
Søfartsstyrelsen 
vil koncentrere 
sig om skibe, 
hvor det kniber 
med sikkerheds-
kulturen

Af Lone HAnSen 

Over de seneste ti år er an-
tallet af alvorlige arbejds-
ulykker i fiskeriet faldet til 
en brøkdel. Mens der var 
71 alvorlige ulykker i 2000, 
nåede antallet i 2011 helt 
ned på otte ulykker i den 
kategori, der kan betegnes 
som alvorlige. Og i de mel-
lemliggende år har ulyk-
kesstatistikken haft en støt 
faldende kurs, oplyste re-
gionsleder Jens F. Carstens 
fra Søfartsstyrelsen på hav-
nesikkerhedsudvalgenes 
seminar i Thyborøn.

- Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd og havnesikkerhedsud-
valgene har en stor del af 
æren for den positive ud-
vikling, nævnte han.

Strategi for 
forebyggelse
Det er især fald-ulykker, 
hvor en person falder på 
dækket og kommer til ska-
de eller falder overbord, 
der fortsat tæller i stati-
stikken.  Søfartsstyrelsen, 
som både er myndighed for 
fiskeriet og for handelsflå-
den, har lagt en forebyggel-
sesstrategi, der skal redu-
cere de ulykkestyper, som 
ofte kommer igen. 

- Det er tanken, at vi vil 
bruge besøgene ved syn 
til også at få en snak om, 
hvordan sikkerhedsarbej-
det håndteres ombord på et 
skib, nævnte Jens Carstens. 

Det betyder, at der æn-
dres på, hvordan syn på 
fiskefartøjer gennemføres. 
Blandt andet vil Søfartssty-
relsens folk ved et syn lave 
en vurdering af, om der er 

et godt sikkerhedsarbejde 
ombord på et fartøj eller 
det er utilfredsstillende.

- Inspektøren vil tjekke, 
at certifikaterne er i orden 
og derefter gå en runde på 
skibet for at vurdere ved-
ligeholdelses-tilstanden. 
Hvis et skib er godt vedli-
geholdt, er det øvrige nok 
også i orden, nævnte Jens 
Carstens. 

Det betyder, at det kun 
er i tilfælde, hvor skibets 
tilstand ikke er tilfredsstil-
lende, at alt skal gås igen-
nem og der skrives en rap-
port over fejl og mangler, 
som der skal meldes tilbage 
på.

Lige nu er Søfartsstyrel-
sen dog foreløbigt i gang 
med at uddanne inspektø-
rerne til den nye måde at 
udføre syn på. 

Flemming Christensen, 
der er direktør for Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd, 
opfordrede til at bruge ar-
bejdsmiljørådets system til 
arbejdspladsvurderinger og 
lægge rapporter eller andet 
materiale derind også. 

Hvor sikkerheden halter
Et par af seminar-deltager-
ne ville vide, om Søfarts-
styrelsen nu også skal til at 
lave arbejdspladsvurderin-
ger, som det allerede sker 
ombord på fiskefartøjerne.

- Arbejdspladsvurderin-
gerne kan se fine ud, men 
det er vigtigt, at man også 
lever efter dem. Ved mange 
af de større ulykker, vi har 
set, har alt været i orden. 
Man brugte bare ikke sik-
kerhedsudstyret, og fol-
kene ombord havde aldrig 
set arbejdspladsvurderin-
gen. Vi ser nogle gange, at 
der står nogle fine bøger på 
skippers hylde, men at der 
aldrig har været bladret i 
dem. Nu vil vi gerne grave 
dybere, og den tid, vi spa-
rer ved synene på de gode 
skibe, vil vi bruge på de 
dårlige, nævnte Jens Car-
stens. 

Stadigt fald 
i alvorlige 
arbejdsulykker

Alvorlige arbejdsulykker 
en alvorlig arbejdsulykke medfører sygedage og kan 
fx være knoglebrud og andre større skader.
Tallene skal ses i forhold til ,at der i 2011 var 4824 
beskæftigede i fiskerierhvervet. 

