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 Fiskerejet siden 1966...
 En sund og kvik samler.
Mulighed for medlemsskab for 
alle erhvervsfi skere i Danmark, 
med deraf fl g. ret til evt overskud.

 Afregning gennem Nordjyske Bank A/S
i Hirtshals. Tlf. 98 94 16 00

 Døgnvagt på tlf.

98 94 14 37 - 40 45 86 37

 Direktør Palle Jensen. Tlf. 26 35 46 43

 Hvad enten du pilker,
snurrer, trawler - kommer
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så land dine fi sk hos:
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Tlf. 98 94 19 99 ·Fax 98 94 41 33
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Af René Dandanell

Selvom flere redningsflåder 

har tre-årige serviceinter-
valler fra fabrikantens side, 
så kræver Søfartsstyrelsens 

regler, at flåderne efterses 
med 12 måneders interval. 
Det arbejder Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd nu på at æn-
dre. 

- Vi er klar til at hjælpe, så 
redningsflåderne får et læn-
gere serviceinterval, siger 
Flemming N. Christensen, 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 

Derfor drøfter Arbejds-
miljørådet nu sagen med 
Søfartsstyrelsen i håb om at 
få forlænget intervallet for 
service. Mange af de nyere 
redningsflåder er fremstil-
let af syntetiske materialer, 
der ikke formodes at blive 
nedbrudt så hurtigt som det 
naturgummi, som mange 
redningsflåder tidligere var 
bygget af. Og det er fabri-
kanterne af redningsflå-
derne, der selv foreskriver 
tre-årige eftersyn. 

Derfor er der nu rettet kri-
tik af, at Søfartsstyrelsens 
regler kræver eftersyn hvert 
år. En del af kritikken imod 
de et-årige serviceinterval-
ler kommer især fra min-
dre fiskefartøjer. De tynges 
af udgiften til eftersyn, og 
ved at kræve eftersyn hvert 
tredje år i stedet for hvert 
år, kan der løftes omkost-
ninger væk fra denne del af 
fiskeflåden. 

- Vi er godt klar over, at 
det er en stor udgift i for-
hold til fartøjernes størrelse, 
siger Flemming N. Chri-
stensen. 

Skal testes
Han håber, at fartøjer med 
en længde op til 12 meter, 
der fisker i alle såkaldte 
A1-farvande, kan få lov til 
at bruge den type rednings-

flåder, der kræver eftersyn 
hvert tredje år.

Redningsflåderne er god-
kendt enten efter ISO stan-
dard 9650-1, der gør, at 
flåden kan anvendes ned til 
minus 15 grader, eller ISO 
standard 9650-2, hvor det 
må formodes, at Søfartssty-
relsen som kontrollerende 
myndighed vil kræve, at 
redningsflåden ikke kan 
anvendes i visse perioder af 
året. 

Endnu er de forlængede 
serviceintervaller ikke ble-
vet godkendt, men Fiskeri-
ets Arbejdsmiljøråd vil først 
i det nye år indkalde de 
firmaer, der har de nævnte 
redningsflåder, til en de-
monstration af udstyret. 

Hvis flåderne består te-
sten, vil Fiskeriets Arbejds-
miljøråd rette henvendelse 
til Søfartsstyrelsen med 
henblik på, at Søfartsstyrel-
sen giver godkendelse til, at 
serviceeftersynet, som fore-
skrevet af fabrikanten af 
redningsflåderne, for disse 
mindre fartøjer blot skal 
foretages hvert tredje år. 

Ønsker forlængelse af serviceeftersyn 
på redningsflåder

Arbejdsmiljøråd ønsker tre-årige 
i stedet for et-årige eftersyn 
af flåderne på mindre fartøjer

fakta
Tre forskellige mærker 
af redningsflåder indgår 
i bestræbelserne på at 
få lempet reglerne om 
et-årige eftersyn af red-
ningsflåderne. 
De tre mærker er: 

• Eurovinil fra firmaet 
 Daconet.

• Viking RescYou fra 
 Viking.

• Zodiac redningsflåde 
 fra Uni-Safe A/S. 
Alle redningsflåderne 
er godkendt efter ISO-
standard 9650-1. Flå-
derne kan fås i forskel-
lige størrelser. 

Derudover arbejder 
DK-Seasafety på at fin-
de en redningsflåde til 
deres program med tre-
årige eftersyn fra fabri-
kantens side.

Redningsfl åder

Viking Life-Saving Equipment A/S sælger redningsflå-
den Viking RescYou. Dacon Europe A/S sælger redningsflåder fra Eurovinil.

Uni-Safe A/S sælger redningsflåden fra Zodiac. 


