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Dette er et undersøgelsesresumé om Den Maritime Havarikommissions 
undersøgelse af fiskeskibets OLIVIAs forlis den 4. april 2021, hvor en fisker 
omkom i forbindelse med forliset.

På grund af ulykkens karakter, og skibets forfatning efter ulykken, har det ikke 
været muligt for havarikommissionen at drage en konklusion om ulykkens 
årsagssammenhæng.

Undersøgelsesresuméets formål er at redegøre for den undersøgelsesaktivi-
tet, som blev iværksat for at klarlægge ulykkens forløb og omstændigheder.

UNDERSØGELSESRESUMÉ OM OLIVIAS
FORLIS DEN 4. APRIL 2021

udgivet af

DMAIB
Den Maritime Havarikommission
Batterivej 9
DK-4220 Korsør

Denne rapport er udgivet 4. juni 2021.

Foto: OLIVIA kort før forliset
Kilde: Privat foto

Læs mere på www.dmaib.dk

Denne rapport må gengives i alle formater og medier, 
såfremt den anvendes i korrekt gengivelse og ikke 
i en misvisende sammenhæng. Rapportens titel og 
ophav skal angives.

Den Maritime Havarikommissions undersøgelser 
foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning 
uden anvendelse af juridiske bevisførelsesprocedurer 
og uden noget andet grundlæggende formål end at 
lære om ulykker med henblik på at undgå ulykker i 
fremtiden. Derfor kan anvendelse af denne rapport 
til andre formål føre til fejlagtige eller vildledende for-
tolkninger.



3

Undersøgelsen

Den Maritime Havarikommission blev den 4. april 2021 kl. 20.10 underrettet af Sø-
fartsstyrelsen om, at fiskeskibet OLIVIA var sunket ud for kysten mellem Gilleleje og 
Rågeleje. Fiskeren, der havde sejlet skibet, var blevet bjærget livløs ud af vandet. 
Som følge af ulykkens meget alvorlige karakter iværksatte Den Maritime Havari-
kommission straks en undersøgelse for at klarlægge ulykkens forløb og årsags-
sammenhæng. 

OLIVIA var et enmandsbetjent fiskefartøj, og der var derfor ikke nogen overlevende 
besætningsmedlemmer, der kunne berette om, hvad der var hændt på skibet forud 
for forliset. Da skibet var sunket, var det ikke muligt for havarikommissionen at fore-
tage undersøgelser på skibet. Havarikommissionen rekvirerede derfor assistance til 
at få foretaget dykkerundersøgelse af vraget.

OLIVIA var ikke udstyret med AIS-sender. Dermed var det ikke muligt at indhente 
data om skibets sejlads forud for ulykken. Afdækningen af forløbet før og omkring 
forliset blev derfor baseret på information fra pårørende og kollegaer, som havde 
været i kontakt med den omkomne fisker forud for ulykken, og på øjenvidner, red-
ningspersonale og politi. Derudover blev der indhentet vejrdata fra DMI.
 
For at indsamle oplysninger om skibets indretning, historik og tilstand har havari-
kommissionen indhentet information fra værft, kolleger i havnen, Søfartsstyrelsen 
og fiskeudstyrsproducenter.

I de følgende afsnit vil der blive redegjort for den viden, som det var muligt at tilve-
jebringe på baggrund af de ovenstående undersøgelsesaktiviteter.
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Figur 1: OLIVIA
Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Navn:  OLIVIA
Skibstype:  Fiskeskib (garn)
Nationalitet/flag:  Danmark
Hjemhavn: Gilleleje
Havnekendingsnummer: H 46
Byggeår: 1981
Længde overalt: 8,25 m
Bredde overalt: 2,90 m
Dybgang: 1,40 m
Maskineri: 53 kW

Hændelsesforløb

Vidneudsagn berettede, at fiskeren på OLIVIA (figur 1) havde plan om at afsejle 
Gilleleje Havn kl. 06.00 for at bjærge garn, der befandt sig på en fiskeplads ud for 
Udsholt Strand beliggende mellem Rågeleje og Gilleleje. Afstanden fra Gilleleje til 
fiskepladsen var ca. 4,5 sømil, som det ca. ville tage ca. 45-60 minutter at tilbage-
lægge (figur 2, næste side). Garnene var sat med henblik på at fiske stenbidder. 
Fiskeren havde til hensigt at bjærge samtlige garn, da vejrudsigten meldte om vejr-
holdforhold, som kunne beskadige garnene.

