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Søulykkesrapporten er udsendt den 28. februar 2016. 

 

Forside: H72 MIKKEL. Kilde: POLFOTO 

 

Søulykkesrapporten kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside 

www.dmaib.dk. 

 

 
Den Maritime Havarikommission 
 

Den Maritime Havarikommission er en uafhængig enhed under Erhvervs- og Vækstministeri-

et, som udfører undersøgelser som en upartisk enhed, der organisatorisk og juridisk er uaf-

hængig af andre parter. Havarikommissionen undersøger ulykker til søs og arbejdsulykker om 

bord på danske og grønlandske handels- og fiskeskibe såvel som ulykker om bord på uden-

landske handelsskibe i dansk og grønlandsk farvand. 

 

Den Maritime Havarikommission undersøger ca. 140 ulykker årligt. Ved meget alvorlige ulyk-

ker, såsom dødsfald og forlis, eller hvis der foreligger andre særlige omstændigheder, offentlig-

gøres enten en søulykkesrapport eller en redegørelse afhængig af ulykkens omfang og kom-

pleksitet. 

 

 

Undersøgelserne 
 

Undersøgelserne foregår adskilt fra den strafferetlige efterforskning uden anvendelse af juridi-

ske bevisførelsesprocedurer og uden noget andet grundlæggende formål end at lære om ulyk-

ker med henblik på at undgå ulykker i fremtiden. Derfor kan anvendelse af denne redegørelse 

til andre formål føre til fejlagtige eller vildledende fortolkninger. 

  

Den Maritime Havarikommission 

Carl Jacobsens Vej 29 

2500 Valby 

Tlf. 91 37 63 00 

 

E-post: dmaib@dmaib.dk  

www.dmaib.dk 

 

Uden for kontortid kan Den Maritime Havarikommission træffes på telefon 23 34 23 01. 
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1. RESUMÉ 
 
Den 6. december 2016 faldt en fisker overbord fra det enmandsbetjente fiskeskib H72 MIK-

KEL, mens skibet sejlede på en sydgående kurs startende nord for Snekkersten havn. Fiskeren 

blev sandsynligvis trukket overbord, imens han var i færd med at udrede en sammenfiltring i 

garnet under udsætning. Ulykken blev først opdaget ca. 2 timer efter overbordfaldet, da 

MIKKEL blev fundet grundstødt syd for Vedbæk havn, ca. 10 sømil fra Snekkersten havn. 

Fiskeren blev fundet omkommet i vandet ca. 4½ time efter overbordfaldet. 

 

I søulykkesrapporten fokuserer Den Maritime Havarikommission på overordnede problem-

stillinger i forhold til redningsmidlernes og nødudstyrets beskaffenhed og anvendelse i forbin-

delse med overbordfald på enmandsbetjente fiskefartøjer, som opstår, når der ikke i fraværet 

af et besætningsmedlem ikke kan gives assistance fra skibet. Overbordfaldsulykken på MIK-

KEL eksemplificerer disse problemstillinger. 

  

Det konkluderes i rapporten, at en reduktion af besætningen til kun én person ombord nød-

vendiggør en gentænkning af redningsmidlerne og nødudstyret, fordi der typisk er tre sikker-

hedsforhold, som ikke kan håndteres ved overbordfald: alarmering, manøvrering af skibet og 

assistance til at komme ombord igen. 

 

Regelværk, tilsyn og sikkerhedskampagner tager oftest udgangspunkt i enkeltforhold i tilgan-

gen til redningsmidler. Det vil sige, at de ikke tager stilling til problematikker, der kommer til 

syne, når man anskuer ulykker på enmandsbetjente skibe ud fra en helhedsorienteret betragt-

ning. Det betyder, at de vigtige sikkerhedsfunktioner ved overbordfald - alarmering, manøvre-

ring af skibet og bjærgning - ikke håndteres samlet. Det vurderes dog, at problemstillingerne 

vedrørende sammensætningen af redningsmidler og nødudstyr på enmandsbetjente fiskeskibe 

ikke kan imødegås i regelværket, fordi fiskeskibenes indretning og drift er forskellige. Vurde-

ringen af hvilket sikkerhedsudstyr, som er relevant, må derfor foretages individuelt på det en-

kelte skib.  
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2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 

2.1 Foto af skib 
 

 
 

