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Endnu en ordre på et stort fiskefartøj er blevet placeret hos 
Karstensens Skibsværft. Det er det norske rederi, Leine-
bjørn AS, der har bestilt det nye fiskefartøj til en pris på 
160 millioner norske kroner. 

Kent Damgaard fra værftet i Skagen fortæller til den 
norske avis Sunnmørsposten, at værftet de seneste fem-syv 
år har bygget mange store pelagiske fiskefartøjer. Samtidig 
er valutakursen i dansk favør, men det spiller ifølge Kent 
Damgaard ikke den store rolle. For skroget bygges i Øst-
europa, og en stor del af udstyret indkøbes i Norge. 

Endnu en ordre kan snart komme i hus, skriver avisen. 
For endnu et norsk rederi har udbudt byggeri af et stort 
fiskefartøj, og her står kampen om ordren mellem Kar-
stensens Skibsværft i Skagen og det norske værft, Larsnes 
Mekaniske Verksted AS

Karstensens Skibsværft har udover den nye Leinebjørn 
tre andre fartøjer i ordre. Det ene fartøj er nybygning 
nummer 409 Porunn Sveinsdottir. De to andre bliver de 
norskejede Christine E, der er nybygning 414, og Gollenes, 
der er nybygning 415. 
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Da Århus Universitet bød ind til åben skibsdag for at få 
ideer til deres nybygning af et forskningsfartøj mødte 40 
personer op for at bidrage med ideer. 

- Vi fik en masse gode input, fortæller projektleder Peter 
Grønkjær, Århus Universitet. 

Det eneste, der på forhånd var fastlagt, var målene og 
beløbet på skibet. Alle andre ideer og tanker er stadig på 
et så tidligt plan, at der kan rettes og ændres som man vil. 

- Vi tager alle input og ser hvad der kan lade sig gøre. 
Men det er ikke alle krav, der kan imødekommes, siger 
Peter Grønkjær. 

I løbet af de kommende måneder vil projektgruppen kig-
ge nærmere på ideer. En af ideerne holdes der dog fortsat 
fast i, nemlig ideen om at skibet skal bygges op omkring en 
containerløsning. På mødet kom det også frem, at der var 
en masse fælles behov hos forskere, der anvender skibet, 
og det skal imødekommes. De behov er dataindsamling 
som dybde, temperatur, skibets position og meteorologi-
ske forhold. 

Det nye forskningsskib til Århus Universitet skal efter 
planen ud at sejle fra 2013. 
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Ny millionordre 
til Karstensens 
Skibsværft

Åben skibsdag 
blev en succes

Af Lone Hansen 

Hvis en fisker kommer til 
skade under arbejdet til søs, 
skal ulykken anmeldes til 
Arbejdsskadestyrelsen. Det 
er hidtil foregået via et sæt 
blanketter, der kan rekvi-
reres i papirform hos Sø-
fartsstyrelsen eller på deres 
hjemmeside www.soefarts-
styrelsen.dk, og anmeldel-
ser skal fortsat laves på den 
måde. Men fra 1. juli er det 
også blevet obligatorisk for 
arbejdsgivere at anmelde 
arbejdsskader elektronisk 
gennem det såkaldte Easy-
system. Det kan man få 
adgang til via Arbejdsska-
destyrelsens hjemmeside 
www.ask.dk.

To systemer
- Vi mærker, at en del er i 
tvivl om, hvordan man skal 
anmelde arbejdsulykker, ef-
ter at Easy-systemet er taget 
i brug. Men hvis en arbejds-
ulykke sker på havet, skal 
den fortsat indberettes til 
Søfartsstyrelsen på de hid-
til brugte skemaer, fordi 
Søfartsstyrelsen ikke er til-
sluttet Easy-systemet. Men 
arbejdsgiveren har siden 1. 
juli også haft pligt til at ind-
berette elektronisk i Easy-
systemet, nævner Flemming 
Nygaard Christensen, der 
er direktør i Fiskeriets Ar-

bejdsmiljøråd.

