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Den Maritime Havarikommission 
 

Den Maritime Havarikommission arbejder som 
en selvstændig enhed under Erhvervs- og 
Vækstministeriet og udfører undersøgelser 
med henblik på forebyggelse af ulykker og for 
at fremme initiativer, der øger sikkerheden til 
søs.  
 
Havarikommissionen er en uvildig enhed, der i 
sin organisation og retlige struktur er uaf-
hængig af andre parter. 
 
Formål 
 

Den Maritime Havarikommission har til formål 
at undersøge ulykker til søs og at udarbejde 
anbefalinger til forbedring af sikkerheden og 
indgår i et samarbejde med tilsvarende under-
søgelsesinstanser i andre lande. Havarikom-
missionen undersøger søulykker og arbejds-
ulykker på danske og grønlandske handels- 
og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske 

skibe, når de sker i territorialfarvandet i Dan-
mark og ved Grønland. 
 
Den Maritime Havarikommissions undersø-
gelser tilvejebringer oplysninger om de fakti-
ske omstændigheder ved ulykker og klarlæg-
ger de begivenhedsforløb og årsager, som 
førte til ulykkerne. 
 
Undersøgelserne foregår adskilt fra den straf-
feretlige efterforskning. Der tages ikke stilling 
til de straffe- og/eller erstatningsretlige aspek-
ter ved ulykker. 
 
Søulykkesrapporter og redegørelser 
 

Havarikommissionen behandler ca. 140 ulyk-
ker om året. Ved meget alvorlige ulykker, så-
som dødsfald og forlis, eller hvis der forelig-
ger andre særlige omstændighe-
der, offentliggøres enten en søulykkesrapport 
eller en redegørelse afhængigt af emnets om-
fang og kompleksitet.  

  

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. 

 

http://www.dmaib.dk/
mailto:dmaib@dmaib.dk
http://www.dmaib.dk/
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RESUMÉ 
 
Den 8. januar 2014 afgik fiskeskibet HELLE-
JES, RI 138, fra Hvide Sande for at fiske rød-
spætter i Nordsøen. Den 11. januar pådrog én 
af skibets fem besætningsmedlemmer sig en 
alvorlig klemningsskade på sin venstre hånd, 
da han var i færd med at udrede en alminde-
lig, mindre driftsforstyrrelse på skibets krab-
beknuser på arbejdsdækket.  
 
Fiskeren havde i den proces fat i garnet på 
krabbeknuserens udgangsside, hvor maski-
nens valser ikke var afskærmet, og ulykken 
skete, da han via betjeningshåndtaget utilsig-
tet førte valserne i en bagudgående retning. 
Garnet blev derved kørt tilbage gennem krab-

beknuseren, hvilket resulterede i, at fiskerens 
venstre hånd blev ført med gennem valserne 
og blev læderet.  
 
Fiskeren modtog førstehjælp om bord på ski-
bet og blev seks timer senere evakueret med 
helikopter og fløjet til Odense Universitetsho-
spital. 
 
Den Maritime Havarikommission har i redegø-
relsen påpeget en problemstilling vedrørende 
krabbeknuserens konstruktion, hvor sikker-
hedsforanstaltninger ikke var integreret i det 
grundlæggende design af maskinen.  
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1. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 

1.1 Foto af skib 
 

 

1.2 Skibsdata 
 

Navn: HELLE-JES, RI 138 

Skibstype: Fiskeskib (garn) 

Nationalitet: Danmark 

Hjemsted: Hvide Sande 

Havnekendingsnummer: RI 138 

Kaldesignal: OZYD 

Byggeår: 2000 

Byggeværft/byggenummer: Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri/nr. 95 

Længde overalt: 20,05 m 

Bredde overalt: 6 m 

Bruttotonnage: 106,1 

Fremdrivningseffekt: 279 kW 

Skrogmateriale: Stål 

 
 

 

1.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Hvide Sande 

Ankomsthavn: Hvide Sande 

Sejladstype: Fiskeri 

Oplysninger om lasten: Konsumfisk 

Bemanding: 5 

Figur 1: HELLE-JES, RI 138 
Kilde: Fisker Forum / HD191 
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1.4 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: Nordvest, 10 m/s 