2.2 Skibsdata 
 

Navn: MIKKEL 
Skibstype: Fiskeskib (garn) 
Nationalitet: Danmark (DAS) 
Hjemsted: Snekkersten 
Havnekendingsnummer H72 
Kaldesignal: OU7172 
Byggeår: 1990 
Byggeværft/byggenummer: Scania-Plast/nr. 214 
Klassifikationsselskab Uklasset 
Længde overalt: 11,88 m    
Bredde overalt: 3,44 m 
Bruttotonnage: 7,6 
Maksimal dybgang.: 4.68 m 
Fremdrivningseffekt: 90 kW 
Skrog materiale: Glasfiber 
Skrogtype: Enkeltskrog 
 
 

Figur 1: H72 MIKKEL 

Kilde: DMAIB  
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2.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Snekkersten, Danmark  
Ankomsthavn: Snekkersten, Danmark 
Sejladstype: Kystsejlads 
Oplysninger om lasten: Konsumfisk 
Bemanding: 1 
Lods om bord: Nej 
Antal passagerer: 0 
 
2.4 Vejrdata 
 

Vind: Sydøst - 2 m/s 

Bølgehøjde: 0,25 m 

Sigtbarhed: Meget god 

Lysforhold: Lyst 

Strømforhold: Nord - 0,3 knob 

 

2.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Overbordfald 

IMO klassifikation: 

Dato og tidspunkt: 

Very serious 

6. december 2016, ca. 11.00 

Position og sted for ulykken: 55 59,99N 012 35,92E 

Skibsdrift og rejseafsnit: Udsætning af garn 

Plads om bord: På dæk 

Menneskelige faktorer: Ja 

Konsekvenser: Fiskeskipper omkom, og fiskeskibet grundstødte. 

 

2.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  112, JRCC, Hjemmeværnet, Nordsjællands Brandvæ-

sen, JRCC Göteborg, Lyngby Radio, Räddningstjän-

sten Syd (Sverige). 

Anvendte midler: To redningshelikoptere 

Redningsbåde, Beredskabet 

Hjemmeværnets skibe 

Svensk redningsbåd 

FRB fra passagerskibet TYCHO BRAHE 

Lokale både fra Snekkersten havn 

Resultater: Den omkomne person blev fundet og bjærget. 
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2.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Fiskeskipper:  Erhvervsfisker. 30 år og havde fisket i mere end ti år, 

heraf to år på MIKKEL. 

2.8 Ulykkessted 
 

 
 

  

Figur 2: Position for overbordfaldet 
Kilde: Geodatastyrelsen, uddrag af kort C og kort 131 
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3. REDEGØRELSE OM ULYKKENS FORLØB 
 

3.1 Baggrund 
 

MIKKEL var et enmandsbetjent fiskeskib med hjemsted i Snekkersten. Skibet var rigget til 

fiskeri med garn. Fiskerikontrollen havde registreret, at det normale fiskeriområde for skibet 

var den nordlige del af Østersøen i et område afgrænset af den 56° længdegrad samt en linje 

gående fra Gilsbjerghoved, Danmark, til Kullen, Sverige (figur 3). Dog blev skibet sjældent 

anvendt til fiskeri længere væk fra Snekkersten, end det kunne ses fra havnen med det blotte 

øje. Typisk foregik fiskeriet fra morgen til omkring middagstid, hvorefter fangsten blev solgt 

direkte fra skibet i Snekkersten havn. Den resterende fangst blev afhændet på fiskeauktion. 

 

 
 

Figur 3: MIKKELs fiskeriområde 
Kilde: Geodatastyrelsen, uddrag af kort 131/DMAIB 
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3.2 Hændelsesforløb  
 

 
 

Den 6. december kl. 12.54 indløb en anmeldelse til alarmcentralen fra en person, der havde 

observeret et grundstødt skib med motoren kørende ca. ti meter fra kysten ud for Skodsborg 

Strandvej på Nordsjællands østkyst (figur 3). 
 

 
Anmelderen kunne ikke umiddelbart få øje på skibets besætning, men meddelte at skibet fra 

fra Snekkersten og hed MIKKEL. Alarmcentralen videreformidlede alarmeringen til Joint 

Rescue Coordination Centre (JRCC), som straks iværksatte en personeftersøgning med red-

ningshelikopter og fartøjer fra marinehjemmeværnet samt redningsbåde med dykkere fra 

Nordsjællands Brandvæsen. Sideløbende indhentede JRCC oplysninger fra havnefogeden i 

Snekkersten, som kunne oplyse, at skibet var stævnet ud omkring kl. 08.00 samme dag. Der-

udover orienterede han om, at skibet kun havde én mand ombord, og at skibet ikke plejede at 

bevæge sig længere syd på end Sletten. Kl. 13.10 informerede havnefogeden JRCC om, at de 

lokale fiskere havde fundet MIKKELs garn på en position 0,65 sømil øst for Snekkersten 

havn (figur 4). 

