen: Skepparen sorterade fortfarande fångsten från den första uppdragningen när han började dra 
upp igen och när han hade satt igång vinschen för att dra upp gick han tillbaka akter om vinschen för att packa färdigt 
fångsten.

Han tappade balansen på en fisklåda och föll på babords varp och ärmen på hans oljejacka fastnade i en fogschackel 
på varpen och han drogs in i vinschen. Ärmen hade fastnat i vinschens varp, hela vägen från manschetten till halsen. Han 
klämdes fast på däck under vinschen, men som tur var gjorde vinschens belastning att den lilla motorn stannade, med 
skepparen, som hade mycket ont fast under vinschen.

Han låg fastklämd så i nio timmar. Det började bli mörkt och han insåg att fartyget skulle kunna driva upp på klippor. Hjälp 
skulle inte komma så han tog desperat nya tag för att befria sig själv och lyckades till slut slita loss sin oljejacka vilket 
gjorde att han först kunde få loss huvudet och därefter resten av kroppen. Han hade skador på axel, ansikte och revben 
men lyckades ta sig till styrhytten och kalla på hjälp.

En livbåt med en läkare kom och skepparen var snart på sjukhus. Han återhämtade sig sedan fullständigt.
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14.2 SKEPPARE SAKNAS

OLYCKSHÄNDELSE OCH DESS KONSEKVENSER
Ett 6,24 m långt mjärdfiskefartyg sköttes av en ensam skeppare med 17 års erfarenhet av den här typen av fiske. Fartyget 
arbetade på Skottlands östra kust och använde flottor eller rader med 20 tinor. Fartyget hade lämnat hamnen kl. 07.30 för 
en normal fiskedag, skepparen hade pratat med sin fru på VHF kl. 09.30 och det var den sista kontakten med fartyget.

Orolig fru: Sent på eftermiddagen hade fiskaren inte återvänt och hans fru kontaktade en annan fiskare för att fråga om 
han visste något. Efter att ha försökt nå fartyget på VHF och via en mobiltelefon, larmades kustbevakningen.

Man upptäckte ett ljus: En fiskare rapporterade att han hade sett ett ljus i öster som han skulle undersöka och livbåten 
åkte också till platsen. Det var det saknade fartyget, men det fanns ingen ombord.

Förankrad med tinorna: En tina hade fastnat i babords reling framför styrhytten och tinans rep ledde ner i vattnet. 
Fiskaren tog över repet till sitt fartyg och drog upp de 17 tinorna som fanns i vattnet. Men skepparens kropp var inte 
intrasslad i repet.

Sökningen fortsatte: Fartyget togs tillbaka till hamnen och sökningen efter skepparen fortsatte till 23.00 och 
återupptogs nästa dag tills den avslutades kl. 16.00.

Skepparens kropp har inte återfunnits. Han bar i vanliga fall ingen flytväst eller någon form av personligt flythjälpmedel.

LÄRDOMAR
 � Båda dessa olyckshändelser uppmärksammar de stora farorna med att sköta ett fartyg på egen hand; det finns ingen 

som kan hjälpa dig och ingen vet att du behöver hjälp. Du måste klara dig själv!

 � Skepparen som fastnat under vinschen hade verkligen tur som överlevde och kunde berätta vad som hänt.

 � Att starta vinschen för att dra in tinor och sedan fortsätta att sortera fångsten sparade lite tid, men han hamnade i en 
position där han inte kunde komma åt kontrollerna snabbt när det behövdes.

 � Däcket var fullt av lådor för att sortera fångsten, vilket fick honom att tappa balansen.

 � Vi vet inte vad som hände vid det andra olycksfallet, man tror att skepparen kanske föll eller slogs överbord av en tina 
vid utläggningen.

FISKA ALLTID MED NÅGON ANNAN, MEN OM DU BESTÄMMER DIG FÖR ATT 
FISKA ENSAM, TA HÄNSYN TILL ALLA SÄKERHETSFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER.





!

Modul V • Riskbedömning

1. INLEDNING

2. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

3. FEM STEG FÖR ATT BEDÖMA RISKERNA PÅ DITT FARTYG

4. SÄKERHETSPOLICY FÖR FARTYGSSÄKERHET

5. ATT SKRIVA EN RISKBEDÖMNING

6. VÄGLEDNING TILL EN MINIMAL RISKBEDÖMNING
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1. INLEDNING

RISKBEDÖMNING

Varför är det nödvändigt? För att kunna skapa säkra arbetssituationer är det nödvändigt att tänka på möjliga 
faror eller risker och försöka att förhindra att de uppstår eller skydda sig mot dem. Detta 
kallas riskbedömning, och människor gör det informellt hela tiden, via bedömningar 
och ”avvägningar av insatsen”. Skriftlig formell riskbedömning krävs av det europeiska 
ramdirektivet och länder har infört lagstiftning för att riskbedömningar ska göras på alla 
arbetsplatser, inklusive inom fisket.

Vem är ansvarig för 
riskbedömningen?

I en arbetssituation där personer är anställda är det arbetsgivaren som är ansvarig för 
att arbetsplatsen ska vara säker och måste göra en riskbedömning för att kontrollera 
och verifiera att arbetsplatsen är säker.

Vem är ansvarig för 
riskbedömning på ditt 
fiskefartyg?

Inom fisket är det fartyget som är arbetsplatsen och skepparen är ofta arbetsgivaren. 
Om skepparen inte äger fartyget är det ägarens ansvar att se till att en riskbedömning 
görs. Eftersom skepparen är den person som ansvarar för driften av fartyget är han den 
person som passar bäst till att göra riskbedömningen, men den person som har kontroll 
av fartygsförvaltningen, ägaren, har det övergripande ansvaret.

Är en andelsfiskare 
anställd?

I många fall arbetar fiskare på ett fartyg och får en andel av fartygets förtjänster. De 
kan klassificeras som anställda av EU:s medlemsstaters nationella regler vad gäller 
hälsa och säkerhet. Oavsett hur de klassificeras enligt nationell lagstiftning, är det god 
praxis att betrakta dem som anställda för hälso- och säkerhetsändamål och därför bör 
de omfattas av alla förebyggande och skyddande åtgärder som vidtagits av personen/
organisationen som har beslutsinflytande i fartyget. Den personen/organisationen 
måste se till att riskbedömning görs.

Fiskare som arbetar 
på egen hand 
(egenföretagare)

Om du äger fartyget och arbetar på det själv måste du göra en riskbedömning. Men 
om du har hand om fartyget för en annan person som äger fartyget, är den personen 
ansvarig för din arbetsplats, och en riskbedömning måste göras.

Återigen, om det är ditt fartyg och endast du arbetar på det, är en riskbedömning 
obligatorisk för din egen säkerhet och för personer som är involverade i dess underhåll 
eller helt enkelt passerar det till ett annat fartyg. Om man arbetar ensam är det viktigt 
att man tar hänsyn till säkerhetsbestämmelserna (se modul I, avsnitt 18).
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2. GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

GRUNDERNA FÖR RISKBEDÖMNING

Riskbedömning kan vara komplicerad, eller det kan vara ganska enkelt och meningsfullt beroende på 
vad som passar situationen. Fiske är farligt eftersom arbetsplatsen är på havet, men en riskbedömning 
behöver bara vara enkel och begriplig. I en enkel riskbedömning används olika termer som visas nedan.

FARA

VAD SOM HELST SOM KAN ORSAKA SKADA

Nästan allt kan betraktas som en fara, men med en förnuftig strategi kan du besluta vilka som är de 
verkliga riskerna och inte extrema möjligheter.

Detta kan vara:
 � Ett hinder som man kan snubbla över.

 � Ett halt område på däck.

 � Att en ledstång saknas.

 � Lucka som lämnas öppen.

 � En vinschoperatör som inte kan se besättningsmedlemmar som hanterar fiskeredskapen.

 � Möjligheten att falla överbord.

 � Hantering av fångsten.

 � Dålig belysning i maskinrummet.

 � Somna när man är i kontroll av fartyget.

 � Höga bullernivåer.

 � Oerfaren besättningsmedlem.

 � Ha mycket redskap på däck.

RISK

EN KOMBINATION AV HUR SANNOLIKT DET ÄR ATT EN SKADA SKER OCH HUR 
ALLVARLIG DEN SKULLE KUNNA VARA
Något som har mycket allvarliga konsekvenser, som kan leda till bestående skador eller dödsfall, även om det är osannolikt att 
det händer, är en allvarligare risk än något som är sannolikt, men som inte kommer att orsaka så mycket skada. Du måste vara 
medveten om de allvarliga riskerna.
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KONSEKVENS

HUR SKULLE FARAN KUNNA ORSAKA SKADA OCH VEM KAN SKADAS?
Konsekvenser kan variera, att halka/snubbla/falla kan leda till några blåmärken eller till och med dödsfall.

Du måste tänka på vad som rimligen är möjligt; att snubbla nära vinschen kan leda till att personen ramlar in i vinschen.

På ett litet fiskefartyg är det troligt att alla i besättningen är i riskzonen eller så kan det vara endast 
en person som arbetar på en särskild plats, som maskinisten.

Hur som helst kan en risk på däck utgöra fara för alla personer som passerar däck, inklusive 
besättningsmedlemmar från andra fartyg.

KONTROLLÅTGÄRDER

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT MINIMERA RISKERNA?
Vilka skyddsanordningar finns på plats? Detta kan vara:

 � Ledstänger.

 � Skydd.

 � Skyddsutrustning.

 � Anvisningar.

 � Utbildning.

 � Olika arbetsmetoder.

 � Förbättrad utrustning.

 � Professionell stabilitetskontroll.

 � osv.

YTTERLIGARE ÅTGÄRDER

SAKER SOM DU HAR FÖR AVSIKT ATT GÖRA FÖR ATT MINSKA DE RISKER SOM 
FINNS KVAR
Efter att ha övervägt risken och de kontrollåtgärder (skyddsanordningar) som ska minska risken eller skydda mot faran, måste du 
fundera på om det fortfarande finns någon mer risk och om det krävs ytterligare åtgärder.

RISKBEDÖMNING – SYFTE

Syftet med riskbedömning är att se till att arbetsplatsen är säker för alla involverade personer.
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3. FEM STEG FÖR ATT BEDÖMA RISKERNA PÅ DITT FARTYG

STEG 1  � Gå runt och gör en lista över faror på fartyget.

 � Kontrollera de risker som presenteras i alla moduler i den här handboken.

 � Involvera din besättning för att identifiera riskerna.

Ta hänsyn till allas säkerhet Sök efter farorna på ditt fartyg

STEG 2  � Överväg alla tänkbara händelser.

 � Tänk på om det finns någon ung eller oerfaren besättningsmedlem.

Finns det någon som inte känner till den 
potentiella faran en risk kan innebära?

Identifiera konsekvenserna, vem kan 
skadas och hur?

STEG 3  � Undvik risker. Utvärdera alla risker som inte kan undvikas.

