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Af René Dandanell

Ni fiskere på enmands-
betjente fartøjer skal i de 
kommende år bære en per-
sonlig nødsender, når de 
er på fiskeri. Nødsenderen, 
der kaldes en PLB, er så 
lille, at den kan bæres i en 
lomme i arbejdstøjet eller i 
en rem om halsen. 

- Og flere leverandører af 
veste laver lommer til den, 
siger arbejdsmiljøkonsulent 
Erik Pedersen, Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd. 

Hvis uheldet er ude og 
vedkommende falder over-
bord, kan nødsenderen ak-
tiveres, hvorefter der sendes 
et nødsignal til GMDSS-
systemet (Global Maritime 

Distress and Safety System), 
som er det internationale 
og verdensomspændende 
system til maritim nød- og 
sikkerhedskommunikation. 
Få minutter efter aktiverin-
gen er alarmen hos det dan-
ske nødberedskab.  Nød-
senderne er udstyret med 
GPS, og derfor vil rednings-
mandskabet indenfor få 
meters nøjagtighed kunne 
lokalisere den fisker, der er 
faldet overbord. 

Det er Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd, der har fået 
midler til projektet, hvor 
tre forskellige modeller af 
PLB’ere er sendt til afprøv-
ning. 

- Meningen er, at vi vil 
sende spørgeskemaer ud for 
at få noget feedback fra fi-
skerne, siger Erik Pedersen. 

Spørgsmålene vil blandt 
andet gå på, om senderen 
har været til besvær under 
arbejdet ombord? Om der 
føles en større tryghed ved 
at bære den? Det er ikke så 
meget nødfunktionen, der 
skal testes, men derimod, 
om følelsen af tryghed er 
større, når PLB’en bæres.

- Vi vil gerne pejles ind på, 
om det har ændret fiskernes 
holdning til sikkerhed, siger 
Erik Pedersen.  

Kan pejles
Der er udvalgt ni fartø-
jer, hvor skipperen bærer 
PLB’en. Fartøjerne er spredt 
geografisk over hele landet, 

og Erik Pedersen fortæller, 
at der har været en vis inte-
resse for testen. 

Nødsenderen fungerer 
ved, at den skal aktiveres 
manuelt. Den sender deref-
ter ca. hvert minut et signal 
med en positionsangivelse. 
De modeller, som Arbejds-
miljørådet har udvalgt, er 
alle udstyret med GPS-mo-
dulet. 

PLB’en sender på to fre-
kvenser. Den ene frekvens 
er 406 MHz, der er en glo-
bal frekvens til GMDSS-
systemet, og den anden fre-
kvens er på pejlefrekvensen 
121,5 MHz, som blandt an-
det redningshelikopteren og 
redningsbådene scanner på. 
Senderen kan fra rednings-
båden opfanges indenfor 
cirka 3-5 sømils afstand og 
fra redningshelikopteren 
helt op til 30 sømils afstand. 

Signalet skal som mini-
mum kunne sendes i 24 
timer, og det begynder få 
sekunder efter, at PLB’en er 
aktiveret. 

- Den vigtigste frekvens, 
der sendes på, er 406 MHz. 
Ved hjælp af denne frekvens 
sendes GPS-position, og 
personen kan identificeres 
via et MMSI-nummer. Ud 
fra det kan redningsteamet 
så beregne, hvor personen 
vil bevæge sig hen, ud fra 
målinger af strøm og vind, 
siger Erik Pedersen. 

PLB’en skal kodes med 
et MMSI-nummer, hvilket 

betyder, at man med det 
samme kan finde frem til 
navnet på fartøjet og hvem 
der er tale om, den er i nød. 

- Og hvis man ikke har et 
MMSI-nummer, koster det 
750 kroner, siger Erik Pe-
dersen. 

Lang batteritid
Arbejdsmiljørådet har vur-
deret flere forhold, før for-
søget blev sat i gang. Et af 
dem er prisen, som for de 
produkter, der er i afprøv-
ning, spænder fra 2000 kr. 
og op til 3000 kr. 

- Så det er en billig forsik-
ring. Og det vil være en god 
gaveide til manden, siger 
Erik Pedersen. 

Batteritiden er et andet 
område, som er blevet vur-
deret. Den strækker sig for 
de tre modeller fra fem til 
syv år. 

- På en af modellerne var 
det dyrt at anskaffe et nyt 
batteri, men efter fem eller 
syv år er senderen måske 
også klar til udskiftning, si-
ger Erik Pedersen. 

To af de tre modeller kan 
også flyde, mens den tredje 
model kan udstyres med en 
lille ”redningsvest” i form 
af et etui fremstillet i neo-
pren, så den også kan flyde. 

I forbindelse med projek-
tet har Fiskeriets Arbejds-
miljøråd medvirket til, at 
der også blevet udarbejdet 
danske brugsanvisninger til 
de tre modeller. 

Flere tiltag
Udover afprøvningen af de 
personlige nødsendere vil 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
henover året fortsat have 
fokus på sikkerheden på de 
mindre fartøjer. 

Arbejdsmiljørådet vil 
også senere på året kigge 
på flydemidler og termisk 
beskyttelse. 

- Det er stadig grundlæg-
gende for sikkerheden, at 
man kan holde sig selv 
flydende. Og så skal man 
kunne holde sig varm. Som 
regel er det kulden, der slår 
folk ihjel, siger Flemming N. 
Christensen, der er direktør 
i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 

Af René Dandanell

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
kan følge Arbejdstilsynets 
ture rundt i de danske fiske-
rihavne for at tjekke blandt 
andet arbejdspladsvurde-
ringerne (APV). 