Flere oplysninger
Indberetningen til Søfarts-
styrelsen bruges ikke kun 
som information til Ar-
bejdsskadestyrelsen. Den 
er også et vigtigt redskab i 
arbejdet med forebyggelse 
af ulykker, blandt andet i 
havnesikkerhedsudvalgene, 
som Fiskeriets Arbejdsmil-
jøråd er sekretariat for. Og 
der skal gives væsentligt fle-
re oplysninger om, hvor og 
hvordan en ulykke er sket, 
når arbejdsulykken meldes 
via Søfartsstyrelsens blan-
ketter, end når der tastes 
ind i Easy-systemet.

- Det er information, som 
vi har brug for i arbejdet 
med at forebygge ulykker. 
Og vi ville slet ikke få no-
gen oplysninger, hvis folk 
kun brugte Easy-systemet, 
for det er Søfartsstyrelsen 
i øjeblikket ikke tilsluttet, 
siger Flemming Nygaard 
Christensen.

Han betegner det som en 
forringelse af sikkerheds-
arbejdet, hvis der ikke var 
adgang til anmeldelsesske-
maerne, som sendes til Sø-
fartsstyrelsen. 

- Vi ved af erfaring, hvor 
vigtigt det er at få beskre-
vet en ulykke rigtigt. Det 
er blanketten fra Søfarts-
styrelsen udformet til, og 

derudover er det vigtigt at 
få oplysningerne af hensyn 
til statistikken, som kan 
bruges i arbejdet med at 
forebygge ulykker i fiskeri-
et, siger Flemming Nygaard 
Christensen. 

Forsikring kræver papir
Hos Ulykkesforsikringsfor-
bundet for Dansk Fiskeri 
vil man ifølge direktør Sejer 
Christensen fremover fort-
sat kræve, at der bliver ud-
fyldt en papir-anmeldelse af 
arbejdsulykker hos de cirka 
1200 medlemmer af ulyk-
kesforsikringen. Det gælder 

også dem, der laver den 
elektroniske anmeldelse di-
rekte til Arbejdsskadestyrel-
sen. Men den traditionelle 
anmeldelsesblanket er nød-
vendig for at få tilstrække-
ligt detaljerede oplysninger 
omkring ulykkerne, siger 
Sejer Christensen. 

Han tilføjer, at Ulykkes-
forsikringsforbundet også 
sikrer sig, at papiranmel-
delsen videresendes til Sø-
fartsstyrelsen samt Arbejds-
miljørådet, så skipperen 
ikke behøver at bekymre 
sig om dette.

Af Lone Hansen

Fra 1. oktober vil Lyngby 
Radio kun sende DSC-an-
nonceringer ud i et område, 
der svarer til dansk farvand. 
Dermed undgår man de 
danske annonceringer om 
eksempelvis stormvarsler, 
hvis man som søfarende 
befinder sig langt væk fra 

dansk farvand.
Overstyrmand Visti Iver-

sen fra Farvandsvæsenet 
oplyser, at Danmark for-
mentlig er det første land, 
der vælger at udsende de 
såkaldte ”DSC Area Call,” 
så de kun kan høres i det 
farvand, hvor de er relevan-
te.  Dermed vil fartøjerne 
få lidt mindre ”støj” med 

meldinger, som de ikke har 
brug for. Det er dog kun 
Danmark, der indtil videre 
har valgt at begrænse de an-
nonceringer af navigations-
advarsler, der sendes ud. 
Det sker i annonceringen 
over Lyngby Radio fra 1. 
oktober. Efter den tid kom-
mer annonceringen kun ud 
i et område, som strækker 

sig cirka mellem tre grader 
øst og 17 grader øst. 

De præcise koordinater 
for området, som DSC Area 
Call fra 1. oktober vil blive 
sendt ud indenfor, er:
1) 52I 00J N   3I 00J E.
2) 60I 00J N   3I 00J E.
3) 60I 00J N 17I 00J E.
4) 52I 00J N 17I 00J E.