Bølgehøjde: 1 m 

Sigtbarhed: God 

Lysforhold: Mørkt 

  

 

1.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Arbejdsulykke 

IMO-klassifikation: 
Dato og tidspunkt: 

Very serious 
8. januar 2014 ca. kl. 8.00 

Position og sted for ulykken: Nordsøen, position 55º 59,00’ N / 006º 20,00’ Ø 

Skibsdrift og rejseafsnit: Indhaling af garn 

Plads om bord: På arbejdsdækket 

Menneskelige faktorer: Ja 

Konsekvenser: 
 

En fisker læderede sin venstre hånd alvorligt.  

 

1.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  Radio Medical, Akutmedicinsk Koordinationscentral, Søvær-
nets Operative Kommando. 

Resultater: Den tilskadekomne fisker modtog førstehjælp og blev evakue-
ret med helikopter. 

 

1.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Tilskadekomne fisker: 43 år. Har fisket i ca. 25 år, heraf et år på HELLE-JES.  
Fiskeskipper: 54 år. Fiskeskipper af 3. grad. Har fisket i 40 år, heraf fem år 

på HELLE-JES. Sygdomsbehandlerkursus, medicinkiste B. 
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1.8 Ulykkessted 

 

2. REDEGØRELSE 
 

2.1 Baggrund 
 

Fiskeskibet HELLE-JES var på tidspunktet for 
ulykken indrettet til garnfiskeri og havde hjem-
sted i Hvide Sande. Skibet sejlede i Nordsø-
en, hvor det fiskede fladfisk og torsk, og de 
enkelte sørejser varede mellem 4 og 8 dage, 
alt afhængig af fangst og fiskepriser. Besæt-
ningen bestod af en skipper, en bedstemand 
og tre øvrige fiskere. Ejeren af skibet var ikke 
en del af skibets besætning. 
 
Den 8. januar 2014 afgik HELLE-JES fra Hvi-
de Sande på årets første sørejse. Vejret var 
godt ved afgang og forblev godt de følgende 
dage, dog med tiltagende vind. 
 
Alle tidsangivelser er skibets lokaltid. 
 
 

2.2 Hændelsesforløb 
 

2.2.1 Ulykken  
 

Den 11. januar 2014 kl. 06.00 begyndte be-
sætningen om bord på HELLE-JES dagens 
arbejde med at hale garn ind. Garnet blev 
halet ind via garnhaler, hvorefter det kom ind 
på arbejdsdækket på et transportbord, hvor 
fiskene i garnet blev pillet ud. Efterfølgende 
blev de dele af nettet, hvori der var krabber, 
kørt igennem skibets krabbeknuser, inden de 
blev ført gennem et rør videre til garnklareren 
og blev stuvet. De var fire fiskere om arbejdet 
med garnet på arbejdsdækket, som hver vare-
tog en arbejdsopgave i processen. Da arbej-
det var ensformigt, byttede de arbejdsopgave 
alt efter behov, som regel en til to gange om 
dagen. Alle fire fiskere på arbejdsdækket hav-
de erfaring med arbejdet ved krabbeknuseren.  

Figur 2: Skibets position på ulykkestidspunktet 
Kilde: Google Earth 

Skibets position på ulykkestidspunktet 
(55°59,000’ N – 006°20,000’ Ø) 
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Figur 4: Position og tidspunkt for ulykke og evakuering 
Kilde: Google Earth 