 � Anta god praxis och efterlev erkända normer (t.ex. nationella rättsliga krav).

Finns det tillräckligt med rimliga 
skyddsanordningar på plats?

Utvärdera risken – är de nuvarande 
kontrollåtgärderna tillräckliga?

STEG 4  � Skriv ner din riskbedömning och berätta om den för alla besättningsmedlemmar.

 � Använd ett enkelt formulär och följ strukturen som presenteras i den här handboken.

Ta hänsyn till allvarliga risker, inte triviala. Registrera vad du kommit fram till!

STEG 5  � Granska din riskbedömning minst en gång per år.

 � Gå igenom den genast om: förändringar av fartyget görs, om en ny fiskemetod antas eller om 
besättningen ändras.

 � Skriv en särskild riskbedömning för specialfall (t.ex. minderåriga, personer med funktionshinder, gravida 
kvinnor).

Ju tidigare du går igenom din 
riskbedömning, desto bättre!

Granska din riskbedömning och lägg till 
ändringar om det behövs
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4. SÄKERHETSPOLICY FÖR FARTYGSSÄKERHET

SÄKERHETSPOLICY
Att utveckla en enhetlig övergripande säkerhetspolicy är inte bara ett lagligt krav enligt EU:s lagstiftning, men även en 
viktig förebyggande säkerhetsåtgärd.

Nedanstående exempel visar ett exempel på policy. Det är viktigt att fylla i ett sådant dokument för att visa fartygets 
engagemang i säkerhet och i att identifiera den person som ansvarar för att upprätthålla och stödja policyn.

SÄKERHETSPOLICY – EXEMPEL
Fastställande av hälso- och säkerhetspolicy.

Detta är fartygets hälso- och säkerhetspolicy:

Vår allmänna policy är
 � att få tillräcklig kontroll på hälso- och säkerhetsrisker som uppkommer från våra arbetsuppgifter,

 � att med våra arbetstagare/vår besättning diskutera frågor som rör deras hälsa och säkerhet,

 � att tillhandahålla och bibehålla en säker anläggning och utrustning,

 � att garantera säker hantering och användning av substanser,

 � att ge information, undervisning och handledning för arbetstagare/besättning,

 � att säkerställa att alla arbetstagare/all besättning är tillräckligt kunniga för att göra sina uppgifter, och ge dem lämplig 
utbildning,

 � att förhindra olyckor och fall av arbetsrelaterad ohälsa,

 � att upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö, och

 � att vid behov granska och revidera denna policy med jämna mellanrum.

Underskrift:

Datum:
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5. ATT SKRIVA EN RISKBEDÖMNING

REKOMMENDATIONER OM HUR FORMULÄRET SKA FYLLAS I
Riskidentifiering: Det är oftast bäst att ta med besättningen på en promenad runt fartyget för att diskutera fartygets 
riskområden.

Riskassociering: Varje fara har minst en risk, men ofta flera. Risken finns i de olika sätt som faran kan skada 
besättningen och fartyget.

Kontrollåtgärder: Riskbedömning handlar om riskreducering och implementering av kontrollåtgärder är det allra 
viktigaste.

Kontrollerna bör tänkas på i följande ordning:
Skydd: Dessa kan vara antingen fysiska eller underförstådda, t.ex. ett maskinskydd är ett fysiskt skydd och att 
besättningen har ett säkert område att stå på medan redskapen dras upp är ett underförstått skydd.

Utbildning och förfaranden: Denna typ av kontroll handlar om att se till att alla arbetar på ett säkert sätt och har 
tillräcklig utbildning, man kan tänka sig checklistor som en kontrollåtgärd inom detta område.

Personlig skyddsutrustning (PPE): Kläder som bärs för att skydda den person som bär dem från skada gör också att 
utrustning kan användas på ett säkrare sätt, till exempel handskar som ser till att händerna är varma och fungerar samt 
skyddsglasögon som gör att bäraren kan fortsätta titta på den uppgift han håller på med.

Skyltar: Skyltar är inte bara det som man läser; en yta på däck i en stark färg kan göra det uppenbart att man inte ska stå 
där. Och det är lättare att undvika ett hinder i huvudhöjd som är i en lysande och klar färg och tydligt utmärkt, än om det 
hade varit en mörk färg.

Sidnummer: Använd boken som referens för att välja rekommenderade kontrollåtgärder och referera till sidnummer i den 
gula kolumnen.

Varning: Observera att detta och andra formulär som presenteras i handboken inte utgör en slutlig strategi för hur man ska göra 
sin riskbedömning. Formulären kan dock hjälpa dig att upptäcka risker och uppskatta konsekvenser. Vi rekommenderar att du 
använder formulären och fyller i dem efter dina egna specifika behov.
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6. VÄGLEDNING TILL EN MINIMAL RISKBEDÖMNING

INLEDANDE ANMÄRKNING
Ett exempel på en checklista och vägledning för att bedöma fartygets risker presenteras i detta avsnitt. Sexton områden/
uppgifter/verksamheter exemplifieras (se tabeller nedan). Använd checklistan och vägledningen för att hjälpa dig att göra 
en riskbedömning för ditt fartyg och hur du sköter det.

Överväg varje ”möjlig fara” och om det inte passar sätt ett ”X”

När en riskbedömning har genomförts sätt en ”√” i rutan.

En tom ruta betyder att bedömningen kräver uppmärksamhet.

Tänk på att det är situationen på ditt fartyg som du bedömer och vilka kontrollåtgärder som passar kan vara annorlunda än 
de som föreslås i den här boken.

OMRÅDE UPPGIFT VERKSAMHET

Fartyget Styrhytten Trålning

Besättningen Boende/kabyss Mjärdfiske 

Förfaranden i krissituationer Maskinrumsutrymmet Fiska med nät/lina/dörj 

Gå ombord på och lämna 
fartyget Fångsthantering Muddring och bomtrålning 

Kläder Trasslig utrustning och dess 
lagning Arbeta på fartyget 

Underhållsarbete 
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 Utvärdera

 Gjort

 Ej tillämpligt

FARA RISK KONTROLLÅTGÄRDER SIDNR.

Gå ombord på och lämna 
fartyget

Drunkna – falla i vattnet

Skada – falla från en stege 

Hålla sig nykter hela tiden, ha 
andra runt omkring sig

Rapportera trasiga 
stegar/belysning till 
hamnmyndigheten

Arbeta i grupper

Använda personligt 
flythjälpmedel/flytväst

37

Buller
Hörselnedsättning som leder 
till dövhet

Använda hörselskydd

Minska exponeringstid
54

Utläggning (mjärdfiske)

Drunkna – dras överbord

Skada – fastna i ett rep/träffas 
av en tina

Planera ett säkert 
arbetssystem

Hålla sig undan från rep i 
rörelse

Ha en kniv till hands för 
nödsituation

Använda personligt 
flythjälpmedel/flytväst

76

Vinschar och varpar 
(muddring och 
bomtrålning)

Krosskada – indragen i vinsch

Skär-/rivsår – på grund av 
splittrad/uppriven varp 

Testa nödstopp före 
användning

Testa kommunikationen 
mellan vinschreglage och däck

Kontrollera varpen för att 
upptäcka splitter/upprivna 
trådar

Hålla undan

88
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 Utvärdera

 Gjort

 Ej tillämpligt

FARA RISK KONTROLLÅTGÄRDER SIDNR.

Stabilitetsförlust 31

Allmänna arbetsområden 33

Vakthållning 34

Boendeutrymme och 
kabyss 35

Maskinrum/instängda 
utrymmen 36

Gå ombord på och lämna 
fartyget 37

Fiskeresa 38

Trasslig utrustning och 
lagning 39

Underhållsarbete 40

Strandverksamhet 41

Landningsverksamhet 42

Arbeta på egen hand 43
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 Utvärdera

 Gjort

 Ej tillämpligt

FARA RISK KONTROLLÅTGÄRDER SIDNR.

Oansvarigt uppförande 46

Besättningens förmåga 47

Orosmoment och 
kompetens 48

Minderåriga 49

Språk- och kulturproblem 50

Personskada 52

Man överbord 53

Buller 54

Exponering för solljus 57

Exponering för kyla 58

Ohälsa 59

Stress och utmattning 60
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 Gjort

 Ej tillämpligt

FARA RISK KONTROLLÅTGÄRDER SIDNR.

Personskada 61

Halk-, snubbel- och 
fallskador 62

Fångsthantering 63

Fångstbearbetning 64

Kemiska och biologiska 65

Tjänstgöringsduglighet 66

Skador och sjukdomar 67

(Trålning)
• Vinschar, varpar
• Bogseringskedjor

72

(Trålning)
• Påslyft
• Nättrummor osv.

73

Mjärdfiske
• Planläggning och system

75

Mjärdfiske
• Utsättning

76

Mjärdfiske
• Indragning

77
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FARA RISK KONTROLLÅTGÄRDER SIDNR.

Mjärdfiske
• Dävertblock
• Tömning och sätta bete

78

Mjärdfiske
• Förvara fångsten

78

Nät, lina, dörj
• Förvara utrustningen
• Stabilitet

81

Nät, lina, dörj
• Lägga ut nät och linor

82

Nät, lina, dörj
• Indragning

83

Nät, lina, dörj
• Borttagning av fisk
• Sätta bete på lina

84

Nät, lina, dörj
• Dörjning
• Mekaniserade system

85

Muddring och bomtrålning
• Stabilitet
• Hinder på havsbotten

86

Muddring och bomtrålning
• Vinschar
• Varpar 

88

Muddring och bomtrålning
• Hantering av 

utrustningen
89

Snörpvad/ringnot
• Hjälpbåt

90

Snörpvad/ringnot
• Lyft
• Vinschar, dragare, 

kranar
• Rep och lyftdon

92
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FARA RISK KONTROLLÅTGÄRDER SIDNR.

Snörpvad/ringnot
• Förvara fångsten

93

Snörpvad/ringnot
• Fartygets stabilitet

93

Snörpvad/ringnot
• Fri rörlighet på fartyget

93
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Modul VI • Ytterligare information

1 • PERSONLIGA FLYTHJÄLPMEDEL

2 • STABILITET

3 • FÖRSTA HJÄLPEN

4 • ARBETSUTRUSTNING

5 • BEREDSKAPSÖVNINGAR





Modul VI • Ytterligare information

1 • Personliga flythjälpmedel

DIN 
CHANS ATT 
ÖVERLEVA

1.1 INLEDNING

1.2 VAD FINNS FÖR NÄRVARANDE TILLGÄNGLIGT?

1.2.1 VÄSTAR ELLER KROPPSVÄRMARE

1.2.2 ARBETSVÄSTAR

1.2.3 TERMISKA FLYTDRÄKTER

1.2.4 UPPBLÅSBARA FLYTVÄSTAR

1.2.5 FLYTVÄSTAR

1.2.6 OLJESTÄLL

1.3 SLUTLIGA ÖVERVÄGANDEN
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1.1 INLEDNING

PERSONLIGT FLYTHJÄLPMEDEL
Är ett plagg eller en anordning som, när det bärs korrekt, ger användaren en viss flytkraft och ökar sannolikheten för 
överlevnad. Det är mycket vanligt att man anser att flytväst och personligt flythjälpmedel är samma sak. Men det bör 
understrykas att en flytväst är utformad för att vända en medvetslös persons ansikte uppåt i vatten.

