
MILITÆR
BEKENDTGØRELSE
marts 2013

Forsvarets Lokalstøttecenter Vestjylland (LSCVJ) bekendtgør 
hermed skydning og farvandsaflysning vest for Blåvand – 
Vejers samt Nymindegab. Det kan supplerende oplyses, at:
•	 Farvandsvæsenet	er	anmodet	om	at	optage	farvands- 
 aflysningerne i Efterretninger for Søfarende.
•	 Søværnets	Operative	Kommando	er	anmodet	om	at		 	
 optage farvandsaflysningerne i Farvandsefterretninger.
•	 Lyngby	Radio	er	anmodet	om	dagligt	kl.	07.05	og	17.05	
	 at	udsende	meddelelser	om	den	pågældende	dags	og	 
 den følgende dags skydninger.
•	 Ændringer	vil	fremgå	af	LSCVJ	hjemmeside:	 
 www.forsvaret.dk/oksbl/skydninger

VEjErS / BlåVand
Fareområdets udstrækning over havet er begrænset således:

dato daglig afspærringstid aflysningsafstand

4. marts 07:00	-	23:30 8000	m	/	4,32	sm

5.	marts 05:00	-	23:30 8000	m	/	4,32	sm

6. marts 05:00	-	11:30 8000	m	/	4,32	sm

11.	marts 09:00	-	23:30 10000	m	/	5,4	sm

12.	marts 05:00	-	23:30 10000	m	/	5,4	sm

13.	marts 05:00	-	23:30 10000	m	/	5,4	sm

14.	marts 05:00	-	23:30 10000	m	/	5,4	sm

15.	marts 05:00	-	14:30 10000	m	/	5,4	sm

18.	marts 07:00	-	01:30 8000	m	/	4,32	sm

19.	marts 05:00	-	01:30 8000	m	/	4,32	sm

20.	marts 05:00	-	01:30 21000	m	/	11,34	sm

21.	marts 05:00	-	19:30 21000	m	/	11,34	sm

23.	marts 05:00	-	16:30 5000	m	/	2,70	sm

25.	marts 05:00	-	22:30 15000	m	/	8,10	sm

26.	marts 09:00	-	15:30 5000	m	/	2,70	sm

27.	marts 09:00	-	15:30 5000	m	/	2,70	sm

Mod nord af en linje gennem positionerne:

Land 55°37,44´n  8°06,95´E 32UMG 44323  64588

Punkt 55°44,66´n  8°00,85´E 32UMG 38112  78065

Mod Syd af en linie gennem positionerne:

Land 55°33,36´n  8°04,55´E 32UMG 41704  57053

Knækpunkt 55°32,29´n  7°59,42´E 32UMG 36282  55144

Punkt 55°33,66´n  7°49,89´E 32UMG 26301  57842

Mod Vest en cirkelbue, hvor radius opgives i sømil og udmåles 
fra positionen:

55°35,01´n  08°08,21´E 32UMG 45589  60064

*) På dage markeret med *) er fareområdet udvidet, idet 
positionen	på	ovennævnte	knækpunkt	er:	

55°31,75´N  7°59,43´E 32UMG 36383  54144

I	det	omfang	ovennævnte	farvandsområde	ligger	inden	for	
dansk	søterritorium,	forbydes	ophold	og	færdsel	i	henhold	
til: Bekendtgørelse om forbud mod ophold på og færdsel 
gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder 
af 30. januar 2002. Overtrædelse af forbuddet medfører 
bødestraf.

Skydesignaler: 
At	skydning	foregår	tilkendegives	ved,	at	der	fra	1	time	før	skyd-
ningens påbegyndelse og indtil dens ophør fra positionerne:

55°37,24´n  8°07,04´E 32UMG 44413  64216

55°33,53´n  8°04,67´E 32UMG 41834  57367

vises følgende signaler:
I	dagslys,	hvidt	blinkende	lys	(60	blink	pr.	minut).
I	mørke,	rødt	og	hvidt	vekselblink	(30	blink	pr.	minut).

nyMindEGaB
PSN	1 555200n  0080200E PSN	2 555200n  0081100E

PSN	3 554800n  0081100E PSN 4 554800n  0080200E

UTM

1 32UMG  3950  9166 2 32UMG  4889  9154

3 32UMG  4880  8412 4 32UMG  3940  8424

Fareområdets udstrækning over havet er begrænset således:

dato daglig afspærringstid aflysningsafstand

2.	marts 08:00	-	16:30 5000	m	/	2,70	sm

3.	marts 07:00	-	09:30 5000	m	/	2,70	sm

7.	marts 06:00	-	20:30 5000	m	/	2,70	sm

21.	marts 05:00	-	16:30 5000	m	/	2,70	sm

Evt. spørgsmål kan rettes til:
Sikkerhedskontoret	i	Oksbøllejren	-	tlf.	76 54 12 12.