2000: 71 ulykker
2001: 53 ulykker
2002: 53 ulykker
2003: 46 ulykker
2004: 30 ulykker
2005: 27 ulykker

2006: 25 ulykker
2007: 15 ulykker
2008: 14 ulykker
2009: 17 ulykker
2010: 19 ulykker
2011: 8 ulykker

fiskeriets Arbejdsmiljøråd har  
udarbejdet en vejledning til 
forebyggelse af vandindtrængning 
og/eller forskydning af lasten 

Stabiliteten på fartøjet æn-
dres væsentligt, når fartøjet 
nedlastes og det er derfor 
vigtigt, at der for fartøjet er 
lavet stabilitetsberegning 
med en kondition, hvor der 
sejles med industrifisk.

Konstruktionerne i far-
tøjer, der lastes med indu-
strifisk udsættes for større 
kraftpåvirkninger end ved 
mange andre fiskeriformer. 
Det er særdeles vigtigt, at 
konstruktioner, opbygning 
og fastgørelsespunkter 
f.eks. i lasten er beregnet til 
disse påvirkninger.

Vandindtrængning
Et af de vigtigste områder 
er først og fremmest en gen-
nemgang af fartøjet skrog. 
De påvirkninger fartøjet får, 
når det lastes med industri-
fisk, tilfører skibets skrog 
en stor belastning, spe-
cielt hvis fartøjet er bygget 
af træ. Fartøjets skrog bør 
omhyggeligt gennemgås af 
en sagkyndig person. Det 
er særdeles vigtigt, at også 
den del af fartøjet, der nor-
malt ikke er under vandet, 

undersøges for tegn på læ-
kager og andre svagheder, 
der vil kunne udvikle sig 
tillækager. Vigtige fokus-
områder er under skandæk-
ket og på ydersiden af støt-
ter (under nederste bræt i 
skanseklædningen) samt 
støtter ud for nettromlen og 
ved støtter, hvor vejviser-
blokke til wirer er monte-
ret samt ved trawlgalgerne. 
Skotter mellem lastrum og 
maskinrum samt skot mel-
lem lastrum og fartøjets 
forende bør efterses for råd 
og mulige lækager. Sørg 
for, at gummipakninger i 
luger og døre er intakte, så 
de kan slutte tæt, og at alle 
bespændinger og vridere er 
funktionsdygtige, så de kan 
spænde ordentlig tæt. Sørg 
for, at isdæksler kan spæn-
des helt tæt.

Lænsesystemer
Da vandindtrængning altid 
er en medvirkende årsag 
i forbindelse med forlis, 
er det vigtigt, at de lænse-
systemer, der er om bord, 
også er fuldt funktionsdyg-

tige. Det er vigtigt, at læn-
sesystemerne til de rum, 
som man måske ikke så 
ofte lænser fra, også bliver 
gået efter og afprøvet.

De fejl der oftest opstår er 
tæringer i lænserør, mang-
lende sugekurve og – i for-
bindelse med brug af læn-
sesystemerne – at der ligger 
materialer i bunden af far-
tøjet, der bliver suget ind 
i systemet. Sørg for, at der 
er rengjort mellem bund-
stokkene, og at spygatterne 
virker.

Sammen med gen-
nemgang og afprøvning 
af lænsesystemerne bør 
alle niveaufølere til vand-
standsalarmer afprøves.

Ligeledes bør fartøjets 
luftrør efterses og det sik-
res, at tilbageslagsanord-
ninger er funktionsdygtige.

Sørg for, at lænseporte/
spygatter er funktionsdyg-
tige, så evt. vand på dækket 
kan ledes effektivt væk.

Lastrum
Fartøjets lastrum bør efter-
ses. Bryder dele af lasten 
ned, så der sker en lastfor-
skydning, kan dette have 
fatale følger. Lastrumsstøt-
ter bør efterses for eventu-
elle tæringer, specielt ved 
fastgørelsespunkterne, og 
det sikres, at alt har den 
fornødne styrke til at mod-

stå de påvirkninger, det vil 
blive udsat for.