FLYTKRAFT
Flytkraft mäts i Newton (N) och specificerar ett personligt flythjälpmedels förmåga att hålla en person flytande. 
10 Newton motsvarar ungefär 1 flytande kilo.

Flytkraft uppnås främst på två sätt:

1. Inbyggd flytkraft uppnås genom att använda flytmaterial, såsom skum med slutna celler, i ett plaggs foder. 
Mängden flytförmåga beror på skummets volym och därför måste det finnas en stor volym för att uppnå god 
flytförmåga, vilket resulterar i ett skrymmande plagg. Föremål med inbyggd flytkraft ger förmodligen endast 50–80 N 
flytkraft, men de är helt tillförlitliga.

2. Uppblåsbar flytkraft uppnås genom att blåsa upp en blåsa, vanligtvis med en liten flaska koldioxidgas (CO2). 
Uppblåsningen kan aktiveras manuellt genom att man drar i en snodd eller automatiskt när anordningen är nedsänkt 
i vatten. Uppblåsning kan även uppnås genom att man blåser i ett munstycke. Man kan få mycket flytkraft med 
uppblåsbara anordningar, men de måste kontrolleras och underhållas regelbundet för att man ska vara säker på att de 
är tillförlitliga.

Det finns fyra europeiska standarder för personliga flythjälpmedel som alla måste vara CE-märkta (EN393-399). Dessa 
standarder har nyligen ersatts av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO) under ISO 12402. Diagrammet 
nedan visar bildsymbolen och ger en sammanfattning av flytkategorier.

VI-1. Flytkraftsnivåer för personliga flythjälpmedel (anpassat från RNLI).

För kunniga simmare i närheten 
av en brygga eller strand, eller 
med hjälp i närheten. Mindre 
skrymmande, men begränsad 
användning i upprörda vatten. 
Kan inte förväntas att hålla 
användaren i säkerhet under en 
längre tid. Otillräcklig flytkraft 
för att skydda dem som inte kan 
hjälpa sig själva. Kräver aktivt 
deltagande av användaren och 
kommer antagligen inte vända 
en person från en nedåtvänd 
position i vattnet.

Rekommenderas i skyddat 
och lugnt vatten.  
Den har kanske inte 
tillräcklig flytkraft för att 
skydda en person som inte 
kan hjälpa sig själv och kan 
antagligen inte rulla över 
en medvetslös person till 
ryggläge, särskilt om den 
personen är tungt klädd.

För användning offshore 
och vid hårt väder. Vänder 
en medvetslös person till en 
position med säkra luftvägar 
och kräver inga åtgärder av 
användaren för att behålla 
denna position.

Främst för användning 
offshore och för människor 
som bär mycket vikt och 
därför kräver mer flytkraft. 
Även för personer som har 
på sig kläder som fångar 
luft, som kan påverka 
flytvästens självupprättande 
kapacitet negativt. Utformad 
för att säkerställa att 
användaren flyter med mun 
och näsa ovan ytan.

50 100 150 275

FLYTVÄSTARPersonligt flythjälpmedel
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1.2 VAD FINNS FÖR NÄRVARANDE TILLGÄNGLIGT?

Det finns många tillgängliga produkter som kan anses vara personliga flythjälpmedel. Alla har fördelar och nackdelar som man 
måste ta hänsyn till för att välja vilken flytväst som bäst passar arbetskraven.

1.2.1 VÄSTAR ELLER KROPPSVÄRMARE

Fiskare är ofta positiva till dessa eftersom de är lätta att ha på sig, bekväma och ser ut precis som vanliga kläder. De har ett 
flytskumsfoder som ger 50–70 N flytkraft, tillräckligt för att hålla dig flytande, men håller inte ditt huvud uppåt om du blir 
medvetslös. De har oftast en dragkedja, bra storlek, användningsbara fickor och säljs till bra priser. Många skeppare tycker att de 
är perfekta att ha på sig i styrhytten men besättningsmedlemmar på däck kan tycka att de är för varma att arbeta i under varma 
väderförhållanden.

1.2.2 ARBETSVÄSTAR

Detta är generella industriella arbetsvästar skapade för situationer där personer måste arbeta på en plats där de kan falla i 
vattnet. Styvt skum används vanligtvis för att skapa ett flytpaket som bärs på bröstkorgens framsida och kan ge upp till 100 N. 
De kan vara billiga att köpa, men kommer sannolikt att vara alltför skrymmande och begränsande för kontinuerligt arbete på ett 
fiskefartyg.

1.2.3 TERMISKA FLYTDRÄKTER

Dessa dräkter har en stor fördel jämfört med många produkter eftersom de ger värmeskydd, vilket ger betydligt längre 
överlevnadstid och skydd mot ”köldchock” när man plötsligt hamnar i kallt vatten. Dräkterna är gjorda av ett tungt vattentätt 
material med skumfoder med slutna celler som ger 50–80 N flytkraft. Kardborrband tätar dräkten vid ärmar och vrister, för att 
förhindra att kallt vatten kommer in. Dräkterna har en termiskt fodrad huva och det sitter oftast reflekterande band på huva, 
axlar och manschetter.

I vattnet ger dräkterna bra stöd, bäraren flyter horisontellt. Det är lätt att simma och det är också lätt att anta en upprätt position 
i vattnet med munnen bort från vattnet, även vid vågor. Men om användaren blir medvetslös kommer han/hon flyta horisontellt 
antingen med ansiktet uppåt eller nedåt. Därför rekommenderas det att dräkterna bärs tillsammans med en uppblåsbar 
flytväst för vara säker på att bäraren vänds med ansiktet uppåt och eftersom flytvästen måste överstiga dräktens flytkraft 
rekommenderas en stor flytväst på 275 N.

Fiskare bär dessa dräkter regelbundet när det är kallt då de passar perfekt. Men i varmt väder blir de helt enkelt för varma att 
arbeta i.

1.2.4 UPPBLÅSBARA FLYTVÄSTAR

Vad man behöver veta?
De flesta fiskare väljer detta, eftersom de kan bäras ovanpå alla sorters kläder och är lätta och inte begränsar rörligheten. Men 
det finns mycket att ta hänsyn till när man väljer en produkt för sina omständigheter.

Flytkraft: 150 N (ISO 1240-23:2006) accepteras normalt sett och anses vara tillräckligt för en genomsnittlig vuxen person 
offshore. 275 N (ISO 1240.22:2006) behövs när man bär tunga skyddskläder eller bär med sig verktyg. En sådan stor flytkraft är 
nödvändig för att säkerställa att en medvetslös person som har på sig en termisk flytdräkt vänds med ansiktet uppåt i vattnet.

Enkel eller dubbla kammare: De flesta uppblåsbara flytvästar har antingen dubbla kammare, med två cylindrar och 
mekanismer som uppfyller Solas-kraven, eller endast en kammare med en cylinder och mekanism. Om flytvästen är den enda 
tillgängliga flytvästen för en person på ett fartyg, kan föreskrifter kräva att den har dubbla kammare och uppfyller Solas-kraven. 
(Detta är eventuellt inte fallet på fartyg mindre än 12 m längd.) Om den uppblåsbara flytvästen är ett tillägg till en flytväst som 
man överger fartyget i, t.ex. en flytväst som används som ett personligt flythjälpmedel, kan en flytväst med en enkel kammare 
accepteras.

Flytvästar med dubbla kammare är ganska dyra och de flesta fiskare anser att det är mer kostnadseffektivt att ha en Solas-
godkänd flytväst med inbyggd flytkraft, som kostar mindre för att överge fartyget i, som tillägg till en uppblåsbar flytväst med en 
kammare som används som personligt flythjälpmedel.
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Automatisk eller manuell: De flesta fiskare vill ha en flytväst som blåses upp automatiskt om de är i vattnet. Automatiska 
flytvästar har alltid ett sätt att aktiveras manuellt och ett munstycke som gör att flytvästen kan blåsas upp med munnen. Det är 
dock möjligt att specificera en ”manuell” flytväst som aktiveras manuellt genom att man drar i en snodd.

Manuell aktivering förhindrar falsk aktivering på grund av en fuktig automatisk mekanism eller oro för att en automatisk flytväst 
skulle blåsa upp sig medan bäraren kämpar för att ta sig ur ett sjunkande fartyg. Självklart kommer manuell aktivering inte 
fungera om man är medvetslös!

Lösliga eller hydrostatiska mekanismer: De flesta automatiska flytvästar aktiveras när ett lösligt piller (salt) löses upp 
vid kontakt med vatten och gör att en fjäderbelastad kolv kan genomborra gascylindern och blåsa upp flytvästen. Denna typ av 
mekanism kan aktiveras felaktigt om den hela tiden är i fuktiga förhållanden utan att hängas upp på tork.

Hydrostatiska mekanismer påverkas inte alls av fukt och aktiveras av tryckskillnaden vid nedsänkning i vatten. Lösliga 
mekanismer används troligtvis på de flesta tillgängliga produkter och kan lätt kontrolleras och underhållas av fiskarna själva. 
Hydrostatiska mekanismer har en ganska kritisk installation och måste underhållas av tillverkaren.

Överdrag: Sätts fast med tryckknappar, kardborrband eller dragkedja. Överdragen måste vara robusta för att skydda, men också 
flexibla för att flytvästen ska vara bekväm att ha på sig. Inom fiske är det viktigt att kunna hålla överdraget rent.

Bälten: Om inte flytvästens bälte är ordentligt fastsatt runt bäraren kommer flytvästen helt enkelt att flyta upp ovanför axlarna 
när man är i vattnet. Spännet måste vara lätt att använda och effektivt för att se till att bältet inte blir slakt.

Grenband: För att förhindra att flytvästen flyter ovanför axlarna och inte lyfter upp bärarens mun ovan vattnet, tillhandahåller 
många tillverkare grenband. Dessa rekommenderas speciellt för användning med korta (highline) flytvästar där bältet hamnar 
över midjan och det är troligt att det glider uppåt.

Cylinder och mekanism: Ett potentiellt problem med uppblåsbara flytvästar är att gascylindern lossnar och flytvästen 
därför inte blåses upp eller endast delvis blåses upp. Regelbundna kontroller måste göras för att se till att mekanismen sitter 
fast ordentligt. För att lösa detta problem sätter en del tillverkare fast cylindern till ett åtdragningsmoment, vissa installerar 
bajonettfattade cylindrar och vissa har ett plastfönster i överdraget för att man ska kunna se cylindern och mekanismen.