HELLE-JES’ position på ulykkes-
tidspunktet ca. kl. 8.00 

Position for evakuering med 
helikopter kl. 14.05 

Der blev denne dag fisket rødspætter, hvilket 
betød, at der var mange krabber i garnet. 
Omkring kl. 08.00, da der var blevet halet ca. 
50 garn ind, stoppede krabbeknuseren, fordi 
noget i garnet havde sat sig fast mellem ma-
skinens to valser (figur 3). Dette var en almin-
delig hændelse ved arbejdet med krabbeknu-
seren. Fiskeren, der arbejdede ved maskinen, 
ville klare valserne af garnet, som han pleje-
de, ved at tage fat i garnet på maskinens ud-
gangsside med sin venstre hånd, samtidig 
med at han ville køre frem på maskinen ved at 
betjene håndtaget til hydraulikken med højre 
hånd. Af uvisse årsager kom fiskeren utilsigtet 
til at føre betjeningshåndtaget i den modsatte 
retning, således at garnet blev ført tilbage 
gennem valserne, imens fiskeren havde tag i 
det. Da valserne kørte med relativt høj ha-
stighed, nåede fiskeren ikke at give slip på 
nettet, og hans venstre hånd blev derfor ført 
ind mellem valserne. Han ændrede straks 
valsernes retning, så hånden kom fri. Tids-
rummet, fra fiskeren drejede håndtaget i den 
forkerte retning, til hånden kom fri, var få se-
kunder.  
 
Fiskeren følte umiddelbart ingen smerte, men 
da han så den venstre hånds tilstand, blev 
han klar over, at han havde pådraget sig en 
alvorlig skade. 

2.2.2 Førstehjælp og evakuering 
 

Den øvrige besætning på arbejdsdækket så 
ikke, at fiskeren fik hånden ind i krabbeknuse-
ren. Han meddelte dem straks om tilskade-
komsten og gik op i styrehuset, hvor skippe-
ren sammen med bedstemanden pakkede 
hånden sterilt ind og påbegyndte en smerte-
stillende behandling. Skipperen kaldte Radio 
Medical over satellittelefonen, hvor en læge 
gennemgik den videre smertestillende be-
handling med skipperen. Skipperen anmode-
de om evakuering af den tilskadekomne, men 
skaden blev ikke vurderet som livstruende, og 
anmodningen blev derfor ikke efterkommet. 
Besætningen gjorde skibet klar af garnet og 
satte straks kursen tilbage mod Hvide Sande. 
De havde på dette tidspunkt 7-8 timers sejlads 
ind. 
 
Efter ca. 5 timers sejlads kaldte skipperen 
igen Radio Medical for at arrangere, at en 
ambulance kunne holde klar, når fiskeskibet 
anløb Hvide Sande havn. Besætningen blev 
henvist af lægen til at kontakte havnefogeden, 
når de kom i havn, og sammen med ham ar-
rangere transport af den tilskadekomne. Skip-
peren forsøgte i stedet at rekvirere en ambu-
lance direkte fra Falck. Da det ikke lykkedes, 
besluttede skipperen at kalde alarmcentralen. 



Side 9 af 13 
 

Hos den Akutmedicinske Koordineringscentral 
blev det vurderet, at den tilskadekomne skulle 
evakueres med helikopter, selvom det ikke 
faldt inden for den normale procedure. Kl. 
13.10 blev der rekvireret en redningshelikop-
ter fra Søværnets Operative Kommando 
(SOK), og en time senere blev den tilskade-
komne løftet op fra skibet og fløjet til Odense 
Universitetshospital.  
 
 

2.3 Krabbeknuseren 
 

2.3.1 Generelt for krabbeknusere 
 

Før man fik krabbeknusere installeret på fi-
skeskibe, blev krabberne i garnet knust ved 
håndkraft. Da krabbeknusere kom i produktion 
omkring år 2000, lettedes denne arbejdsop-
gave markant. Krabbeknuserne blev udviklet 
og produceret på forskellige lokale smede-
værksteder og i et begrænset antal, da afta-
gersegmentet var lille. Maskinen var udviklet 
alene med henblik på funktionen at knuse 
krabber og blev leveret til fiskeskibe uden sik-
kerhedsforanstaltninger. De seneste år er en-
kelte smedeværksteder begyndt at udvikle 
krabbeknusere, hvor det grundlæggende de-

sign er tilføjet sikkerhedsforanstaltninger på 
indgangssiden af maskinen før installation på 
skibet. 
 

