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Af Nancy Frich

Det ligger nu fast, at Hvide 
Sande-kutteren RI 159 Me-
rano skal hæves fra havets 
bund. Merano forliste for 
ca. 14 dage siden, 21 sømil 
vest for Hvide Sande på en 
vanddybde på 22 meter.

Efter at Hvide Sande 
Gensidige Skibsforsikring 
har set nærmere på de øko-
nomiske aspekter, som er 

forbundet med at hæve kut-
teren og få den istandsat, 
viser det sig, at det vil være 
mest rentabelt at få kutte-
ren bjærget.

Hæves af specialfartøj
- Der er store omkostninger 
forbundet med en hævning. 
Der skal et specialfartøj 
med kran til at hæve kut-
teren, og derefter kommer 
selve renoveringen og for-

nyelse af alt, hvad der er 
ombord. Men vi har regnet 
på det, og da kutteren er 
forsikret for syv millioner 
kroner, er en istandsættelse 
den bedste løsning. Mo-
toren var stoppet, da kut-
teren sank, og det er klart 
en fordel, idet den så højst 
sandsynligt blot skal have 
en rensning for igen at 
være funktionsduelig, siger 
formand for Hvide Sande 

Gensidige Skibsforsikring 
Jørgen Andersen om kutter-
forliset, hvorfra de to om-
bordværende Hvide Sande-
fiskere blev reddet.

Ingen skrogskader
Forud for beslutningen om 
at hæve kutteren har forsik-
ringen haft en dykker nede 
ved kutteren for at se på, 
om der eventuelt var skrog-
skader på skibet. Det viste 
sig ikke at være tilfældet.

- Vi har på videoopta-
gelser fra dykkeren set, at 
skibet står fint på bunden, 
og det gør bjærgningsar-
bejdet nemmere. Hævning 
vil foregå ved, at der sæt-
tes stropper ned omkring 
fartøjet, som så hæves med 
kran. Så snart den er blot 
lidt over vandoverfladen, 
bliver der sat pumper om-
bord, og ad den vej tømmer 
man skibet for vand, så det 
igen bliver flydende. Efter 
planen ankommer special-
fartøjet til Hvide Sande sna-
rest muligt, og så snart vej-
ret er gunstigt, påbegyndes 
opgaven, fortæller Jørgen 
Andersen.

Alt skal i land
Motor, gear, spil og tromler 
forbliver ombord, medens 
aptering, el og elektronik, 

garneringer og paneler skal 
pilles ned for at blive for-
nyet.

- Det vil stort set være som 
at begynde helt forfra. Det 
er eneste udvej, og det vil 
tage lang tid, inden Merano 
igen er klar til at stikke til 
søs, siger Jørgen Andersen, 
som løseligt anslår, at der 
nemt kan gå mellem tre og 
fire måneder, inden fartøjet 
er sejlklar.

Tog vand ind 
under bugsering
Forliset skete i fint vejr, 
mens Merano var under 
bugsering mod Hvide San-
de. Tidligere på dagen var 
der opstået problemer med 
motoren, hvorfor kutteren 
nu skulle slæbes i land.

Af uforklarlige årsager 
kom der på et tidspunkt så 
meget vand i maskinrum-
met, at kutteren sank.

Fiskeskipper Henning Pe-
dersen og besætningsmed-
lem Jørgen Andersen valgte 
uden dramatik at gå i red-
ningsflåden, hvorfra de blev 
samlet op af L 66 Marie 
Bork fra Thyborøn. 

Kutteren som var lastet 
med tobis, gik kort før for-
liset over fra at fiske heste-
rejer til at deltage i fiskeriet 
efter tobis.

Af Nancy Frich

Det er med nogen bekym-
ring, at Jørgen Andersen, 
der er formand for Hvide 
Sande Gensidige Skibsfor-
sikring, har set frem til to-
bissæsonen.

- Der er kommet mange 
nye til i industrifiskeriet, 
og de er ikke alle vant til at 
håndtere deres fartøjer, når 
de er fuldt lastet. Det giver 
et helt andet fartøj, når det 
måske fyldes til randen med 
50 tons industrifisk, hvor 
det før maksimalt havde 
25 tons konsumfisk i lasten, 
forklarer Jørgen Andersen.

Han taler med mange års 

erfaring inden for lastning 
og de farer, der kan opstå 
med stabilitetsforskydnin-
ger på fartøjer, som er tungt 
lastet.

Hurtigt hiver forsikrings-
manden da også hæftet 
ned af hylden, som er fyldt 
med gode råd til skipper og 
besætning på fartøjer, der 
lejlighedsvis anvendes til in-
dustrifiskeri.

Vejledningen med de 
gode råd kan desuden fin-
des på Arbejdsmiljørådets 
hjemmeside.