Den fysiska aktiviteten som fisket innebär, utsätter flytvästar för hårda prövningar och fiskare måste vara medvetna om att 
gasflaskor kan lossna, och kontrollera sina flytvästar regelbundet.

Underhåll: Tillverkare rekommenderar att de själva gör en noggrann kontroll och service helst var tolfte månad. Det finns 
emellertid ingen anledning till varför en uppblåsbar flytväst som bärs som ett personligt flythjälpmedel inte skulle underhållas 
av fiskaren enligt tillverkarens instruktioner. Skulle den blåsas upp oavsiktligt behöver man ju faktiskt kunna packa ihop den igen. 
När man köper flytväst från leverantören bör man även köpa minst ett omladdningskit. Dessa kit innehåller en ersättningscylinder 
med gas, ett nytt lösligt piller och allt annat som krävs för att flytvästen ska bli användbar igen efter att den har blåsts upp. 
Hydrostatiska flytvästar är kritiska och måste skickas till tillverkaren för service.
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1.2.5 FLYTVÄSTAR

Vad ska man leta efter?
Bekvämlighet: Kommer den att vara bekväm att ha på sig när man arbetar? Prova flytvästen och se hur det känns. Att det 
skaver runt halsen är ofta ett problem och det kan hjälpa att ha på sig en T-shirt med krage. Ett annat möjligt problem är att 
cylindern och mekanismen sticker in i bröstet när man böjer eller sträcker sig under arbetet.

Bältesspänne: Tänk på hur lätt det är att fästa spännet. Många flytvästar har ett loopspänne, men det kan vara ganska 
svårt att sätta fast med kalla händer och det kräver att bandet kan spännas åt ordentligt efter att det satts fast. Spännen 
med snäpplås eller trycklås är lättare och snabbare och bältet behöver inte justeras. Kontrollera hur väl spännet och 
inställningsanordningen håller bältet eftersom det är ett vanligt problem att bältet blir löst.

Ihakningspunkter: Leta efter en flytväst med en platt profil som passar dig bra och som inte går mycket under bältet. Den 
största ihakningspunkten är runt kulan eller knappen till snodden för manuell uppblåsning som vanligtvis sitter längst ner. Med 
automatisk uppblåsning är det förmodligen motiverat att stoppa den manuella uppblåsningskulan inuti överdraget, antingen 
genom att öppna kardborrbandet eller längst ner vid dragkedjan. Självklart måste man öppna överdraget för att komma åt kulan 
om den automatiska uppblåsningen inte skulle fungera, men det är ytterst osannolikt.

Fästanordningar: Överdragen hålls på plats av kardborrband, dragkedjor eller tryckknappar. Kardborrband är mycket effektivt, 
men om de smutsats ner av fin sand, skräp osv. håller det inte ihop lika effektivt längre och överdraget kan gå upp. Dragkedjor 
och tryckknappar är antagligen bättre i situationer där flytvästen kommer att utsättas för mycket smuts.

Rengöring: Att rengöra överdrag är viktigt vid de flesta fiskeverksamheter.

Hållbarhet: Lätta flytvästar med bräckliga överdrag kommer inte att klara av att bäras kontinuerligt vid arbete, eftersom 
överdragen lätt kan rivas sönder och skada blåsan. Vid hårt fysiskt arbete bör åtminstone den nedre delen av flytvästen 
förstärkas. Alternativt kan kompakta flytvästar med kort längd, som inte kommer i vägen för tinor, bäras.

Lyse och visselpipa: Solas-godkända flytvästar är utrustade med lyse och visselpipa. Ett personligt flythjälpmedel måste inte 
uppfylla Solas-kraven, men det rekommenderas starkt att det finns lyse och visselpipa.

1.2.6 OLJESTÄLL

Med inbyggd flytväst
Ett speciellt oljeställ med utfällbar överdel eller en överdragsjacka som man fäster med tryckknappar är lämplig eftersom den 
kan öppna sig och ge plats för den uppblåsta flytvästen. En produkt, som många fiskare tyckte om i tester, ersätter hängslena i 
oljeställets byxor med en uppblåsbar flytväst.

Flytvästen består av en bred plan sektion och sitter bekvämt på bärarens skuldror. Remmar som sitter fast vid byxans bröstlapp 
justerar passformen och byxorna fungerar som ett effektivt grenband för flytvästen när man är i vattnet. Flytvästen och 
oljeställsbyxorna kan köpas separat så att om byxorna går sönder kan flytvästen flyttas till ett nytt par.
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1.3 SLUTLIGA ÖVERVÄGANDEN

Fiskare kommer att upptäcka att oavsett vilken produkt de bestämmer sig för kommer den inte att vara helt obegränsad och 
problemfri. Alla produkter skaver sannolikt runt halsen så en T-shirt med krage bör användas för att skydda halsen. Fiskare 
drunknar även i varmt väder; i själva verket är det så att de flesta fiskare som drunknar gör det i lugna väderförhållanden.

Det är ansträngande att ha på sig ett personligt flythjälpmedel, men om man är ihärdig blir det snart en självklarhet och inte ett 
problem. Välj noga bland tillgängliga produkter för att hitta en som passar din fiskeverksamhet och prova den helst tillsammans 
med oljekläder innan du köper den.

Uppblåsbara flytvästar är inte ”slit-och-släng-föremål”, de måste hängas upp på tork efter användning och regelbundet 
kontrolleras om de är skadade eller om gastuben håller på att lossna.

När man köper en uppblåsbar flytväst bör man även köpa ett omladdningskit, så att man kan packa ihop den om den skulle 
blåsas upp på grund av att knappen fastnar i något eller för att fukt tränger in i mekanismen. (Hydrostatiska flytvästar påverkas 
inte av fukt, men måste packas ihop av tillverkaren om knappen fastnat i något.)

Du bör inse att en produkt som bärs dagligen när man arbetar på ett fiskefartyg inte kommer att vara för evigt. Inspektera alltid 
din flytväst för slitage före användning och se till att den får service av en auktoriserad person varje år.



Modul VI • Ytterligare information

2 • Stabilitet

2.1 INLEDNING

2.2 STABILITETSFAROR

2.2.1 FÖRÄNDRA FARTYGET ELLER INSTALLERA NY UTRUSTNING

2.2.2 ÖVERBELASTNING

2.2.3 VATTENINTRÄNGNING OCH ÖVERSVÄMNING

2.2.4 TRÅLNING OCH MUDDRING

2.2.5 ATT LYFTA FÅNGST ELLER FISKEUTRUSTNING

2.3 FYRA STEG FÖR ATT BEDÖMA DITT FARTYGS STABILITET

ÖVERBELASTA 
INTE
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2.1 INLEDNING

STABILITET
Stabilitet är ett fartygs förmåga att återgå till upprätt läge i vattnet.

God förståelse av de faktorer som minskar stabiliteten är avgörande för att fatta rätt beslut och vidta rätt åtgärder när 
man arbetar på sitt fartyg till sjöss.

TYNGDPUNKTEN (G)
Är den punkt då hela fartygets vikt kan sägas verka lodrätt nedåt och ju lägre denna punkt ligger desto stabilare är 
fartyget.

VI-2. Visualisering av tyngdpunkten.

Tyngdpunkten kommer att ändras med fartygets belastning och en tung belastning högt upp på däck kommer att leda till en 
högre tyngdpunkt och ett mindre stabilt fartyg. Belastning under däck kommer att öka stabiliteten. Tyngdpunkten rör sig mot en 
extra vikt, bort från en borttagen vikt och parallellt med en flyttad vikt.

VI-3. Vad förändrar tyngdpunkten.
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Uppstår när vätskor flyter med fartygets rörelser och gör att tyngdpunkten förskjuts, vilket på allvar påverkar stabiliteten.

Om en tank eller en behållare är full rör sig inte innehållet med fartygets rörelser och fartygets tyngdpunkt ändras inte. I en delvis 
fylld tank eller behållare, kommer innehållet att röra sig med fartygets rörelser och fartygets tyngdpunkt kommer att förskjutas 
och stabiliteten minska. Bränsletankar har uppdelningar som minskar effekten av fria ytor.

 

VI-4. Full tank: tyngdpunkten är fast när fartyget 
rullar (anpassat från Transport Canada, 03/2003).

VI-5. Halvfull tank: tyngdpunkten rör sig åt sidan 
när båten rullar (anpassat från Transport Canada, 
03/2003).

Fisk kan glida och effekten av den fria ytan uppträder om det finns mycket fisk, antingen på däck eller i fiskrummet. Det är viktigt 
att lägga fisk i lådor eller att ha uppdelningar som hindrar fisken från att glida runt och destabilisera fartyget.

 

VI-6. Stora mängder fisk kanar och ger en effekt 
av fria ytor (anpassat från Transport Canada, 
03/2003).

VI-7. Vatten på däck flyter och ger en effekt av fria 
ytor (anpassat från Transport Canada, 03/2003).

FRIBORD
Det vertikala avståndet mellan vattenytan och fartygets arbetsdäck.

VI-8. Illustration av fribord och djup (anpassat från FAO, artikel 517).

DJUP

FRIBORD
DÄCK
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2.2 STABILITETSFAROR

2.2.1 FÖRÄNDRA FARTYGET ELLER INSTALLERA NY UTRUSTNING

Att förändra fartyget för att installera stora tunga föremål gör att tyngdpunkten blir högre och fartygets stabilitet minskas.

Om du vill installera en ny lastbrygga, ett skyddsdäck, en nättrumma eller ett effektblock och kran, måste du först konsultera 
en kvalificerad person eller skeppsbyggnadsarkitekt. Det är bara de som kan bedöma vilken effekt ett sådant föremål ovanför 
däcknivån kommer att ha på fartygets fribord, och ge råd ifall justeringar behövs eller nya stabilitetsberäkningar bör göras.

Kom också ihåg att långsam ansamling av saker och utrustning ger extra tyngd på båten, så rensa ut regelbundet och kontrollera 
noga var tunga föremål förvaras.

Håll nere vikten så mycket som möjligt.

2.2.2 ÖVERBELASTNING

Fiskefartyg överbelastas ofta för att man lägger för mycket fångst i lastrummet eller extra fisk på däck. Båda tillstånden 
begränsar stabiliteten och gör att fartyget hamnar närmre en kantringssituation.

Räkna ut hur mycket fångst du med säkerhet kan lasta och lämna stora säkerhetsmarginaler för dåligt väder och sjunkande 
bränslenivåer, så att du kan komma hem säkert. Om du har en stabilitetsbok, titta på de lastförhållanden som har beräknats för 
specifika bränslemängder, förnödenheter och fångst.

Man ska förvara så lite som möjligt på däck och det ska alltid säkras för att förhindra att det glider. När tinor eller nät tas till nya 
fiskevatten är det alltid frestande att stapla redskap på höjden för att kunna lasta så mycket som möjligt.
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2.2.3 VATTENINTRÄNGNING OCH ÖVERSVÄMNING

När det är hög sjö kan en våg på däck ta in flera ton vatten och skapa en effekt av fria ytor. Det är därför viktigt att ta bort vatten 
från däck så snabbt som möjligt. Länsportar (spygattar) är mycket viktiga för att avlägsna vatten på däck och minska risken för 
kantring.