Eller	e-mail:	fbe-skyoks03@mil.dk

Soduko-løsning fra side 19ES-TRAWL ApS
Servicegården

7730 Hanstholm
Tlf. 97 96 11 26

REDNINGSFLÅDER  Service viste ingen fejl   

Af René Dandanell

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
sikrede for et par år siden, 
at en række fiskefartøjer 
kunne få et længere ser-
viceinterval på rednings-
flåden. De fartøjer, der er 
op til 12 meter og ikke fi-
sker længere end ud til 25 
mil, kan anvende de ISO-
godkendte flåder med to 
års serviceinterval. 

Det godkendte Søfartssty-
relsen i 2010. Dog krævede 
de, at der blev iværksat 
et overvågningsprogram. 

I slutningen af 2012 blev 
de første redningsflåder så 
sendt til service efter to års 
brug. Og spændingen var 
derfor stor, men trods alt 
var det med en forventning 
om, at der ikke var nogen 
problemer. 

- ISO-flåderne blev sendt 
til service, og der var ingen 
fejl eller unormale ting på 
de flåder. Så muligheden 
for to-årige serviceinterval-
ler fortsætter uanfægtet, si-
ger Flemming Christensen, 
direktør for Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd. 

Næste gang der skal føl-

ges op på flåderne i over-
vågningsprogrammet er om 
to år. 

- Det her var forudsæt-
ningen for de to års service-
intervaller. Nu får vi op-
bygget en dokumentation 
for at flåderne ingen pro-
blemer har med at holde 
2 års serviceinterval, siger 
Flemming Christensen. 

Baggrunden for ønsket 
om de to-årige servicein-
tervaller er blandt andet, at 
omkostningerne til service 
dermed kan reduceres gan-
ske betragteligt, uden at gå 
på kompromis med sikker-

heden. 
Der er tale om rednings-

flåder af typen ISO 9650-
1A, som er omfattet af de 
to-årige serviceintervaller. 
Den eneste udfordring er, 
at der skal være en CR-me-
dicinkiste i flåden, og der 
skal man være opmærk-
som på holdbarheden af 
de enkelte præparater, men 
det har service stationerne 
indtil videre kunne klare 
blandt andet med hjælp fra 
Skanderborg apotek. 

Af René Dandanell

Det er stadigvæk for tid-
ligt at vurdere, hvad om-
kostningen for fiskerne vil 
blive, hvis Regeringen gen-
nemfører en kørselsafgift 
for lastbiler over 12 tons. 
Det fastslår fødevaremini-
ster Mette Gjerskov i et svar 
til folketingsmedlem Tho-
mas Danielsen fra Venstre. 

Thomas Danielsen havde 
spurgt til, om ministeren 
forventede at fiskerne ville 
spekulere i, hvor det bedst 
kan betale sig at lande 

fisk. I svaret fra ministeren 
fremgår blandt andet, at 
formålet med afgiften er at 
lade transportkøberne be-
tale en højere andel af de 
omkostninger, som kørslen 
giver anledning til. 

”Da afgiften er kilome-
terbaseret vil afgiften af-
spejle, hvor meget hver 
lastbil slider og forurener i 
forbindelse med kørslen”, 
konstaterer fødevaremini-
steren i svaret. 

Hun vil på baggrund af 
spørgsmålet ikke svare på, 
om fiskerne vil spekulere i 
at lande fisk de steder, hvor 

det er billigst. 
Thomas Danielsen er for-

undret over svaret fra mini-
steren. 

- Jeg har stillet et spørgs-
mål til ministeren, men 
hun nægter simpelthen at 
forholde sig til de uhen-
sigtsmæssige konsekven-
ser som forslaget får for 
havnene og fiskerne, siger 
Thomas Danielsen.

Han vil nu forsøge at få 
skatteministeren til at for-
holde sig til problemet. Det 
sker den 21. februar 2013, 
hvor skatteminister Holger 
K Nielsen er indkaldt til 

et åbent samråd. Her skal 
ministeren redegøre for 
regeringens planer om nye 
kilometerbaserede kørsels-
afgifter for lastbiler, her-
under om kørselsafgifterne 
ikke vil indebære tab af 
danske arbejdspladser og i 
særdeleshed belaste virk-
somheder i yderområder. 

- Jeg håber, at jeg kan tale 
skatteministeren til fornuft, 
så vi finder en løsning, der 
er mere rimelig i forhold 
til de udsatte erhverv og 
landsdele, siger Thomas 
Danielsen.

ISO-flåder 
bestod 
testen

Kørselsafgift skal 
ramme transportkøberne

REDNINGSFLÅDER  Service viste ingen fejl   

ISO-flåder 
bestod 
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12 Torsdag den 14. februar 2013