Hændelsesforløbet ombord fra MIKKEL afgik Snekkersten og frem til overbordfaldet er ukendt. Beskri-

velsen af ulykkens forløb udgøres derfor af en kort beskrivelse fra ulykken blev anmeldt til redningsaktio-

nen blev afsluttet.  

 

En rekonstruktion af ulykkeshændelsens forløb ombord på MIKKEL baseret på undersøgelsesdata findes 

i afsnit 4.1.   

Figur 3: H72 MIKKEL grundstødt ud for Skodsborg Strandvej 
Kilde: POLFOTO  
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Den første redningsbåd fra brandvæsenet nåede frem til MIKKEL på grundstødningspositio-

nen kl. 13.30. Mandskab kom ombord på MIKKEL og kunne konstatere, at der ikke var no-

gen personer ombord. På skibets kortplotter kunne de imidlertid se, at skibet havde sejlet i på 

lige kurs startende lidt nord for Snekkersten havn. Eftersøgningen foregik i området fra ski-

bets position til Helsingør. Den svenske kystredningstjeneste tilbød assistance og indsatte en 

redningshelikopter og en redningsbåd. Derudover deltog lokale både fra Snekkersten i efter-

søgningen. 

 

Lyngby Radio havde udsendt PAN-PAN-melding over VHF kanal 16 kl. 13.19. Passagerskibet 

TYCHO BRAHE, som sejlede mellem Helsingør og Helsingborg, havde modtaget alarmen og 

satte en FRB (Fast Rescue Boat) i vandet for at deltage i eftersøgningen. Kl. 14.13 fandt be-

sætningen på TYCHO BRAHEs FRB et par bukser med pung, der indeholdt den savnedes 

sygesikringsbevis, på en position 0,65 sømil nordøst for Snekkersten havn og 0,67 sømil vest 

for skibets garn (figur 4). Et kvarter senere observerede samme besætning en person ligge 

livløs i vandet på 3-4 meters vanddybde, 0,5 sømil nordvest for garnenes position og 0,15 sø-

mil fra land. Et redningsfartøj med dykkere fra brandvæsenet bjærgede personen og sejlede til 

Snekkersten havn, hvor en ambulance ventede. Personen blev erklæret død på hospitalet og 

identificeret som værende den savnede fisker fra MIKKEL.  
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Grundstødning  

Findested for afdøde  

Garn  
 

Findested for afdødes bukser  

Figur 4: Position for fund af person, skib og garn 
Kilde: © Made Smart Group BV 2016, C-Map data /DMAIB  
 

Snekkersten  

 Vedbæk 
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4. UNDERSØGELSESDATA 
 

4.1 Rekonstruktion af ulykkeshændelse ombord på MIKKEL 
Den 6. december kl. 07.49 modtog Fiskerikontrollen en indberetning fra H72 MIKKEL, om 

at skibet ville afgå fra Snekkersten kl. 07.55 for at fiske i farvand A (Øresund). Dette tidspunkt 

korresponderer med udsagn fra vidner på havnen, som så MIKKEL afsejle havnen omkring 

kl. 08.00, samt med MIKKELs normale praksis.  

 

Da MIKKEL blevet fundet grundstødt senere samme dag kl. 12.54, blev der fundet kurve 

med friske, urensede konsumfisk på dækket (figur 5). Den ene af de tre pauner på agterdækket 

indeholdt garn, og paunen umiddelbart under garnhaleren var fyldt med tang (figur 6). Dette 

tyder på, at MIKKEL sejlede fra Snekkersten havn til en ikke-identificeret fiskeplads i Øre-

sund for at bjærge de garn, som var blevet sat dagen før.  

 

 
 

 

  

Figur 5: Fangst på dækket. Billedet er taget umiddelbart efter ulykken. 
Kilde: DMAIB  
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På skibets kortplotter blev der fundet et slæbespor, hvis start- og endepunkt stemte overens 

med positionen for MIKKELs garn og grundstødningspositionen (figur 7). Det, at der er ble-

vet startet et slæbespor på kortplotteren, og at det ikke er blevet standset, indikerer at fiskeren 

har været i færd med at sætte garnet ud, da overbordfaldet skete. 