En annan översvämningssituation uppstår via ventiler och rörledningar i motorutrymmet eller översvämningar genom luckor, 
dörrar och ventiler.

Åtgärder för att undvika denna fara är:
 � Undvik förhållanden där brytande vågor eller medsjö kan göra att däcket översvämmas.

 � Håll länsportarna öppna och fria från hinder.

 � Se till att minimera slagvattennivå och smält is.

 � Testa larm för slagvattennivå och pumpar före varje resa.

 � Håll luckor och dörrar stängda och fria från linor, vajrar och hinder.

VI-9. Olika sorters sjö.

2.2.4 TRÅLNING OCH MUDDRING

Trålning och muddring kräver att tung utrustning lyfts. Man måste vara mycket försiktig eftersom spänningen i varpen under 
trålning eller muddring kraftigt kan minska fribord och höja tyngdpunkten.

VI-10. Att dra in varp påverkar stabiliteten.

KvartsjöMedsjöSidsjö

Stabilitet vid bogsering, muddring eller trålning.
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2.2.5 ATT LYFTA FÅNGST ELLER FISKEUTRUSTNING

Att lyfta fiskeutrustning eller fångst ombord på fartyget kan på allvar minska stabiliteten. Man måste vara medveten om att vid 
lyft från en lyftbom verkar hela föremålets vikt från blocket längst upp på lyftbommen, när föremålet väl har lyfts ur vattnet. 
Vikten är alltså högt upp och förskjuten till fartygets sida och får fartyget att kränga.

Innan man lyfter ska man tänka på fartygets och havets tillstånd och hur mycket man ska lyfta.

VI-11. Lyft från lyftbom.

VI-12. Lyft från akterbrygga.

VI-13. Lyft från sidan.

Stor hävstång för lasten.

Fångst.

Föreställ dig hela 
fångstens last i höjd 
med blocket.

Stort lyft av 
tyngdpunkt.

Stabilitet vid lyft av fångsten.

Oväntad hävstång för lasten.

Fartyget känner 
av lasten här uppe.

Lyfta fångsten i aktern.

Lastens hävstång.

Fartyget känner 
av lasten här uppe.

Lyft vid relingen.
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2.3 FYRA STEG FÖR ATT BEDÖMA DITT FARTYGS STABILITET

STEG 1
Ta hänsyn till alla faktorer som kan bidra till ett stabilitetsproblem, såsom

 � vattentäthet,

 � fri yta,

 � fribord,

 � last,

 � fiskeverksamhet,

 � annat.

STEG 2
Samla ihop alla tekniska uppgifter som finns tillgängliga för fartyget såsom

 � linjeritning,

 � allmän planritning,

 � stabilitetsbok,

 � register av förändringsarbeten,

 � fartygets registreringsuppgifter,

 � kapacitet hos fiskhållare, bränsletankar, vattentankar,

 � installerad ballast.

Om det inte finns någon stabilitetsbok bör du konsultera en skeppsbyggnadsarkitekt som kan använda tillgänglig 
information för att beräkna fartygets stabilitet. Om det inte finns tillräckligt med information tillgänglig kan 
skeppsbyggnadsarkitekten genomföra ett ”rullningstest” för att bedöma graden av stabilitet.

STEG 3
Skriv en lista med vilka viktiga frågor som gäller ditt fartyg:

 � Vattentäthet/översvämningspunkter: Vilka ställen på fartyget är kritiska och skulle kunna ta in vatten? Till 
exempel dörrar, luckor, fönsterventiler, takfönster, ventiler i skrovet osv. Vilka förfaranden och vilket underhåll kan du 
införa för att förhindra att vatten tränger in?

 � Fri yta: Var på fartyget skulle fri yta kunna bli ett problem? Till exempel vatten som inte kan rinna av däck, stora 
mängder fisk på däck, vatten i länspump, bränsletankar.

 � Fribord: Vilka faktorer skulle kunna minska fartygets fribord och finns gränserna för fribordnivå i de tekniska 
uppgifterna? Till exempel tänk på fribord i akter, midskepps och köl och var medveten om miniminivån.

 � Lastning: Anges några lastgränser i någon tillgänglig stabilitetsinformation? Har förvaringsplatser för utrustning 
specificerats? Lasten på fartyget, oavsett om det är utrustning, bränsle, förnödenheter eller fångad fisk, får inte 
överstiga minsta fribordnivå.

 � Fiskeverksamhet: Tänk på vilket fiskearbete som kommer att ha en betydande inverkan på fartygets stabilitet och 
gör en lista med alla förfaranden och åtgärder som kommer att begränsa negativa effekter.
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Gör en checklista för att lägga fram de viktiga faktorerna för ditt fartyg, som en påminnelse om de åtgärder och kontroller 
som måste genomföras för att säkerställa fartygets stabilitet.

Lägg i kolumnen nedan till de viktiga punkter som du bestämde i steg 2 och 3. Ange i förfaranden de instruktioner som ska 
följas för varje punkt. Ange vilket arbete eller vilka kontroller som måste göras regelbundet. Använd checklistan (tabellen 
nedan) som en påminnelse till alla personer om vilka åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att fartygets stabilitet är 
säker.

NYCKELFAKTORER
FÖRFARANDEN

Före avsegling Skållning Fiske

Vattentäthet

Fri yta

Fribord

Last

Fiskeverksamhet

Här följer några exempel på scenarier som kan man tänka på:

a) Lämna hamnen med full bränsletank och förnödenheter men ingen fisk.

b) Vara på fiskeplatsen med en full fångst.

c) Komma hem med en full/liten fångst och inte mycket bränsle eller förnödenheter.

d) Andra faktiska driftsförhållanden (t.ex. fiskeverksamhet).

Erkännande:
Vissa delar av innehållet i avsnittet om stabilitet är baserat på information som publicerats av Maritime Nya Zeeland och Fishing 
Industry Safety and Health.
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Modul VI • Ytterligare information

3 • Första hjälpen

3.1 UNDERSÖKA SKADADE

3.2 KALLA PÅ HJÄLP – MAYDAY

3.3 FÖRBANDSLÅDA FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

3.3.1 GRUNDLÄGGANDE FÖRBANDSLÅDA

3.3.2 FÖRBANDSLÅDA KATEGORI C

3.4 SKADEFORMULÄR

ATT VETA 
VAD MAN 
SKA GÖRA
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EN 3.1 UNDERSÖKA SKADADE

1. Ta hand om din egen säkerhet.

2. Börja prata med den skadade innan du rör honom/henne.

3. Kontrollera respons:

 y Är den skadade alert?

 y Kan han/hon höra din röst?

 y Ger han/hon respons på smärta?

 y Ger han/hon ingen respons?

För att kontrollera hur medveten han/hon är, skaka axlarna bestämt och skrik för att försöka få respons. Om personen inte ger 
någon respons på röst eller beröring, nyp örsnibben eller baksidan av handen för att se om han/hon ger respons på smärta.

Man blir medvetslös när hjärnans normala verksamhet avbryts.

Det kan vara ett livshotande tillstånd som kräver omedelbar medicinsk hjälp.
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1. Kontrollera att radion är påslagen och att den höga effektinställningen är vald.

2. Välj lämplig kanal (MF DSC, VHF DSC, VHF-kanal 16 eller INMARSAT).

3. Tryck på sändarknappen och säg långsamt och tydligt:

 y Mayday (upprepa 3 gånger).

 y Detta är (upprepa fartygets namn 3 gånger).

 y Mitt anropsnamn/MMSI är ...
 y Mayday (fartygets namn och identifiering).

 y Min position är (ge latitud och longitud, eller en verklig bäring och avstånd från en känd punkt).

 y Jag behöver (beskriv typen av hjälp, t.ex. ”medicinsk hjälp”).

 y Jag har (?) personer ombord.

 y Over (detta betyder, var snäll och svara).

4. Släpp sändarknappen och vänta på ett svar.

5. Om du inte hör något UPPREPA ANROPET.

Om det lyckas kommer ditt anrop omdirigeras till en läkare på ett av de medicinska radiorådgivningskontoren. Beroende på 
omständigheterna och läkares råd, kan kustbevakningsmyndigheterna hjälpa till att ordna evakuering.

Enligt EU:s befintliga minimikrav för säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk behandling ombord på fartyg, som gäller 
på fiskefartyg av alla storlekar:

 � Fartyg ska ha med sig lämplig förbandslåda.

 � Besättningen ska ha en grundutbildning i medicinska och akuta frågor.

 � Medicinsk konsultering ska finnas tillgänglig via radio.

 � En handbok i första hjälpen ska finnas ombord.

När något händer och någon är sjuk eller skadad är det viktigt att någon finns där med kunskap för att utföra rätt åtgärder 
tills professionell hjälp anländer.

Alla besättningsmedlemmar bör delta i en grundläggande första hjälpen-utbildning för att kunna hjälpa sina 
besättningskompisar om det behövs.
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EN 3.3 FÖRBANDSLÅDA FÖR FÖRSTA HJÄLPEN

3.3.1 GRUNDLÄGGANDE FÖRBANDSLÅDA

INNEHÅLL
1. Sex olika förband

2. Tvättlappar (för räddarens händer)

3. Våtservetter för sårtvätt

4. Ögondynor

5. Vattenbaserat förband

6. Två rullar bandage

7. Självhäftande tejp

8. Kirurgiska saxar

9. Pincetter

10. Säkerhetsnålar

11. Nagelborste

12. Påse med dragkedja och etiketter i händelse av evakuering till sjukhus

13. Sex triangulära bandage (calico)

14. Åtta par nitrilhandskar

15. Folie/överlevnadsfiltar

16. Ansiktsskydd för återupplivning

17. Gasbindesvabbar
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3.3.2 FÖRBANDSLÅDA KATEGORI C (4)

(4) Referensen till kategori C är kopplad till de tre kategorier som fartyg kan klassas i enligt gällande krav. Denna kategorisering påverkar förteckningen över 
vilka medicinska artiklar som ska tas med ombord.

UTRUSTNING
1. Andningsmask för mun-mot-mun-återupplivning

2. Självhäftande elastiskt bandage

3. Gasbindekompress

4. Engångshandskar av polyetylen

5. Plåster

6. Kompressbandage

7. Bandage eller plåster med zinkoxid

MEDICINER
1. Hjärtmediciner

 y Preparat mor kärlkramp

2. Mag-tarmsystemet

 y Antiemetikum (mot kräkningar)

 y Antidiarroika (mot diarré)

3. Smärtstillande och antispasmodika

 y Smärtstillande

4. Nervsystemet

 y Botemedel mot sjösjuka

5. Läkemedel för utvärtes bruk

 y Antiseptisk lösning

 y Brännskadepreparat

6. Motgifter

REGISTRERA HÄNDELSEN
Registrering av händelsen är viktigt för räddningstjänsten. Den bör följa med den skadade, företrädesvis i en påse med 
dragkedja för att hålla den torr. En kopia kan också krävas för fartygets register.