Ifølge oplysninger fra DMI var vindhastigheden om morgenen mellem 7-10 m/s fra 
sydvest til vest og tiltagende. Henover middag var vinden drejet over i sydvest med 
vindstød af ca. 13 m/s, og søen var tiltaget. Ca. kl. 14 ringede fiskeren hjem og for-
talte, at han manglede at bjærge én række garn. Derefter ville han sejle mod Gilleleje 
Havn. Dette var den sidste kommunikation fra skibet. Fra dette tidspunkt foreligger 
der ingen oplysninger om, hvad der er sket ombord.

Inde fra land havde vidner observeret et skib, som hele formiddagen og frem til 
eftermiddagen sejlede frem og tilbage langs kysten ud for Udsholt Strand (figur 3, 
næste side). Vidnerne observerede at vejr og bølger var tiltagende henover dagen, 
og at skibet i tiltagende grad rullede. Ud på eftermiddagen så vidnerne, at skibet 
pludseligt kæntrede, og de ringede straks 112. Idet skibet kæntrede, bemærkede et 
vidne, at der kom røg fra skibet. 
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Figur 3: OLIVIA kort før forliset
Kilde: Privat foto

Kl. 15.29 modtog Nordsjællands Politi alarmeringen, og en redningsaktion blev i 
værksat. En redningshelikopter blev scramblet fra Skalstrup, en redningsbåd fra 
Gilleleje blev indsat, og andre skibe i området blev anmodet om at deltage i ef-
tersøgningen. Mens redningsenhederne var undervejs, mente et vidne fra land at 
kunne observere en person i vandet. 

Redningshelikopteren ankom til området kl. 15.50 og begyndte straks at søge efter 
personen i vandet. Skibet var på det tidspunkt sunket og forsvundet fra havoverfla-
den. Efter 2 minutters søgning observerede redningshelikopteren fiskeren liggende 
livløs i vandet. Kl. 15.55 var fiskeren reddet op i redningshelikopteren og blev fløjet 
til Rigshospitalet. Der blev ydet livreddende behandling under transporten og på 
Rigshospitalet. Kl. 17.51 dagen efter blev fiskeren erklæret død.

Figur 2: Kort over fiskeplads
Kilde:© Made Smart Group BV 2021 © C-Map / DMAIB

Gilleleje Havn

Fiskeplads
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Undersøgelse af skibet

Skibets historik, indretning og anvendelse

OLIVIA var bygget i 1981. Fiskeren, som omkom ved forliset, var ejer af skibet og 
havde overtaget det i 2007. Gennem tiden var skibet løbende blevet vedligeholdt 
på værft og af fiskeren selv. Det har ikke været muligt at fremskaffe opdaterede 
fotomateriale eller konstruktionstegninger, som dokumenterer skibets indretning og 
udstyr. Alle informationer om skibets udstyr til fiskeri kommer derfor fra vidneud-
sagn. Af den grund har det ikke været muligt at redegøre for udstyrets placering, 
dimensioner og anvendelse på dagen, herunder hvorvidt fangstgrejer og fangst var 
stuvet i pauner, da ulykken indtraf.

Ifølge pårørende og håndværkere, som havde udført arbejde på skibet, blev der 
omkring 2014 monteret en overbygning af aluminium i bagbord side. I 2020 fik ski-
bet en ny og større køl monteret, og skroget blev renoveret.