 

Fiskeren foretog et telefonopkald, der ikke blev besvaret, ca. kl. 10.45, hvilket er den sidste 

kendte kommunikation fra skibet. Skibet blevet fundet grundstødt kl. 12.54, hvilket betyder, at 

det har tilbagelagt ca. 10 sømil på ca. to timer, og at skibet derfor har sejlet med en hastighed 

på ca. 5 knob.  

 

 

Figur 6: Pauner på dækket agter. Billedet er taget umiddelbart efter ulykken. 
Kilde: DMAIB  
 

Figur 7: Slæbespor på kortplotter. Billedet er taget umiddelbart efter ulykken. 
Kilde: DMAIB  
 

Slæbespor - start 
 

Slæbespor - slut 
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En bøje med MIKKELs havnekendingsnummer blev fundet 0,65 sømil fra Snekkersten havn 

på en position, der stemte overens med slæbesporets start. Bøjen var indikerede, at fiskeren 

havde været ved at sætte garn ud mod den nordgående strøm.  

 

Da garnene blev bjærget, blev en bøje fundet under vandet sammen med endnu et anker. I 

garnet tæt ved bøjen, som havde ligget under vandet, blev der fundet en arbejdshandske i den 

sidste del af garnet. Dette indikerer, at fiskeren under udsætning af den sidste del af garnet har 

villet udrede en sammenfiltring i garnet ved at hive, og at hans hånd i den proces er blevet 

fanget af garnet. På grund af skibets fremdrift er fiskeren blevet ført over paunerne på skibets 

agterkant og ud over skibssiden. Ankeret og bøjen har været fastgjort til garnet og klar til ud-

sætning, og er derfor blevet ført med over bord (figur 8).  

 

 
Fiskeren blev fundet delvist påklædt ca. en halv sømil fra garnenes position tæt ved land.  No-

get af hans tøj blev fundet i vandet i nærheden. Fiskeren har sandsynligvis forsøgt at redde sig 

i land ved at svømme og har formået at krænge arbejdstøjet af sig. I afsnit 4.4 vil komplikatio-

nerne ved overbordfald i koldt vand blive behandlet. 

 
Da fiskeren var alene ombord på skibet, da han faldt overbord, var det ikke muligt for ham at 

udsende nødsignal fra skibet VHF. Nødssituationen på MIKKEL blev derfor først opdaget, 

da skibet gik på grund ca. to timer efter overbordfaldet skete.  

Figur 8: Agterdækket på H72 MIKKEL. Pilen angiver retningen for den bevægelse, hvormed fiskeren faldt overbord. 
Kilde: DMAIB  
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4.2 Skibets indretning 
 

H72 MIKKEL havde en længde på 12 m og var rigget til garnfiskeri. Styrehuset var placeret 

forrest i skibet, midtskibs var der et overdækket arbejdsdæk med nedgang til maskinen og last-

rum, og agter var der placeret tre pauner til opbevaring af garn (figur 10-12). I styrbord side 

var der en garnhaler, og garnet kunne herfra ledes over på et afpillerbord, der kunne placeres 

ovenpå en paune midtskibs og videre til garnklareren i bagbord side agter.  
 

 
 

 
 

 

  

  

 

 

 

  

Bøjer 
 

Pauner 
 Garn-

haler 

Afpillerbord Styrehus 

Styrepult 
 

Garn-

klarer 

Nedgang til 

maskinrum 
Nedgang til  

lastrum 

Figur 9: Skitse af skibets indretning 
Kilde: DMAIB  
 

Figur 10: Arbejdsdækket på H7, MIKKEL set fra agter. Den grønne pil indikerer garnets bevægelse under bjærgning. 
Kilde: DMAIB  

Afpillerbord 
  

Garnhaler 
  

Styrepult 
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Indretningen af arbejdsdækket muliggjorde at bjærgningen af garnet kunne foretages i én ar-

bejdsgang samtidig med at skibets fart og kurs kunne styres fra dækkes, hvilket betød at skibet 

var velegnet til enmandsbetjent operation af skibet.  

 

Lønningshøjden på MIKKEL var 94 cm midtskibs og 112 cm længere agter og var derfor 

relativ høj. 