Följande sida har ett exempel på ett formulär som du kan kopiera och ha ombord tillsammans med förbandslådan.
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EN 3.4 SKADEFORMULÄR

När åt personen senast?

Torr

Normal

Klibbig
Fuktighet

Rodnad

Normal

Blek
Färg

Mycket varm

Varm

Normal

Kall

Mycket kall
Temperatur

Hud

SvagStarkLångsamSnabbNormal
Puls

Ljudlig

Ytlig

Djup

Långsam

Snabb

Orolig

Normal
Andning

Reagerar inte?

Reagerar på smärta?

Är personen alert?

Känner till sitt namn/var han/hon är?

Vid medvetande

NejJaRyggradsskada?

Höger vrist/fot

Höger knä

Höger höft/lår/skinka

Höger hand/handled

Höger armbåge/underarm

Höger axel

Övre ryggen

Vänster vrist/fot

Vänster knä

Vänster höft/lår/skinka

Vänster hand/handled

Vänster armbåge/underarm

Vänster axel

Hals

H
ög

M
ed

el
Sv

ag
In

ge
n 

sm
är

ta

H
ög

M
ed

el
Sv

ag
In

ge
n 

sm
är

ta

Påverkad kroppsdel och smärtnivå 

Kort beskrivning av skadan

Var skedde olyckshändelsen? (dvs. däck, kabyss, maskinrum osv.)

Tid (UTC/GMT/lokal)Datum för olyckshändelsen

2. Om olyckshändelsen

Om ja, ge fler upplysningar

Nej

Medicinsk bakgrund?

Om ja, ge fler upplysningar

Nej

Tar något läkemedel?

Om ja, ge fler upplysningar

Nej

Allergier?

Hemtelefonnummer och/eller mobilnummer

Bostadsadress

Befattning 
ombord

ÅrMånadDag
Födelsedatum

Man KvinnaKön

Namn

1. Om den skadade personen
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Modul VI • Ytterligare information

4 • Arbetsutrustning

4.1 INLEDNING

4.2 HANDSIGNALER VID LYFTARBETEN

4.3 UNDERSÖKNING, INSPEKTION OCH REGISTERHÅLLNING

4.4 INSPEKTIONSFORMULÄR

4.4.1 TRÅLARE

4.4.2 MJÄRDFISKEFARTYG

4.4.3 FARTYG SOM FISKAR MED NÄT/LINOR/DÖRJ

4.4.4 MUDDRINGSFARTYG ELLER BOMTRÅLARE

4.4.5 RINGNOTSFARTYG

INSPEKTERA 
REGELBUNDET

När åt personen senast?

Torr

Normal

Klibbig
Fuktighet

Rodnad

Normal

Blek
Färg

Mycket varm

Varm

Normal

Kall

Mycket kall
Temperatur

Hud

SvagStarkLångsamSnabbNormal
Puls

Ljudlig

Ytlig

Djup

Långsam

Snabb

Orolig

Normal
Andning

Reagerar inte?

Reagerar på smärta?

Är personen alert?

Känner till sitt namn/var han/hon är?

Vid medvetande

NejJaRyggradsskada?

Höger vrist/fot

Höger knä

Höger höft/lår/skinka

Höger hand/handled

Höger armbåge/underarm

Höger axel

Övre ryggen

Vänster vrist/fot

Vänster knä

Vänster höft/lår/skinka

Vänster hand/handled

Vänster armbåge/underarm

Vänster axel

Hals

H
ög

M
ed

el
Sv

ag
In

ge
n 

sm
är

ta

H
ög

M
ed

el
Sv

ag
In

ge
n 

sm
är

ta

Påverkad kroppsdel och smärtnivå 

Kort beskrivning av skadan

Var skedde olyckshändelsen? (dvs. däck, kabyss, maskinrum osv.)

Tid (UTC/GMT/lokal)Datum för olyckshändelsen

2. Om olyckshändelsen

Om ja, ge fler upplysningar

Nej

Medicinsk bakgrund?

Om ja, ge fler upplysningar

Nej

Tar något läkemedel?

Om ja, ge fler upplysningar

Nej

Allergier?

Hemtelefonnummer och/eller mobilnummer

Bostadsadress

Befattning 
ombord

ÅrMånadDag
Födelsedatum

Man KvinnaKön

Namn

1. Om den skadade personen
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4.1 INLEDNING

ARBETSUTRUSTNING
Avser all utrustning som används vid arbetet ombord på fartyget, såsom

 � handverktyg, både manuella och maskindrivna,

 � stegar, både fasta och bärbara,

 � transportband,

 � hissar,

 � ismaskiner,

 � utrustning för kabyss och styrhytt,

 � vinschar,

 � dragare,

 � nättrummor,

 � kraftblock, kranar och tillhörande skivor, hängande block, och bryggor,

 � utrustning på land som används vid landningsverksamhet, såsom gaffeltruckar och självgående arbetsutrustning.

Den person som ansvarar för fartygets drift ska se till att arbetsutrustningen

 � är lämplig för användning och passar ändamålet och de förhållanden under vilka den används,

 � hålls i ett säkert skick för att kunna användas så att den inte är en risk för människors hälsa och säkerhet,

 � inspekteras för att säkerställa att den fortsätter att vara säker att använda.

All inspektion ska utföras av en behörig person och registreras.

För lyftutrustning såsom vinschar och dragare, gäller särskilda skyddsanordningar och kontroller.

 � Lyftanordningar måste vara lämpliga, tillräckligt starka och stabila för angiven användning; likaså ska all last som fästs 
vid dem (t.ex. fisklådor, lyftkrokar osv.) vara passande,

 � placerade eller installerade för att förhindra risken för skador, t.ex. från att utrustning eller last ska falla ner eller slå till 
människor,

 � tydligt märkta med sådan information som ska tas hänsyn till för säker användning, t.ex. säkra arbetslaster, tillbehör 
såsom stroppar, slingklämmor osv. ska märkas på samma sätt.

Operatören måste se till att

 � lyft planeras, övervakas och genomförs på ett säkert sätt av behöriga personer,

 � en lämplig riskbedömning har gjorts innan verksamheten startar,

 � utrustning som används för att lyfta människor är uppmärkt för detta och är säker för ett sådant ändamål, t.ex. alla 
nödvändiga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att ta bort eller minska risker,

 � all defekt utrustning tas ur drift omedelbart.

När det gäller ovanstående måste den behöriga personen kunna uppvisa god kunskap om lyftutrustning och 
lyftverksamhet. Detta kan vara skepparen eller en besättningsmedlem, men man rekommenderar att en kvalificerad 
person används.
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4.2 HANDSIGNALER VID LYFTARBETEN

Diagram återges med tillstånd av den brittiska kustbevakningen

VI-14. Standardhandsignaler vid lyftarbeten.

FLYTTA ÅT HÖGERFLYTTA ÅT VÄNSTER

Signalera med båda händerna

FLYTTA BORT FRÅN MIGFLYTTA MOT MIG

SVÄNG HÖGERSVÄNG VÄNSTERLÄGRE

NÖDSTOPPSTOPPHISSA

Böj och sträck fingrarna 
för att signalera 
”ta bördan” eller 
”flytta lasten”

Avbryt att följa mina 
instruktioner

VERKSAMHET UPPHÖR
Följ mina anvisningar

VERKSAMHET STARTAR
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4.3 UNDERSÖKNING, INSPEKTION OCH REGISTERHÅLLNING

Innan lyftutrustning, inklusive tillbehör, används för första gången måste den kontrolleras av en behörig person. Lyftanordningar 
bör även undersökas ordentligt minst en gång per år, när den används regelbundet.

Ett undersökningsschema ska upprättas av behörig person och undersökningar ska utföras av en behörig person, och 
uppgifterna ska fyllas i i en underhållsbok som bör finnas tillgänglig för inspektion. Efter varje undersökning eller inspektion av 
lyftutrustningen ska en rapport skickas till fiskefartygets ägare och skeppare, så att de kan vidta lämpliga åtgärder.

All utrustning som används för lyftverksamhet ska tas med, inklusive sådant som används för att förankra, fixera eller stödja 
den. Tillbehör som kedjor, stroppar, selar, lyftöglor osv. ingår också. Draganordningar (varp, linor, kedjor, länkar, schacklar osv.) som 
normalt går i eller är nedsänkta i vattnet vid normalt fiske, behöver inte tas med. Men om trålvinschen eller dragaren används för 
lyft, då ska de inräknas.

Alltså, även om en vinsch har ett drag på 5 ton när den används för att landa fångsten, men endast lyfter 0,5 ton per lyft, bör 
den inspekteras och undersökas på grundval av lasten på 0,5 ton.

Hur ofta inspektionerna ska ske beror på föremålets användning; för något som används mycket vid förhållanden som kan orsaka 
snabb korrosion eller slitage, är tre månader en rimlig period. För andra föremål kanske sex månader, men med säkerhet minst en 
gång per år för alla föremål.

Följande avsnitt ger ett förslag på inspektionsformulär för trålare, mjärdfiskefartyg, fartyg som fiskar med nät/linor/dörj och 
muddringsfartyg/bomtrålare och snörpvadsfartyg. Observera att listan av föremål inte är fullständig.
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4.4 INSPEKTIONSFORMULÄR

4.4.1 TRÅLARE

FÖREMÅL

SKICK/RESULTAT
G: godtagbart 

R: behöver repareras/bytas ut/justeras 
K: korrigerat 

ET: ej tillämpligt

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader

Vinsch, inklusive: säten, bromsar, kopplingar, 
styrredskap, rullar, styrventil och hydraulik

Däckskivor och hängande block, inklusive 
schacklar

Dragpunkt, dragkedjor eller vajrar, 
”stoppkedjor”

Lyftbom eller brygga för påslyft inklusive: 
vinsch, vajer, block, schackelkrok, styrventil 
och hydraulik

Landningsrigg inklusive: lyftbom, block, vajer, 
krok, schacklar, lådkrokar, vinsch, styrventil 
och hydraulik

Kraftblock och kran

6 månader 12 månader

Nättrumma, inklusive: kontroll och hydraulik

Fiskhanteringssystem, transportband, hiss 
osv.