- Vi kan som regel følge, 
hvor Arbejdstilsynet har 
været i form af henvendel-
ser efter besøget, fortæller 
Karsten Korsgaard, Ar-
bejdsmiljørådet. 

- Enten ringer de, fordi de 
har fået et krav, eller fordi 
de siger, at det nok bliver 
dem næste gang, der får be-
søg af Arbejdstilsynet, kon-
staterer Karsten Korsgaard. 

Han peger på, at henven-
delserne ofte kommer som 
følge af, at der ikke er ud-
arbejdet en APV for de ar-
bejdsopgaver, der foregår 

på kajen. Og derfor lyder 
der nu en stor opfordring til 
de ejere af fiskefartøjer, der 
ikke har APV’en på plads. 

- Se nu at få APV’en lavet, 
inden Arbejdstilsynet kom-
mer, siger arbejdsmiljøkon-
sulenten. 

Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd står klar med både råd 
og vejledning til udarbejdel-
sen af APV’en. Og inde på 
rådets hjemmeside www.f-
a.dk kan der fås adgang til 
en elektronisk udgave af 
APV-skemaet.

Der er på nuværende 
tidspunkt omkring 260 
fiskefartøjer, der bruger 
Arbejdsmiljørådets elektro-
niske skabelon til APV’en, 
men selvom der er fokus på 
området, er det ligesom om 
tilmeldingerne ikke længere 
kommer i samme fart som 

tidligere. 
- Så der må være nogle 

fartøjer, der ikke har lavet 
en APV. Alle, der har en 
arbejdstager ombord, skal 
have en APV. Ligeledes skal 
en-mandsbetjente trawlere 
have en APV, siger Karsten 
Korsgaard. 

I den skabelon, som Ar-
bejdsmiljørådet stiller til 
rådighed, er der en række 
relevante spørgsmål om-
kring sikkerheden og ar-
bejdsmiljøet ombord. Og 
med det som udgangspunkt 
kan APV’en udarbejdes. 

Arbejdsmiljøkonsulenten 
peger på, at udarbejdel-
sen skal ske i samarbejde 
med alle ombord. På den 
måde bliver der ejerskab 
til APV’en, og der bliver 
drøftet de emner, som alle 
eller måske kun én ombord 

finder relevante i forhold til 
arbejdsmiljøet. 

- Og det er vigtigt at få 
skrevet det ned, som man 
selv vurderer, der kan med-
virke til et mere sikkert og 
sundt arbejdsmiljø ombord, 
siger Karsten Korsgaard. 

Adgangen til den skabe-
lon, der findes på www.f-
a.dk, sker via et login, der 
kan fås ved henvendelse til 
rådet i Esbjerg. 

Karsten Korsgaard for-
tæller, at mange efter at 
have logget ind tager kon-
takt til arbejdsmiljøkon-
sulenterne for at få råd og 
vejledning. 

- Mange spørgsmål kan vi 
ordne over telefonen, men 
vi vil også gerne komme ud 
og hjælpe. Så kan vi få en 
god snak med besætningen 
om arbejdsmiljøet ombord, 

siger Karsten Korsgaard. 
Skabelonen til arbejds-

pladsvurderingen er udar-
bejdet for 19 forskellige 
fiskeriformer, heriblandt 
forskellige kombinationsfi-
skerier. 

- Og findes der en kom-
binationsform, vi ikke har, 
så laver vi en skabelon, der 
passer, siger Karsten Kors-
gaard, der også nævner, at 
login samtidig giver mulig-
hed for at holde medicinki-
sten ajour i forhold til ud-
løbsdatoer. 

- Ved at have styr på ud-
løbsdatoerne kan medici-
nen udnyttes fuldt ud, og 
det er godt for pengepun-
gen, siger Karsten Korsga-
ard. 

Personlige nødsendere er sendt på prøve

Husk APV’en før Arbejdstilsynet kommer

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
er i april vært for to semi-
narer omkring sikkerhed og 
arbejdsmiljø. 

1. april afvikles et se-
minar for medlemmerne 
af havnesikkerhedsudval-
gene på Hotel Lyngheden i 

Grindsted. På dagsordenen 
er den nye sikkerhedspakke, 
ny struktur for Opklarings-
enheden, fiskernes risiko-
opfattelse, den rigtige kost, 
konsekvenserne af mangel 
på søvn og hvile, nutidens 
propeller- og dysedesign i 

forhold til trækkraft, støj 
og vibrationer samt Ar-
bejdsmiljørådets stabilitets-
projekt. 

8. april inviteres bund-
garnsfiskere til seminar på 
Smålandshavets kursus- og 
konferencecenter i Kar-

rebæksminde. På dags-
ordenen er afprøvning af 
nødpejlesendere, stabilitets-
undersøgelser for fiskefar-
tøjer, præsentation af red-
ningsflåder og nødudstyr, 
orientering om mærkning 
og øvrige nyheder fra Fi-

skeridirektoratet, oriente-
ring vedrørende symaskine, 
orientering vedrørende 
Bundgarnsudvalget og valg 
til udvalget. 

To seminarer i april

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd øger fokus på sikkerheden ombord på mindre fartøjer

Tre modeller testes

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd tester disse tre modeller af 
personlige nødsendere: 
- McMurdo Fastfind Max
- GME MT 410 PLB 406
- Fast Find PLB

FAKTA

Ved brug slås en antenne op, så der bliver bedre signal. 
(Foto: René Dandanell) 