 

Det har ikke været muligt for Den Maritime Havarikommission at indhente viden om, hvor-

dan fiskeriet foregik om bord på MIKKEL, men da arbejdsdækket på MIKKEL ikke afveg 

fra, hvordan fiskeskibe rigget til garnfiskeri typisk er indrettet, er det muligt at fremsætte nogle 

generelle betragtninger vedrørende skibets indretning i forhold til arbejdsprocesserne knyttet 

til bjærgning og udsætning af garn. Bjærgningen af garnet sker primært ved hjælp af mekaniske 

hjælpemidler, hvor fiskeren har mulighed for at kontrollere hastigheden af arbejdet eller stand-

se halingen af garn undervejs. Udsætningen af garn er derimod i højere grad manuelt arbejde, 

hvor ankre og bøjer skal lempes over bord af fiskeren på de rette tidspunkter. Garnet bliver 

ført ud over skibets agterkant ved hjælp af skibets fremdrift og folder sig ud i vandstrømmen. 

Såfremt der opstår sammenfiltringer i garnet eller lignende driftsforstyrrelse under udsætnin-

gen, er det derfor ikke muligt at køre garnet tilbage for at udrede eventuelle sammenfiltringer. 

Det vil kræve, at hele garnet bliver bjærget og udsat på ny. Derfor har fiskeren kun den mulig-

hed enten at lade garnet køre over bord, uagtet at det er i uorden, eller selv hive kontra i gar-

net, mens det er under udsætning, for at udrede eventuelle sammenfiltringer. Derfor er det 

ikke unormal praksis i garnfiskeriet, at have hænderne på garnet under udsætning. 

  

Figur 11: Arbejdsdækket på H7, MIKKEL set fra for mod agter. De grønne pile indikerer garnets bevægelse under bjærgning. 
Kilde: DMAIB  
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4.3 Redningsmidler på MIKKEL - mand over bord 
 

Ombord på MIKKEL blev der fundet følgende redningsmidler til anvendelse i tilfælde af 

mand over bord: Redningskrans, redningsdragt og arbejdsvest. 

 

Redningskransen var placeret på arbejdsdækket oven på nedgangen til maskinrummet, men 

blev ikke anvendt i forbindelse med ulykken, da redningskransen kun kan benyttes til redning 

af en overbordfalden fra skibet, når skibet er bemandet med mere end én person. 

 

Redningsdragten var stuvet i lukafet under styrehuset og blev ikke anvendt i forbindelse med 

ulykken. Redningsdragten vil typisk finde anvendelse i nødssituationer, hvor besætningen er 

forberedt på at skulle i vandet eller redningsflåden.  

 

Der blev fundet to arbejdsveste (Viking, oppustelig redningsvest) i lukafet (figur 13). Den 

overbordfaldne fisker bar ingen arbejdsvest, da han blev bjærget. Arbejdsvestene stand tydede 

på, at de sjældent blev anvendt.  

 

 
I Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre er-

hvervsfartøjers bygning og udstyr m.v, Kap. VI, Regel 1, stk. 4 foreskrives der, at:  

 

  

Figur 12: Arbejdsveste ombord på H72 MIKKEL 
Kilde: DMAIB 
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”Hvor besætningen færdes på steder, hvor der er en forøget risiko for overbordfald, skal der være 

taget passende sikkerhedsforanstaltninger, såsom brug af arbejdsvest, redningsvest, livline eller 

andet egnet udstyr” 

 

Hvor der er forøget risiko for overbordfald på et skib, og dermed hvor der skal bæres arbejds-

vest, beror på en individuel vurdering. Da redningsvestene på MIKKEL ikke har været an-

vendt ofte, må det antages at fiskeren ombord ikke har anset arbejdsdækket, som værende et 

sted med forøget risiko for overbordfald. Vurderingen kan have beroet på den relativt høje 

lønning, og at der ikke tidligere var sket overbordfald på skibet. Derudover har Den Maritime 

Havarikommission løbende indsamlet data om brugen af redningsveste på fiskeskibe, og kan 

konstatere, at man i dele af fiskeriet har identificeret problemstillinger i forhold til arbejdsve-

sten, samt at der hersker forskellige opfattelser af dens effekt, som har indflydelse på, hvorvidt 

det findes hensigtsmæssigt at iføre sig arbejdsvesten: 

 

• Arbejdsvesten generer, når man arbejder på dæk og hæmmer frie bevægelser.  