2.3.2 Krabbeknuseren om bord på  
HELLE-JES 

 

Krabbeknuseren om bord på HELLE-JES blev 
installeret omkring 2004 og var en hydraulik-
drevet maskine, som bestod af to gummibe-
klædte, medløbende valser med en lille tole-
rance imellem. Hastigheden og fremførings-
retningen af valserne blev bestemt via et be-
tjeningshåndtag placeret i dækket (figur 5). 
Når håndtaget var midterstillet, stod valserne 
stille, mens valserne kørte frem, når håndta-
get blev trukket frem mod operatøren af ma-
skinen, og tilbage, når det blev ført væk fra 
operatøren. Jo længere håndtaget blev ført ud 
i en yderposition, des hurtigere kørte valserne. 
Håndtaget gik ikke tilbage til midterpositionen, 
når det blev sluppet, og indstillingen af ha-
stigheden var trinløs. Når der var mange 
krabber i nettet, kørte maskinen kontinuerligt. 
Ellers blev valserne startet og stoppet mellem 
hver krabbe, da krabbeknuseren støjede, når 
den var i drift.  

Figur 3: Krabbeknuseren om bord på HELLE-JES 
Kilde: Den Maritime Havarikommission 

 

Betjeningshåndtag 

Fødeslidske som krabberne placeres 
i på krabbeknuserens indgangsside 

Valser 
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Figur 5: Betjeningshåndtag og nødstop til krabbeknuseren 
Kilde: Den Maritime Havarikommission 

Nødstopknap 

Betjeningshåndtag 

Figur 7: Udgangsside på krabbeknuseren 
Kilde: Den Maritime Havarikommission 

Figur 6: Krabbeknuser set fra siden, hvor fiskeren stod 
Kilde: Den Maritime Havarikommission 

Tolerance mellem valser, hvor 
fiskerens hånd kom i klemme 



Side 11 af 13 
 

 
Det var en almindelig hændelse, at krabbe-
knuseren stoppede under arbejdet. Det hænd-
te, at flere krabber sad oven i hinanden i gar-
net, således at modstanden på valserne blev 
for stor i forhold til den kraft, som hydrauliksy-
stemet tilførte. Derudover kunne det også ske, 
at et stykke krabbe kunne sætte sig fast i val-
sernes gummibelægning, og at garnet dermed 
kunne sætte sig fast i krabbestumpen og tage 
overtørn. I begge tilfælde klarede man krab-
beknuseren af garnet ved at tage fat i garnet 
på krabbeknuserens udgangsside og hjælpe 
det videre samtidig med at man betjente val-
sernes rotation med hydraulikhåndtaget.  
  
På krabbeknuserens forside havde besætnin-
gen installeret en fødeslidske, hvor krabberne 
blev placeret, når de skulle føres gennem val-
serne (figur 6). Denne fødeslidske fungerede 
samtidig som en delvis afskærmning på krab-
beknuserens indgangsside og på siden af 
valserne. På krabbeknuserens udgangsside 
var der ingen afskærmning af valserne (figur 
7). 
 
Ved betjeningshåndtaget til hydraulikken var 
der installeret et nødstop (figur 5). Besætnin-
gen anså dog ikke nødstoppet for anvendeligt 
i en nødsituation, da en ulykke ved krabbe-
knuseren ville ske i et sådant tempo, at det 
ikke ville være muligt at nå at aktivere nøds-
toppet. Desuden ville det ikke være ønskvær-
digt at afbryde hydrauliksystemet, hvis et be-
sætningsmedlem havde fået hånden mellem 
valserne, da hånden så ville sidde fast mellem 
valserne. 
 
Der var udarbejdet en arbejdspladsvurdering 
(APV) for skibet, hvor blev det skønnet, at der 
var nogen risiko for arbejdsskader ved krab-
beknuseren. Besætningen blev forebyggende 
rådet til at tage sig i agt for ikke at blive fanget 
af garn og være opmærksomme på placerin-
gen af nødstop. Alle besætningsmedlemmer 
om bord havde en erkendelse af de farer, der 
var forbundet med arbejdet ved krabbeknuse-
ren, og havde en opfattelse af, at man skulle 
være påpasselig, når man betjente den. 