Fiskrumsstege

Elektrisk handslipmaskin

Elektrisk borrmaskin

Svetsanläggning

Bärbar generator

Bränn- och skärutrustning

12 månader

Handverktyg och diverse annat

”Hammerlock”-schackel

Lös lyftutrustning 

Lös lyftutrustning såsom kedjeblock måste inspekteras före användning och efter 12 månader.
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G 4.4.2 MJÄRDFISKEFARTYG

FÖREMÅL

SKICK/RESULTAT
G: godtagbart 

R: behöver repareras/bytas ut/justeras 
K: korrigerat 

ET: ej tillämpligt

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader

Dragare, inklusive: monteringsanordningar, 
skivor, utmatningskniv, reglage och hydraulik

Dävertblock, inklusive: dävertmontering, 
block och schackel

Relingsrulle om den används i stället för ett 
dävertblock

Lyftbom eller brygga för påslyft inklusive: 
vinsch, vajer, block, schakelkrok, styrventil och 
hydraulik

Landningsrigg inklusive: lyftbom, block, vajer, 
krok, schacklar, lådkrokar, vinsch, styrventil 
och hydraulik

6 månader 12 månader

Fiskrumsstege

Elektrisk handslipmaskin

Elektrisk borrmaskin

Svetsanläggning

Bärbar generator

Bränn- och skärutrustning

12 månader

Handverktyg och diverse annat

Lös lyftutrustning

Lös lyftutrustning såsom kedjeblock måste inspekteras före användning och efter 12 månader.



S
ID

A
 1

6
1

M
O

D
U

L 
V

I •
 Y

TT
ER

LI
G

AR
E 

IN
FO

RM
AT

IO
N

 -
 4

 •
 A

RB
ET

SU
TR

U
ST

N
IN

G4.4.3 FARTYG SOM FISKAR MED NÄT/LINOR/DÖRJ

FÖREMÅL

SKICK/RESULTAT
G: godtagbart 

R: behöver repareras/bytas ut/justeras 
K: korrigerat 

ET: ej tillämpligt

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader

Nätdragare, inklusive: 
monteringsanordningar, griprulle/
transportband, reglage och hydraulik

Nätskakare/staplare

Lindragare, inklusive: monteringsanordningar, 
skivor, utmatningskniv, reglage och hydraulik

Gatt eller dävertblock, om det används

Landningsrigg inklusive: lyftbom, block, vajer, 
krok, schacklar, lådkrokar, vinsch, styrventil 
och hydraulik

6 månader 12 månader

Handgurdies

Fiskborttagare

Fiskrumsstege

Elektrisk handslipmaskin

Elektrisk borrmaskin

Svetsanläggning

Bärbar generator

Bränn- och skärutrustning

12 månader

Handverktyg och diverse annat

Lös lyftutrustning

Lös lyftutrustning såsom kedjeblock måste inspekteras före användning och efter 12 månader.
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G 4.4.4 MUDDRINGSFARTYG ELLER BOMTRÅLARE

FÖREMÅL

SKICK/RESULTAT
G: godtagbart 

R: behöver repareras/bytas ut/justeras 
K: korrigerat 

ET: ej tillämpligt

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader

Vinsch, inklusive: säten, bromsar, kopplingar, 
spinnare, rullar, styrventil och hydraulik

Lyftbommar, inklusive: lekare, block 
och vajrar, ändblock för lyftbom och 
säkerhetsutlösningar 

Däckskivor och hängande block, inklusive: 
schacklar

Lyftbom eller brygga för påslyft inklusive: 
vinsch, vajer, block, schackelkrok, styrventil 
och hydraulik

Landningsrigg inklusive: lyftbom, block, vajer, 
krok, schacklar, lådkrokar, vinsch, styrventil 
och hydraulik

Bomtrålare/muddringsrigg

Bomhållande kedjor (för förvaring och 
reparation)

6 månader 12 månader

Fiskhanteringssystem, transportband, hiss 
osv.

Fiskrumsstege

Elektrisk handslipmaskin

Elektrisk borrmaskin

Svetsanläggning

Bärbar generator

Bränn- och skärutrustning

12 månader

Handverktyg och diverse annat

Lös lyftutrustning

Lös lyftutrustning såsom kedjeblock måste inspekteras före användning och efter 12 månader.
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G4.4.5 RINGNOTSFARTYG

FÖREMÅL

SKICK/RESULTAT
G: godtagbart 

R: behöver repareras/bytas ut/justeras 
K: korrigerat 

ET: ej tillämpligt

3 månader 6 månader 9 månader 12 månader

Hjälpbåt: skick, motor, nödutrustning, radio

Sjösättnings-/upptagningsrigg: lyftvajrar, 
block och schacklar, vinsch och struktur

Lindragare, inklusive: monteringsanordningar, 
skivor, utmatningskniv, reglage och hydraulik

Akter nätdragare: inklusive hydraulisk 
montering och reglage

Förens nätdragare: inklusive hydraulisk 
montering och reglage

Vinsch för ringnotslina: tillhörande block och 
rigganordningar

Rigg och vinsch för inhåvning: inklusive 
lyftbom och all riggning

Fiskpump: inklusive lyftbom och all riggning

Nättransporterande rullar: inklusive 
monteringskran och reglage

Lyftbom/kran för landning: inklusive alla 
tillhörande block, kedjor, schacklar osv.

6 månader 12 månader

Fiskrumsstege

Elektrisk handslipmaskin

Elektrisk borrmaskin

Svetsanläggning

Bärbar generator

Bränn- och skärutrustning

12 månader

Handverktyg och diverse annat

”Hammerlock”-schackel

Lös lyftutrustning såsom kedjeblock måste inspekteras före användning och efter 12 månader.
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Modul VI • Ytterligare information

5 • Beredskapsövningar

5.1 INLEDNING

5.2 HUR MAN GENOMFÖR EN EFFEKTIV BEREDSKAPSÖVNING

5.3 BEREDSKAPSPLANEN

5.4 CHECKLISTA FÖR NÖDSITUATIONER

5.4.1 MAN ÖVERBORD

5.4.2 ÖVERSVÄMNING

5.4.3 PERSONSKADA/MEDICINSK NÖDSITUATION

5.4.4 HÅRDA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

5.4.5 BRAND

5.4.6 ÖVERGE FARTYGET

5.5 REGISTER ÖVER UTFÖRDA BEREDSKAPSÖVNINGAR

DISKUTERA 
MÖJLIGA 

SCENARIER
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5.1 INLEDNING

En beredskapsövning är en övning där skepparen och besättningen kan simulera omständigheterna kring en katastrof eller 
en farlig situation ombord, så att man kan öva på sin respons. Även om en övning inte kan förutse alla tänkbara scenarier 
så ger den besättningsmedlemmarna en idé om hur man ska reagera i en nödsituation. Syftena med bra reaktioner i 
nödsituationer är

 � att reagera snabbt,

 � att få händelsen under kontroll eller se till att den inte blir värre,

 � att underlätta evakuering, flykt och räddning från fara,

 � att rädda liv (genom att ge snabb medicinsk hjälp), och

 � att skydda fartyget och dess utrustning.
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5.2 HUR MAN GENOMFÖR EN EFFEKTIV BEREDSKAPSÖVNING

En övning bör utformas så att den ger alla besättningsmedlemmar möjlighet att öva sin tilldelade roll vid en verklig nödsituation, 
bekanta sig med platsen och typen av utrustning som finns ombord, och öka besättningens förtroende som grupp. Den kommer 
också att identifiera eventuella svagheter i planen, vilka därefter kan korrigeras.

1. Variera övningarna genom att välja olika situationer ombord, såsom en brand i boendeutrymmet eller maskinrummet, någon 
som faller överbord eller evakuering av en skadad person.

2. Se till att ingen riskerar att skada sig under övningen.

3. Besättningsmedlemmarna bör kontrollera och känna sig säkra på hur man använder utrustningen.

4. Uppmuntra besättningen att arbeta som ett lag för att hantera situationen på ett säkert och effektivt sätt.

5. Besättningsmedlemmarna kan känna en viss press. Det är dock viktigt att de inser att de måste räkna med varandra för att 
komma i säkerhet vid en riktig nödsituation.

6. Gör en utfrågning efter alla övningar. Uppmana besättningen att tala om vad de har lärt sig och vilka förbättringar som 
eventuellt kan göras. Till exempel:

 y Behövs extra utrustning?

 y Finns en alternativ plats att förvara utrustning?

 y Finns det någon besättningsmedlem som behöver ytterligare (eller repeterande) utbildning?
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5.3 BEREDSKAPSPLANEN

Följande information bör tas hänsyn till och registreras i loggen, som en del av planen.

a) En kort beskrivning av varje möjlig nödsituation (t.ex. man överbord, brand, trasslig utrustning).

b) En checklista med omedelbara åtgärder som ska följas som respons på varje nödsituation.

c) Meddela namnen på de personer som är ansvariga för åtgärder eller förfaranden som skall följas enligt planen.
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5.4 CHECKLISTA FÖR NÖDSITUATIONER

Detta avsnitt tillhandahåller en checklista över grundläggande åtgärder för de mest sannolika nödsituationer på små fartyg. 
Checklistorna får gärna användas som hjälp vid förberedelse av övningar och i den efterföljande utfrågningen.

5.4.1 MAN ÖVERBORD

Vidta försiktighetsåtgärder för att minska risken för fall överbord men var beredd på att utföra en lyckosam räddningsaktion. Man 
måste veta vad man ska göra och utveckla en lämplig plan för sin egen båt.

Förfaranden för att ta upp en man som fallit överbord ska ta hänsyn till följande åtgärder och bestämmelser:

 � Larma: ropa ”man överbord”.

 � Utse en person till att hålla utkik: håller koll på mannen i vattnet.

 � Kasta en livboj: för att markera positionen.

 � Vänd båten: återgå till inverterad kurs.

 � Nödsignal: anropa efter hjälp på radion.

 � Upptagning: ordna ett sätt att få ombord mannen igen.

 � Organisera: ha lämpliga sätt att ta upp mannen, såsom en korg, stege, lyftstropp eller annat.

 � Första hjälpen/sjukvård: ha en lämplig förbandslåda och utbildning i hur man motverkar hypotermi.

5.4.2 ÖVERSVÄMNING

På däckade båtar kan översvämningar ske när som helst, till havs eller i hamn. Översvämning kan förebyggas, men om den 
inte förhindras kan den i de flesta fall kontrolleras. Läckande rör kan, om de upptäcks tidigt, isoleras och översvämningen kan 
kontrolleras genom att man pumpar ut vatten från det berörda utrymmet.

Översvämningar kan också komma snabbt och om de upptäcks sent finns det ingen tid att ta itu med orsaken. Ett effektivt larm 
för slagvattennivån kan vara avgörande för att få en tidig varning för översvämning.

För att minska risken för översvämning eller skada på grund av översvämning, bibehåll vattentäta uppdelningar och kontrollera 
att alla utrymmen under däck underhålls och hålls i gott skick. Om fartyget skulle svämma över:

 � Larma.

 � Sätt på pumpar, kontrollera att suget fungerar effektivt.

 � Vakten i styrhytten ska skicka ett radiomeddelande till närliggande fartyg och kustbevakningen.

 � Vänd fartyget mot grundare vatten eller hamnen. Överväg att stranda fartyget.

 � Försök att hejda vattenflödet genom att stänga ventiler, eller blockera hålet.

 � Om pumparna inte fungerar, gå ut och täta utrymmet.