Af René Dandanell

Politikerne på Ærø har be-
sluttet sig for at indstille 
færgesejladsen mellem Søby 
og Faaborg ved udgangen 
af 2011. Dermed mister fi-
skerne på Ærø den forbin-
delse, der siden 1996 har 
transporteret fisk fra øens 
fiskere til Faaborg Fiske-
salg. 

Ifølge Steen Jensen, der 
fisker fra Marstal, er det 
blot endnu en udfordring 
for fiskerne på øen, der skal 
løses. Umiddelbart vil han 
ikke gå ind i en diskussion 
om færgens fremtid eller ej, 
men han fortæller, at det 

skal undersøges, hvordan 
fisken fra 2012 kan trans-
porteres til Fyn. 

- For vi har ingen proble-
mer med at komme af med 
den fisk, vi fanger. Bare vi 
kan komme over med den 
til Fyn, siger Steen Jensen. 

En af udfordringerne be-
står i, at der i ni måneder af 
året kun er fisk fra nogle få 
garnfiskere i Marstal. Det 
betyder, at den nuværende 
vognmand har bebudet, at 
han stopper med transpor-
ten efter vintersæsonen. 

- Så vi står selv overfor 
at overtage transporten i 
ni måneder af året. Kun i 
de tre vintermåneder, hvor 

Søby-bådene er hjemme, er 
der fisk nok til vognman-
dens bil, siger Steen Jensen. 

Overvejelserne går på 
med støtte fra den lokale 
FiskeriLAG at købe en bil 
under seks meter, der kan 
bruges til transporten af 
fisk. I første omgang var 
det til færgen i Søby, men 
måske skal den en anden 
vej rundt, eftersom færgen 
stoppes. Ifølge Steen Jensen 
skal det være en bil under 
seks meter. En større bil vil 
være for dyr i forhold til 
færgetransporten, og der vil 
kun være få dage, hvor en 
større bil end seks meter er 
påkrævet. 

Og der er tale om en god 
mængde af fisk. 

- Sidste år landede vi 130 
tons fisk på Ærø, fortæller 
Steen Jensen. 

Det er udover torsk især 
pighvar og slethvar samt 
øvrig fladfisk, der landes. 

Med lukningen af færgen 
mellem Søby og Faaborg vil 
øen blive betjent med fær-
ger til Rudkøbing, Svend-
borg og Fynshav på Als. 
Hvilken af de tre løsninger, 
der vælges, har Steen Jen-
sen ikke gjort sig tanker om. 
Men lukningen vil give for-
nyede overvejelser om, hvor 
fisken skal sendes hen. 

Arbejdsulykker på havet 
skal anmeldes to steder

Lyngby Radio begrænser annonceringer 

Færgelukning rammer fiskere

Søfartsstyrelsen og Arbejdsskadestyrelsen bruger to forskellige systemer

Fremover annonceres danske varslinger kun i dansk farvand

Det er blot endnu en udfordring for en fisker på en ø, lyder det fra Ærø-fisker

To lovpligtige anmeldelser

På www.soefartsstyrelsen.dk er der adgang til en blan-
ket, der udfyldes i fem eksemplarer, enten af den til-
skadekomne, arbejdsgiveren eller for eksempel en 
konsulent i fiskeriforeningen. Én side sendes til Søfarts-
styrelsen. Én side bruges, hvis der søges erstatning, og 
den sendes til arbejdsgiverens forsikringsselskab eller til 
Arbejdsskadestyrelsen, hvis der ikke er tegnet forsikring. 
Tredje side er til den tilskadekomne, mens fjerde side er 
til havnesikkerhedsudvalget. På denne udfyldes bagsi-
den også med mere detaljerede oplysninger om arbejds-
ulykken. Og femte side er beregnet til arbejdsgiveren.

På Arbejdsskadestyrelsens hjemmeside www.ask.dk 
er der link til Easy-systemet. Det har fra 1. juli 2010 
været lovpligtigt at indberette arbejdsulykker elektro-
nisk i Easy-systemet, og det gælder også ulykker til søs, 
selv om de samtidig indberettes på anden måde. Anmel-
delsen skal udfyldes af arbejdsgiveren og registreres på 
fartøjets cvr-nummer.
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