Fiskeren havde angiveligt 50-60 garn ombord, som blev sat i lænker af ti. Ifølge 
netproducenten vejede den type garn, som fiskeren havde ombord, 5 kg pr. garn. 
Vægten af over- og undertællen kunne dog ikke etableres, ligesom antal og vægt af 
ankre var ukendt. Dertil kommer, at de bjærgede garn har været øget med ukendt 
vægt fra tang og vand. Det har derfor ikke været muligt at etablere de bjærgede 
fiskergrejers vægt på ulykkesdagen. Vægtpåvirkningen fra fangst har ikke haft ind-
flydelse på skibets stabilitet, fordi fiskeren ifølge vidneudsagn alene beholdt sten-
biddernes rogn ombord i skibet.

Undersøgelse af skibsvraget

Havarikommissionen rekvirerede assistance til dykkerundersøgelse af OLIVIA’s 
vrag. Undersøgelsen blev foretaget den 12. april 2021.

OLIVIA forliste 580 m fra kysten. Ved dykkerundersøgelsen blev vraget observeret 
nær forlispositionen på ca. 8,5 meters dybde. Det kunne konstateres, at havbunden 
i området for vragets position var præget af sandbund med forekomst af store sten. 
På nogle sten omkring vraget, kunne der ses spor af maling i samme nuance som 
skibets skrog, og dykkerne fandt dele af vraget spredt på havbunden. Vraget blev 
fundet kraftigt beskadiget med en stor revne i skroget, hvor ror og skrue var revet 
af (figur 4, næste side).

Rundt om vraget malflød garn og en redningskrans, som sad fast i skibet. Sporene 
på stenene omkring vraget og skadernes karakter indikerede, at skibet var blevet 
skadet i kontakten med havbunden efter forliset. Skadernes omfang betød, at det 
ikke var muligt at få et billede af skibets tilstand på ulykkestidspunktet eller den 
arbejdsproces, som fiskeren havde været i færd med, da ulykken indtraf.

Ved undersøgelsen blev der ikke observeret brandskader på vraget.
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Figur 4: Skader på OLIVIAs vrag
Kilde: Forsvaret

Undersøgelse af dødsfald

Fiskeren blev fundet livløs uden redningsvest i vandet 23 minutter efter alarme-
ringen. Det har ikke været muligt at afdække under hvilke forhold fiskeren kom i 
vandet, fordi det ikke kunne klarlægges, hvilke aktiviteter fiskeren var i færd med, 
da skibet kæntrede. Det kan dermed ikke konstateres, hvorvidt fiskeren blev trukket 
med ned, da skibet kæntrede, eller om han kom fra borde, inden skibet forliste.

Vandtemperaturen var omkring 7ºC på ulykkestidspunktet. På grund af indvirknin-
gen af hypotermi, anslås det, at en person ved denne vandtemperatur vil blive så 
udmattet eller bevidstløs efter 15-30 minutter, at det ikke er muligt at holde luftve-
jene frie for vand. Ved en pludselig nedsænkning i vand ved denne temperatur, vil 
man derudover være i risiko for kuldechok, hvilket kan føre til drukning inden for de 
første tre minutter i vandet.

Undersøgelse af skibet indikerer, at skibet havde en redningsflåde monteret på top-
pen af skibets overbygning. Et vidne menes at have observeret, at en redningsflåde 
kom til syne og blev udløst kort efter skibets forlis. Det er uvist, om fiskeren var 
livløs, før eller efter flåden blev udløst. 

Afrevet ror og skrue

Skrogskader



8

Kombinationen af skibets omfattende skader, som var opstået efter 
forliset, den manglende viden om hændelser på skibet forud for forliset 
og den ufuldstændige viden om skibets indretning og udstyr, betød at 
havarikommissionen ikke kunne påvise, hvilke stabilitetstekniske om-
stændigheder, der førte til skibets kæntring og forlis. 

Det har ikke været muligt at afdække, hvilken situation, der førte til at 
fiskeren mistede bevidstheden i vandet efter forliset. I en ulykkessitua-
tion, hvor man havner i vandet og oplever kuldereaktion, panikreaktion 
og nedtyngning fra påklædning, er overlevelsesmulighederne dog rin-
ge, hvis ikke man har nået at iføre sig en redningsvest eller rednings-
dragt.

Konklusion
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