• Remmene og de manuelle udløsningsmekanismer på arbejdsvesten kan sætte sig fast i 

fiskegrejerne. Særligt ved garnfiskeri betyder det, at redningsvesten kan udgøre en risi-

ko for at blive hevet overbord. 

• I tilfælde af overbordfald i koldt vand menes det, at arbejdsvesten sjældent vil sikre 

overlevelse, fordi man vil omkomme på grund af afkøling før redningen vil nå frem. 

 

I forhold til bjærgning af overbordfaldne, forskriver Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse om 

Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og 

udstyr m.v, Kap. VI, Regel 7, stk. 4, at: 

 

 ”Der skal etableres et arrangement, der sikrer, at overbordfaldne besætningsmedlemmer kan 

reddes om bord. I fartøjer med mere end 1 person om bord skal der være en kejs eller sele, der 

kan anvendes til bjærge en overbordfalden. Når den overbordfaldne er anbragt i kejsen eller selen 

skal denne kunne bjærges om bord med mekanisk hjælp. [...] Arrangementet skal afprøves i 

forbindelse med syn.” 

 

Søfartsstyrelsens krav om, at der skal forefindes et arrangement, der sikrer at overbordfaldne 

besætningsmedlemmer kan reddes om bord, er et målbaseret krav. Det vil sige, at Søfartssty-

relsen kræver, at et arrangement med den bestemte virkning forefindes om bord, men der 

stilles for enmandsbetjente fiskeskibe ikke krav om hvad dette arrangement skal bestå af. Der-

for lades det være op til skibets reder, at tilegne sig viden om hvilket udstyr, der kan dække 

denne opgave, og stille det til rådighed. For skibe med flere besætningsmedlemmer om bord 

stilles der mere detaljerede krav om specifikt udstyr. Det typiske udstyr til at muliggøre, at et 

overbordfaldent besætningsmedlem på et enmandsbetjent fartøj kan bjærge sig selv om bord 

på skibet, er en lejder monteret på skibssiden. 

 

Den Maritime Havarikommission har kunnet konstatere, at der på ulykkesdagen ikke var en 

anordning til rådighed på skibet, som muliggjorde, at fiskeren kunne bjærge sig selv. En lejder 
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monteret på skibssiden ville i dette tilfælde dog ikke have været til hjælp for den overbordfalde 

fisker, fordi skibet var i fart, da ulykken skete. 

 

H72 MIKKEL blev senest synet af Søfartsstyrelsen den 4. maj 2015. Af synsrapporten frem-

går det, at der har været en dialog om overbordfald, hvor fiskeskipperen (afdøde) fortalte, 

hvordan en overbordfalden kunne samles op fra vandet. Det er en del af synspraksis, at der 

skal være dialog om forskellige kendte risikoscenarier, herunder overbordfald. Det fremgår 

ikke af rapporten, at der er en metode der er verificeret og godkendt. 

 

4.4 Overlevelse i koldt vand 
 

Den menneskelige organisme kan reagere meget forskelligt på pludselig nedsænkning i vand 

og særligt vand af lav temperatur (under 15° C). Reaktionerne kan inddeles i tre kategorier 

(figur 14), som hver især kan have fatale følger:  

 

i) Kuldechok 

Når kroppen uventet nedsænkes i koldt vand uden beskyttende dragt, kan den pludselige ned-

køling af huden føre til en kraftig forøgelse af hjerterytme og blodtryk, der, ledsaget af en gis-

perefleks, fører til ukontrolleret, hurtig vejrtrækning. Dette indtræffer indenfor et halvt til to 

minutter. Chokreaktionen kan føre til en overbelastning af hjertet og dermed hjertestop. Hvis 

hovedet kommer under vand imens vejrtrækningen er ukontrolleret, er det ikke muligt at hol-

de vejret under vand. Det betyder, at der kan komme tilstrækkelig vand i lungerne til at forår-

sage drukning. 

 

ii) Nedsat funktion af bevægeapparatet 

Når kroppen har været nedsænket i koldt vandt i 2-15 minutter vil bevægeapparatets funktion 

nedsættes, fordi kroppen vil beskytte de vitale organer og holde kropskernen varm ved at 

mindske blodtilførslen til ekstremiteterne. Det betyder at musklernes og nerveendernes funk-

tion i fx arme og ben vil forringes og dermed evnen til at svømme og holde hovedet over 

vand. Dermed kan kuldepåvirkningen af bevægeapparatet føre til drukning. 