 

2.3.3 Forskrifter for tekniske hjælpemidler 
på fiskeskibe 

 

Krabbeknusere og deres tilhørende installati-
oner er omfattet af ”Meddelelser fra Søfarts-
styrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes 
bygning og udstyr m.v.” Forskriften indeholder 
krav til, at: 
 
”maskineri og udrustning såvel som løftegrej, 
spil, udstyr til håndtering og behandling af fisk 
skal være beskyttet, således at enhver fare for 
ombordværende personer reduceres til det 
mindst mulige. Der bør udvises særlig op-
mærksomhed over for bevægelige dele, var-
me overflader og andre farer.”1 
 
Derudover er krabbeknusere som teknisk 
hjælpemiddel omfattet af ”Meddelelser fra 
Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om ar-
bejdsmiljø i skibe.” For de tekniske hjælpemid-
ler om bord på skibe gælder det, at:  
 
”maskiner og sikkerhedskomponenter, der 
tages i brug fra den 1. januar 2003, skal opfyl-
de de sikkerheds- og sundhedskrav, der gæl-
der for CE-mærkede maskiner og sikkerheds-
komponenter.”2  
 
Meddelelser A indeholder en række forskrifter 
vedrørende maskiners og tekniske hjælpemid-
lers konstruktion. Bl.a. stilles følgende krav: 
 
”Hvis fornøden sikring ikke kan opnås gennem 
konstruktionen, skal den gennemføres på be-
tryggende måde ved afskærmning, udsug-
ning, andet sikkerhedsudstyr eller andre sik-
kerhedstekniske forholdsregler. 
 
 […] 
 
Betjeningsanordninger og styresystemer skal 
være således konstrueret, udført og udformet, 
at risiko for utilsigtet eller fejlagtig udløsning, 
ændring eller standsning af funktioner, hvor-
ved der kan opstå fare, er forhindret eller imø-
degået.”3 
  

                                                
1 BEK nr. 1459 af 14/12/2010, kap. IV, regel 3, pkt. 1. 
2
 BEK nr. 1246 af 11/12/2009, kap. VI, afsnit A, regel 3, 

pkt. 5. 
3
 BEK nr. 1246 af 11/12/2009, kap. VI, bilag 1. 
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At maskiner om bord på skibe skal opfylde 
sikkerhedskrav, der gælder for CE-mærkede 
maskiner, betyder, at de skal konstrueres og 
produceres i overensstemmelse med de krav, 
der stilles i maskindirektivet4.  
 
Maskindirektivet pålægger maskinfabrikanten 
at integrere sikkerhed i konstruktionen af ma-
skinen. Ud fra en risikovurdering skal maskin-
fabrikanten bl.a. fastlægge maskinens be-
grænsninger ved såvel tilsigtet som utilsigtet 
brug samt de farlige situationer, som kan op-
stå i forbindelse med arbejdet med maskinen. 
På den baggrund skal fabrikanten fjerne disse 
farer eller begrænse risici ved farerne. Det 
foreskrives, at maskinen skal konstrueres så-
ledes, at det undgås, at den anvendes på en 
unormal måde, hvis en sådan anvendelses-
måde indebærer en risiko. 
 
Søfartsstyrelsen havde ved syn af HELLE-
JES ikke haft anledning til bemærkninger an-
gående afskærmning på arbejdsdækket.  
 
 

3. ANALYSE 
 

Arbejdsulykken ved krabbeknuseren på HEL-
LE-JES skete, da fiskeren, som arbejdede ved 
maskinen, ville udrede en driftsforstyrrelse, 
hvor en genstand i garnet havde sat sig fast 
mellem valserne. En kombination af, at fiske-
ren havde fat i garnet på krabbeknuserens 
uafskærmede side, og at han utilsigtet førte 
betjeningshåndtaget væk fra sig selv, således 
at garnet blev trukket tilbage gennem valser-
ne, resulterede i, at fiskeren fik hånden mel-
lem valserne og pådrog sig en alvorlig klem-
ningsskade. Arbejdet med at klare krabbeknu-
seren af garnet på denne måde var en rutine 
for fiskeren og en handling, han gjorde flere 
gange om dagen. Det er uvist, hvad der førte 
til, at der skete en ulykke i dette tilfælde. Det 
er muligt, at skibets bevægelse havde forår-
saget, at fiskeren kort fik overbalance og der-
for kom til at føre betjeningshåndtaget væk fra 
sig selv, selvom han havde en intention om at 
gøre det modsatte. Det er derudover muligt, at 
fiskerens hånd har siddet fast i garnet, og at 
han ikke har kunnet nå at få sin venstre hånd 
fri af garnet, inden det nåede valserne.  