Tjek, at låseanordnin-
ger til lastrumsbrædderne 
er fuldt funktionsdygtige 
(brug af kiler er kun en 
nødløsning). Gå lastrums-
brædderne igennem, og 
kassér de beskadigede. Det 
er en god ide at have nogle 
ekstra lastrumsbrædder 
liggende om bord.

Under ombordtagning af 
fangsten vil fartøjet selv-
følgelig både ændre trim 
og kunne have slagside en-
ten til den ene eller anden 
side. Men det er vigtigt at 
være opmærksom på, om 
dette er

almindeligt i forhold til 
lastens påvirkning, eller 
om det virker mistænkeligt 
i forhold til lastens

påvirkning. Ved enhver 
mistanke bør det undersø-
ges grundigt, hvad der lig-
ger til grund for

dette, og evt. observerede 
fejl bør rettes.

Frie væskeoverflader
En last med industrifisk, 
hvori der kommer vand, 
eller hvorfra vandet ikke er 
drænet ordentligt, begyn-
der at ”køre”. I forbindelse 
med tobisfiskeri kan lasten 
især have tendens til dette. 
Det kan f.eks. også ske ved, 
at lænsebrønde/lænserør 

Industrilast skal 
passe til vejret

SØ 31 fisker efter industri-
fisk. foto: René Dandanell. 

Tobis er helt 
anderledes at 
have i lasten end 
brisling. Gode 
råd fra to erfarne 
industrifiskere

Af René DAnDAneLL

- Det handler om sund for-
nuft, når man laster et fi-
skefartøj med industrifisk. 

Det er de to skippere fra 
Als, Palle Heinrich og Boye 
Bendtsen, enige om. De har 
i mange år fisket efter in-
dustrifisk, og de har derfor 
fået en stor erfaring i, hvor-
dan man skal sikre sig mod 
forlis. 

-Folk, der er vant til at fi-
ske andre arter af industri-
fisk, overraskes over, hvor-
dan tobis bevæger sig, siger 
Palle Heinrich. 

For selv hvis man er vant 
til at fange brislinger, så 
er det en helt anden ople-
velse, at have lasten fuld af 
tobis.

- Brisling er som en sæk 
cement, mens tobis er fly-

dende, siger Palle Hein-
rich, der også peger på, at 
selvom konditionerne siger 
noget om, hvad der må la-
stes, så skal fornuften tages 
med ombord. For selvom 
de to fartøjer, de to fisker 
med, kan laste op mod 120 
tons, så er der også dage, 
hvor 70-80 tons er rigeligt 
ombord. 

- I fint vejr er det måske 
120 tons, man kan have 
ombord, men ikke i dårligt 
vejr, siger Boye Bendtsen. 

Gode råd fra fiskere
De to fiskere har igennem 
årene lært, hvad de skal 
undgå. Eksempelvis så luk-
kes alle spjæld til lugar af. 

- Det er ikke nok med en 
plasticpose, konstaterer 
Palle Heinrich. 

- For der en utrolig kraft 
i de søer, der kommer, sup-
plerer Boye Bendtsen, der 
tror, at det kommer bag på 
mange, hvilke kræfter der 
er tale om.

Samtidig har de også 
sørget for, at al udluftning 
sidder placeret højt oppe, 
hvor der ikke kan trænge 
vand ind. 

De nævner også, at det er 

et godt råd at sætte en eks-
tra pumpe op i lasten. 

- Lad vær med at springe 
over nogle af de ting, lyder 
rådet. 

Ellers er det almindelig 
vedligeholdelse, som de 
to industrifiskere peger på, 
for at undgå forlis. 

- Tjek pakninger og bræd-
der og så videre, siger de. 

Forskellen mellem at fi-
ske konsumfisk og så plud-
selig laste fartøjet med en 
industrilast er, at der sjæl-

dent er en reservekapacitet. 
Under konsumfiskeri kan 
der godt være en del vand 
i lastrummet, men sker det 
under industrifiskeri, så 
bliver det straks mere kri-
tisk. 

- Der er kontant afregning 
under industrifiskeriet, 
fastslår Boye Bendtsen, 

Sådan undgår du forlis     under industrifiskeri
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