Gode råd til fiskerne
Af vejledningen fremgår det, 
hvor vigtigt det er med far-
tøjets stabilitet, herunder 
at der i forbindelse med 
stor last er taget højde for 
konstruktioner og opbyg-
ning. Det påpeges ligeledes, 
at skroget skal kunne tåle 
den store belastning, det 
udsættes for, når det lastes 

med industrifisk. Her er 
forslaget, at man får skibet 
gennemgået af en sagkyn-
dig person, så ikke mindst 
vandindtrængning kan 
undgås.

I vejledningen kan også 
læses om vigtigheden af, at 
lænsesystemerne virker om-
bord, ligesom lastrummet 
bør efterses, inden et nyt og 
anderledes fiskeri påbegyn-
des.

Der er også beskrivelse af, 
hvordan man forebygger, 
at lasten ”kører” og hvilke 
forhold, der bør tages højde 
for under direkte sejlads.

Tjekliste 
til industrifiskerne
- Det er bestemt nyttigt at 
have kendskab til alt, hvad 
der står i vejledningen. Læ-
ser man den grundigt igen-
nem og følger de gode råd, 
er man kommet et godt 
stykke ad vejen til at undgå, 

at ulykken sker og at man 
ender med et forlis, fastslår 
Jørgen Andersen.

I forbindelse med vejled-
ningen er der udarbejdet 
en decideret tjekliste, som 
fiskerne kan bruge, inden 
de kaster sig over industri-
fiskeriet.

- Man er også altid vel-

kommen til at kigge forbi 
her på kontoret, så kan vi 
tage en snak om de forhold, 
man specielt skal tage høj-
de for, lyder det fra Jørgen 
Andersen, som appellerer 
til, at fiskerne bruger den 
sunde fornuft, når de driver 
industrifiskeri med store 
tunge laster. 

Af René Dandanell

Hvor meget sand ligger der 
under vandet ud for Gille-
leje Havn. Det spørgsmål 
har Kystdirektoratet været i 
gang med at undersøge ved 
at måle under vandet. Re-
sultaterne fra den aktuelle 
måling sammenlignes med 

målinger fra 1970’erne, 
og de skal vise, om der er 
forsvundet sand fra kysten 
igennem årene ud til ti me-
ters dybde. 

Baggrunden for planerne 
er et lokalt ønske om kyst-
sikring i Gribskov Kommu-
ne. For selvom sandfodring 
har virket på den jyske vest-

kyst, vil man i Kystdirekto-
ratet have lokale resultater, 
der kan underbygge tanken 
om kystfodring. 

Det er de kystnære grund-
ejerforeninger i Gribskov 
Kommune, der har ønsket 
at sætte en kystsikring i 
gang. Derfor har der væ-
ret borgermøder. Og senere 

skal planerne til afstemning, 
hvor et flertal af de 14.000 
grundejere i området skal 
afgøre, om projektet sættes 
i gang. 

Læs mere på www.sand-
fodring.dk

RI 159 Merano skal hæves

Følg sikkerhedsrådene for industrifiskeri 

Afstemning om kystfodring 

Forsikringen vil renovere sunket Hvide Sande-fartøj

Forsikringsformand advarer mod faren ved tung last

Jørgen Andersen appellerer til, at fiskerne følger rå-
dene, som er beskrevet i vejledningen fra Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd til fiskere på fartøjer, som lejlighedsvis 
anvendes til industrifiskeri. (Foto: Nancy Frich)  

RI 159 Merano forliste i starten af maj under bugsering mod Hvide Sande, men 
skal nu hæves og sættes i stand. (Arkivfoto: Lone Hansen)

Dong Energy har 
købt ejendomme 
i Grenaa

Forud for byggeriet af An-
holt Havmøllepark har 
Dong Energy sikret sig lo-
kaler på havnen i Grenaa. 
Energiselskabet har købt 
Grenaa Havns tidligere do-
micil i den gamle toldbod 
og desuden to frysehuse, 
oplyser Grenaa Havns blad 

”I front”.   
■

EU støtter 
oprensning

Region Midtjylland er i 
gang med at rense et gam-
melt giftdepot på Harboøre 
Tange. Projektet er et forsøg 
med basisk hydrolyse, og 
det vil koste 12 millioner 
kroner, som EU dækker 
halvdelen af. Det skyldes, at 
projektet kan give erfarin-
ger, som kan bruges ved an-
dre oprensninger rundt om 
i Europa, når EU kommer 
med et nyt jordrammedi-
rektiv, oplyser DR P4 Midt 
og Vest.   

■

Far og søn 
faldt i vandet

Forrige søndag røg far og 
søn i vandet under garnfi-
skeri i Limfjorden ud for 
Skive. Garnet trak jollen 
delvist under vandet. Da 
der kun var 700 meter til 
kysten, besluttede de sig for 
at svømme i land. Faderen 
måtte dog have hjælp af en 
kajakroer, da han blev træt. 
Han bar en redningsvest, 
hvilket sandsynligvis har 
reddet ham. Både rednings-
helikopter og redningsbåd 
blev tilkaldt, men nåede 
altså ikke at hjælpe. Det 
skriver P4 Midt og Vest.   

■

Kortnyt