 

iii) Hypotermi 

Hypotermi er betegnelsen for at kroppens kernetemperatur falder til under 35° C. Det afhæn-

ger af omstændighederne (fx vandtemperatur, påklædning, bevægelse, kroppens beskaffenhed 

mv.) hvornår hypotermi indtræffer. Ved en vandtemperatur på 4° C, vil en person af gennem-

snittelig størrelse opleve udmattelse eller bevidstløshed efter ca. 30-60 minutter i vandet, for-

udsat at personens hoved holdes oppe af en redningsvest, og personen ikke bevæger sig i van-

det. Efter 4-6 timer i vandet kan hypotermi nå til et stadie, hvor den kan medføre dødsfald. 

Når kroppen er afkølet nedsættes iltforbruget. Det betyder, at hvis en person drukner efter at 

være blevet tilstrækkelig hypoterm, så kan der være mulighed for genoplivning flere timer efter 

drukningen, selvom personen kan synes død. Dette kræver dog den rette behandling med hjer-

te-lunge-maskine. Der kan opstå et stadie af svær hypotermi, hvor kroppens evne til at mind-

ske blodtilførslen til hud og ekstremiteterne svækkes, og der derfor sker en varmeudledning i 

kroppen. Personen vil registrere som en kraftig varme i kroppe, hvorfor det ikke er unormalt 

at stærkt nedkølede personer findes afklædte. 
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Den overbordfaldne fisker på MIKKEL var ikke iført redningsvest og har derfor været nød-

saget til at holde sig i bevægelse for at holde sig oppe i vandet, og det er sandsynligt, at han har 

svømmet for at forsøge at redde sig i land. Dette har sandsynligvis medført, at han hurtigere er 

blevet afkølet, og at den nedsatte funktion af bevægeapparatet har svækket fiskerens svømme-

evne.  

i. 
 

ii. iii. 

Figur 13: Forskellige stadier af kroppens reaktion på nedsænkning i koldt vand. 
Kilde: DMAIB 
 



Side 21 af 22 

 

5. ANALYSE & KONKLUSION 
 
Fiskeren på H72 MIKKEL faldt overbord den 6. december 2016, mens skibet sejlede på en 

sydgående kurs startende nord for Snekkersten havn. Fundet af en arbejdshandske i garnet, at 

slæbesporet på skibets kortplotter var aktivt, samt at den nordligste bøje var sat, mens den 

sydligste bøje blev fundet under vand, indikerer at fiskeren sandsynligvis har været i færd med 

at udrede en sammenfiltring under udsætning af garn. Fiskeren hånd blev i den proces fanget i 

garnet, og han blev trukket med overbord sammen med bøje og anker. I vandet lykkedes det 

ham at frigøre sig af garnet, og positionen for findestedet af den afdøde fisker tyder på, at han 

har forsøgt at redde sig i land. Afkøling har sandsynligvis ført til, at han ikke har kunnet holde 

sig oppe i vandet. Fiskeren blev fundet druknet kl. 15.30, ca. 4½ time efter overbordfaldet 

skete. MIKKEL var et enmandsbetjent fiskeskib, og derfor var der ingen øvrige besætnings-

medlemmer til at slå alarm eller iværksætte bjærgningsforsøg. Det blev derfor først opdaget at 

en ulykke havde fundet sted, da MIKKEL blev fundet grundstødt ca. to timer efter overbord-

faldet. 

 

Enmandsbetjente fiskeskibe er sjældent oprindeligt bygget til at skulle betjenes af kun én per-

son. De har typisk været betjent af flere personer, men besætningen er på et tidspunkt blevet 

skåret ned til en person, fordi skibets økonomi ikke har kunnet oppebære en større besætning, 

og fordi skibets indretning har gjort det muligt, at én mand har kunnet varetage fiskeriet på 

egen hånd. MIKKEL var et eksempel på et sådan type fiskeskib, hvor det ikke økonomisk var 

muligt at have et større mandskab om bord. Derudover var det velindrettet til enmandsbetjent 

fiskeri. Dét, at fiskeren varetog fiskeriet alene, var derfor ikke en afgørende faktor for at over-

bordfaldet skete. Derimod havde det betydning for håndteringen af nødssituationen, at de 

alarmerings- og bjærgningsredskaber, som var om bord på skibet, ikke var anvendelige i en 

overbordfaldssituation med kun ét besætningsmedlem.  