 � Stäng dörrar, luckor och portar för att förhindra översvämning.

 � Lämna spygattar eller länsportar öppna för att dränera ut överskottsvatten.

 � Räta upp skott genom att använda brädor eller fisktunnor bundna tvärs över utrymmet.

 � Leta efter hål som läcker in i angränsande utrymmen.

 � Tänk på effekten översvämmade utrymmen har på stabiliteten.

 � Använd ett segelark för att blockera inträngandet.

 � Förbered för att överge fartyget. Stanna kvar på fartyget så länge som det är säkert att göra det.

 � Överge fartyget endast då skepparen beordrar det.

 � Bär inte personligt flythjälpmedel eller räddningsdräkter inne i fartyget (slutna utrymmen) eftersom deras flytkraft kan göra 
det svårare att fly vid en plötslig kantring. Ta däremot upp dem så att de är lättillgängliga.
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AR 5.4.3 PERSONSKADA/MEDICINSK NÖDSITUATION

Besättning bör utbildas i första hjälpen och veta hur man hanterar medicinska nödsituationer, såsom medvetslöshet, skärsår, 
brännskador, hypotermi och köldchock. Så här ska du bete dig om en olycka inträffar:

 � Övervaka den skadade personens hälsa ombord.

 � Larma genom att skicka ett MAYDAY på radion om det är livshotande.

 � Vid behov, be om medicinska råd via radio.

 � Förbered för evakuering med helikopter eller annat fartyg.

 � Eller evakuera genom att återvända till hamnen.

5.4.4 HÅRDA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Innan du går till sjöss, se till att du känner till prognosen för väder- och sjöförhållanden i ditt område.

 � Övervaka kontinuerligt vädret i ditt område när du är till sjöss.

 � Meddela besättningen om hårt väder är på ingående och/eller innan du planerar att passera någon farlig plats.

 � Stäng dörrar, luckor och portar för att förhindra att vatten tränger in i fartyget.

 � Pumpa länspumparna torra för att förhindra att stabilitet förloras.

 � Besättningen bör säkra lös utrustning och last på däck.

 � Kontrollera alla intag och släpp loss linor som går genom skrovet för att undvika läckage.

 � Var beredd att utföra tillfälliga reparationer.

 � Bär inte personligt flythjälpmedel eller räddningsdräkter inne i fartyget (eller slutna utrymmen) eftersom deras flytkraft kan 
göra det svårare att fly vid en plötslig kantring. Ta däremot upp dem så att de är lättillgängliga.

 � Planera för att säkra fartyget i skyddat vatten (fristad) om det är nödvändigt.

5.4.5 BRAND

Bränder kan börja i kabyssen eller i maskinrummet. Utrusta ditt fartyg med lämpliga medel för att bekämpa bränder i 
dessa utrymmen. Se till att området runt spisen är rent och har en brandfilt lättillgänglig för att kväva en eventuell brand. 
Maskinrummet å andra sidan, kan vara utrustat med ett inertgassystem. Kontrollera regelbundet ventilerna i sprinklersystemen. I 
händelse av brand bör du vara beredd att göra följande:

 � Den som upptäcker branden måste slå larm.

 � Meddela kustbevakningen.

 � Lokalisera brandkällan om det är möjligt.

 � Stäng av all ventilation. Stäng luckor, dörrar, portar, fönster och fläktar.

 � Stäng av elen för drabbade utrymmen.

 � Se till att personer i brandzonen utryms på ett säkert sätt.

 � Begränsa och släck elden.

 � Manövrera fartyget så att vindens effekt på branden minimeras.

 � Ställ båten så att rök blåser bort från båten.

 � Kontrollera angränsande utrymmen för att förhindra spridning av branden.

 � När branden är släckt, kontrollera fartygets stabilitet.

 � Om vatten användes för att släcka branden, avlägsna vattnet.

 � Bedöm om ytterligare åtgärder behövs.

 � Samla ihop utrustningen.
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AR5.4.6 ÖVERGE FARTYGET

Förberedelser för att överge fartyget innefattar följande åtgärder, beroende på vad tid och förhållanden tillåter:

 � Larma.

 � Skicka ett MAYDAY och rapportera orsaken till nödsituationen.

 � Ha en godkänd livflotte och förbered att sjösätta den.

 � Ha en förberedd påse som du snabbt kan ta med dig. Påsen kan innehålla följande föremål:

 y Nödraketer eller visuella nödsignaler.

 y EPIRB (nöd- och lägesindikerande radiofyr).

 y SART (Search and Rescue Transponder).

 y Ficklampor.

 y Hand- eller VHF-radio.

 y Vatten och livsmedel som inte blir dåliga.

 y Förbandslåda.

 y Varma kläder.

 � Samla ihop besättningen och dela ut uppgifter till var och en.

 � Överge fartyget när liv är i fara (fartyget håller på att sjunka).

 � Stäng vattentäta öppningar.

 � Sjösätt livflotten. Gå ombord på livflotten torr, om det är möjligt.

 � Håll linan ordentligt fäst vid fartyget, men var beredd att skära av den när alla är i flotten.

 � Lägg i ankaret och blås upp flottens golv.

 � Sätt ut personer som håller utkik.

 � Aktivera EPIRB.

 � Hantera och bedöm situationen kontinuerligt tills räddning kommer.
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5.5 REGISTER ÖVER UTFÖRDA BEREDSKAPSÖVNINGAR

Man överbord Datum

Översvämning Datum

Första hjälpen Datum

Hårda väderförhållanden Datum

Brand Datum

Överge fartyget Datum
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BILAGA 1: EU:S ARBETARSKYDDSDIREKTIV
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BILAGA 1: EU:S ARBETARSKYDDSDIREKTIV

 � Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa i arbetet (ramdirektivet) 
EGT L 183, 29.6.1989, s. 1

 � Rådets direktiv 89/656/EEG av den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning 
av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen (tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
EGT L 393, 30.12.1989, s. 18

 � Rådets direktiv 90/269/EEG av den 29 maj 1990 om minimikrav för hälsa och säkerhet vid manuell hantering av laster där 
det finns risk för att arbetstagare drabbats av skador, särskilt i ryggen (fjärde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/
EEG) 
EGT L 156, 21.6.1990, s. 9

 � Rådets direktiv 91/383/EEG av den 25 juni 1991 om komplettering av åtgärderna för att främja förbättringar av säkerhet och 
hälsa på arbetsplatsen för arbetstagare med tidsbegränsat anställningsförhållande eller tillfälligt anställningsförhållande 
EGT L 206, 29.7.1991, s. 19

 � Rådets direktiv 92/29/EEG av den 31 mars 1992 om minimikrav avseende säkerhet och hälsa för förbättrad medicinsk 
behandling ombord på fartyg 
EGT L 113, 30.4.1992, s. 19

 � Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och 
säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
EGT L 245, 26.8.1992, s. 23

 � Rådets direktiv 94/33/EG av den 22 juni 1994 om skydd av minderåriga i arbetslivet 
EGT L 216, 20.8.1994, s. 12

 � Rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband 
med kemiska agenser i arbetet (fjortonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
EGT L 131, 5.5.1998, s. 11

 � Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september 2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för biologiska agens i arbetet (sjunde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) – kodifiering av direktiv 
90/679/EEG 
EGT L 262, 17.10.2000, s. 21

 � Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
EGT L 177, 6.7.2002, s. 13

 � Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och 
säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
EGT L 42, 15.2.2003, s. 38

 � Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid 
exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/
EEG) (kodifierad version) 
EGT L 158, 30.4.2004, s. 50

 � Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/25/EG av den 5 april 2006 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet 
vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (artificiell optisk strålning) i arbetet (nittonde särdirektivet 
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) 
EGT L 114, 27.4.2006, s. 38

 � Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/104/EG av den 16 september 2009 om minimikrav för säkerhet och hälsa 
vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet (andra särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG – 
kodifierad version av direktiv 89/655/EEG, ändrat genom direktiven 95/63/EG, 2001/45/EG och 2007/30/EG) 
EGT L 260, 3.10.2009, s. 5, Användning av arbetsutrustning, 1989
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BILAGA 2: LAGSTIFTNING FAO/ILO/IMO

 � IMO, konvention om internationella regler till förhindrande av kollisioner till sjöss (COLREG), som antogs den 20 oktober 1972 
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/COLREG.aspx

 � IMO, internationella sjöräddningskonventionen, som antogs den 27 april 1979 
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201405/volume-1405-I-23489-English.pdf

 � FAO:s uppförandekodex för ansvarsfullt fiske, 1995 
http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm

 � FAO/ILO/IMO, Dokument för vägledning om sjöfolks utbildning och certifiering, 2000 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/51553/en/

 � FAO/ILO/IMO, Frivilliga riktlinjer för utformning, konstruktion och utrustning av små fiskefartyg, 2005 
http://www.fao.org/fishery/safety-for-fishermen/50769/en/

 � ILO, konvention om arbete i fiskenäringen, 2007 (konvention nr 188) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C188

 � ILO, rekommendation om arbete i fiskenäringen, 2007 (rekommendation nr 199) 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R199

 � IMO, Kod för internationella normer och rekommenderad praxis för en säkerhetsutredning av en sjöolycka eller ett tillbud till 
sjöss, 13 juni 2008 
http://emsa.europa.eu/retro/Docs/marine_casualties/msc-mepc_3-circ_2.pdf

 � FAO/ILO/IMO, säkerhetsrekommendationer för däckade fiskefartyg på mindre än 12 meter i längd och icke-däckade 
fiskefartyg, 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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Syftet med den här handledningen är att förebygga risker för små fiskefartyg och för dem som arbetar ombord 
på dem, så att både båtar och besättning kommer tillbaka välbehållna. Eftersom ungefär 80 % av EU:s hela 
fiskeflotta utgörs av den här typen av fartyg och eftersom antalet dödsfall, skador och förlorade fartyg ligger 
på en oacceptabelt hög nivå, är den här handledningen viktig när det gäller att förebygga risker och skydda 
fiskarna som yrkesgrupp. De olika modulerna i handledningen är inriktade på viktiga områden som fartyget, 
besättningen, fiskeverksamheten, exempel ur verkligheten och riskbedömning. Det finns också information 
om flythjälpmedel, stabilitet, första hjälpen, arbetsutrustning och krisövningar. En ordlista, illustrationer, foton 
och diagram bidrar till att framhäva de viktigaste punkterna i handledningen, vilket gör den till en ytterst 
användarvänlig uppslagsbok.

Denna publikation finns tillgänglig i tryckt och elektroniskt format på alla officiella EU-språk.

Du kan ladda ner våra publikationer eller prenumerera gratis på 
http://ec.europa.eu/social/publications

Om du vill få regelbundna uppdateringar om generaldirektoratet för sysselsättning,  
socialpolitik och inkludering, registrera dig för att få det kostnadsfria nyhetsbrevet Social Europe på 
http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

https://www.facebook.com/socialeurope

https://twitter.com/EU_Social
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