
Nordisk samarbejde om søsikkerhed  
 

 
 

De nordiske lande er begyndt at samarbejde om søsikkerhed. Det skal gøre den 
danske uddannelse og også søredningen endnu bedre. 

3., 4. og 5. maj var 12 personer, der er ansvarlige for uddannelse, samlet i Frederikshavn. De 
kom fra Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Danmark. Hermed fortsatte de det 
nordiske samarbejde, som blev indledt for ¾ år siden. De blev enige om at samordne 
uddannelserne og at gøre søredningen bedre over grænserne. 

-  Teori er en fin ting, men praksis er det vigtigste. Det er den målsætning, vi arbejder ud fra. 
Samarbejdet skal gøre det danske uddannelsessystem endnu bedre og samtidig forbedre 
søredningen i de nordiske lande. Det fortæller Christian Esko Nielsen, der er uddannelseschef 
på AMU-Centret i Thisted. Det var ham, der arrangerede den 3-dages konference. 

  Og de 12 deltagere nøjedes heller ikke med at tale om lovkrav og søsikkerhed. For 
uddannelsesskibet Athene lå nemlig i Strandby, så deltagerne blev sejlet ud i Kattegat, fik 
overlevelsesdragter på, smidt i søen og evakueret. 

Godt og gratis system 

Der er grund til at være stolt af det danske uddannelsessystem, for vi er langt fremme, både i 
forhold til de andre nordiske lande, men også i forhold til resten af verden, fremhæver 
Christian Esko Nielsen. 

- Vi har utroligt gode kurser inden for arbejdsmarkeds-uddannelserne. Det giver danske fiskere 
mange fordele. Dem vil vi gerne give videre til fiskerne i vore nabolande. Men omvendt kan vi 
også lære noget af de andre, særligt Norge og Island, understreger han. 

  Men Sverige er først lige kommet i gang med deres uddannelser, og Finland er ikke startet 
endnu, men skal være klar efter sommerferien. 

- Det er vores opgave at samordne uddannelserne. Det betyder, at de, der ikke er kommet så 
langt, kan få nytte af den viden, vi andre har. Så behøver de ikke opfinde den dybe tallerken 
en gang til, siger han. 

  Han peger på, at det unikke i det danske system er, at fiskerne dels har et overenskomst-
mæssigt krav på uddannelsen, og at de dels bliver tilbudt uddannelse i to niveauer, nemlig den 
grundlæggende uddannelse på tre uger for kommende fiskere og efteruddannelse på en uge 
for de erfarne fiskere.  

-  Samtidig er vores kurser gratis, der udbetales kursus-godtgørelse og fri rejse og ophold. I de 
andre nordiske lande koster uddannelsen penge,  fx 12.000,- på Island og det halve i Sverige, 
og der bliver ikke givet godtgørelse, oplyser han. 

Ensartet søredning 

De nordiske lande er også begyndt at gøre søredningen mere ensartet.  



- Danske fiskere sejler mange steder. Derfor vil det være en fordel for dem, at der ikke er så 
stor forskel på, om en mand bliver evakueret i dansk eller fx norsk terratorium, forklarer han 
om baggrunden for det samarbejde. 

  Det skal deltagerne arbejde videre med, når de mødes næste gang i juni. Her skal går de 
også videre med opbygningen af uddannelserne og undervisningsmateriale som bl.a. videofilm 
og billedmateriale. 

  Det er nordisk ministerråd, der i 1995 besluttede at samordne søsikkerheds-uddannelserne. 
Og det er organisationen Fiskerkvinder, der har presset på for at få bedre søsikkerhed til deres 
fisker-mænd.  

Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed"  

 