 

På MIKKEL var det eneste reelt anvendelige redningsmiddel i en overbordfaldssituation ar-

bejdsvesten. Fiskeren bar ikke arbejdsvesten om bord på ulykkesdagen, og arbejdsvestenes 

stand tydede på, at de sjældent blev brugt. Den Maritime Havarikommission har kunnet kon-

statere, at der findes en række grunde til at redningsveste ikke anvendes under fiskeri, her-

iblandt forskellige risici ved at bære vesten under fiskeri, og at der hersker en opfattelse af, at 

redningsvesten har ringe indflydelse på overlevelsesmulighederne i koldt vand. 

 

Den Maritime Havarikommission har gennem en årrække konstateret, at der i søfartserhvervet 

verserer en opfattelse af, at menneskets overlevelsesmuligheder i koldt vand er ganske ringe 

ved overbordfald. Den fatale konsekvens af underafkøling anses for at være mere pinefuld og 

langstrakt end ved drukning, og redningsvesten anses for blot at udsætte et uundgåeligt udfald. 

Som det er beskrevet i afsnit 4.4, er kroppens reaktioner på underafkøling dog meget varie-

rende og redningsvesten kan selv i meget koldt vand øge overlevelsesmulighederne betragteligt 

i visse tilfælde, fordi den kan holde luftvejene frie af vand, og fordi tidshorisonten for, hvor 

længe mennesket kan overleve underafkøling, kan strække sig over flere timer.  

 

Ved et overbordfald på et enmandsbetjent fiskefartøj som MIKKEL, vil redningsvesten alene 

holde den nødstedte oppe i vandet, men der vil ikke være personer ombord til at slå alarm, 
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stoppe skibet eller bjærge den nødstedte, som dermed er henvist til at blive fundet af et tilfæl-

digt forbipasserende skib. 

 

Dette peger på et overordnet problem i forhold til redningsmidlerne og nødudstyr på skibe, 

hvor besætningen er reduceret til én: redningsmidlerne og nødudstyr imødegår enkeltstående 

risici og situationer og er ikke samlet set tilpasset de grundliggende anderledes betingelser, som 

følger af reduceringen af besætningen til én person. 

 

Når der kun er én person om bord skal anvendelsen af redningsmidlerne og nødudstyret gen-

tænkes ud fra en helhedsbetragtning. Ved fx overbordfald er der typisk tre sikkerhedsforhold, 

som ikke bliver håndteret: alarmering, manøvrering af skibet og assistance til at komme om-

bord igen. 

 

Overbordfaldet på MIKKEL illustrerer denne problematik. Selvom fiskeren havde haft en 

redningsvest på, som måske kunne have forøget tidsperioden for overlevelse i koldt vand, så 

gik der to timer før ulykken blev opdaget, fordi alarmering ikke var mulig. Hvis der havde 

været en bjærgningsanordning monteret på skibet, hvormed fiskeren kunne entre skibet ved 

egen hjælp, så ville en sådan anordning i denne situation ikke have været til nogen hjælp, fordi 

skibet gjorde fart. Hvis der havde været den typiske bjærgningslejder monteret i en pose på 

skibet lønning, havde lønningshøjden vanskeliggjort entring og afkølingen af personen ville 

have umuliggjort entringen.  

 

Det vil sige, at selvom redningsmidlerne er til rådighed, så opstår der en mangel på varetagelse 

af essentielle sikkerhedsfunktioner, som fx alarmering og manøvrering af skibet. 

 

Regelværk, tilsyn og sikkerhedskampagner tager oftest udgangspunkt i enkeltforhold i tilgan-

gen til redningsmidler. Det vil sige, at de ikke tager stilling til problematikker, der kommer til 

syne, når man anskuer ulykker på enmandsbetjente skibe ud fra en helhedsorienteret betragt-

ning. Det betyder, at vigtige sikkerhedsfunktioner ved overbordfald såsom alarmering, manøv-

rering af skibet og bjærgning ikke håndteres samlet. Det vurderes dog, at problemstillingerne 

vedrørende sammensætningen af redningsmidler og nødudstyr på enmandsbetjente fiskeskibe 

ikke kan imødegås i regelværket, fordi fiskeskibenes indretning og drift er forskellige. Vurde-

ringen af hvilket sikkerhedsudstyr, som er relevant, må derfor foretages individuelt på det en-

kelte skib. Det bliver derfor op til fiskeren og/eller rederen at opsøge information og rådgiv-

ning om sikkerhedsløsninger, fx hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.  
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