                                                
4
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2006/42/EF om maskiner (maskindirektivet). 

Besætningen på HELLE-JES havde tilføjet en 
skærm på krabbeknuserens indgangsside 
samt et nødstop for at imødekomme faren for 
arbejdsulykker ved maskinen. Sikkerhedsfor-
anstaltningernes indretning beroede på be-
sætningens egne vurderinger og idéer og var 
tilføjet under hensyntagen til, at disse ikke 
skulle hindre maskinens normale drift. Derud-
over havde besætningen udarbejdet en APV, 
som ud over de fysiske sikkerhedsforanstalt-
ninger skulle øge sikkerheden ved at gøre 
opmærksom på de farer, der kunne være for-
bundet med arbejdet ved krabbeknuseren. 
Disse sikkerhedsforanstaltninger har dog ikke 
kunnet afværge, at fiskeren ved en lille, utilsig-
tet bevægelse under arbejdet ved krabbeknu-
seren pådrog sig en alvorlig legemsbeskadi-
gelse. 
 
Reglerne for sikkerhedsforanstaltninger ved-
rørende tekniske hjælpemidler om bord på 
skibe er baseret på maskindirektivet, der i vid 
udstrækning omhandler maskinens konstruk-
tion. Her påpeges det, at sikkerhedsforan-
staltninger bør inddrages allerede i designfa-
sen af en given maskines konstruktion. Efter-
som krabbeknuseren på HELLE-JES var af en 
type, som blev produceret på en mindre virk-
somhed i et lille antal, havde produktionen af 
maskinen ikke gennemgået en udviklingsfase, 
hvor en systematisk risikovurdering af maski-
nen førte til integrering af sikkerhedsforan-
staltninger i designet. Krabbeknuseren var 
alene blevet udviklet til at have en given funk-
tion: at knuse krabber. Fordi sikkerheden ikke 
var tænkt ind i den grundlæggende konstruk-
tion, havde besætningen været nødsaget til at 
tilføje sikkerhedsforanstaltninger til det grund-
læggende design under hensyntagen til, at 
maskinen stadig skulle være brugbar. Tilføjel-
sen af afskærmning og lignende sikkerheds-
foranstaltninger var altså sket i en afvejning 
af, om de udgjorde en forringelse af maski-
nens funktion og drift. 
 
Det, at myndighedernes tilsyn ikke havde fun-
det anledning til bemærkninger vedrørende 
krabbeknuserens afskærmning, er ikke ensbe-
tydende med, at synet havde været mangel-
fuldt. Synet af krabbeknuseren blev ikke ud-
ført, mens maskinen var i drift, og derfor var 
det ikke muligt at vurdere de forskellige risici 
ved arbejdet med krabbeknuseren.  
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4. KONKLUSION 
 
Arbejdsulykken på HELLE-JES skete, da en 
fisker rutinemæssigt ville udrede en mindre 
driftsforstyrrelse på skibets krabbeknuser. En 
utilsigtet bevægelse ved betjeningshåndtaget i 
kombination med, at fiskeren havde hånden 
på en side af maskinen, hvor der ingen barrie-
re var mellem valserne og fiskeren selv, be-
tød, at en enkelt lille bevægelse kunne føre til 
ulykken. 
 
Den Maritime Havarikommission har ved ar-
bejdsulykken på HELLE-JES peget på pro-
blemstillingen ved, at sikkerhedsforanstaltnin-
ger ikke har været tænkt ind i maskinens de-
sign fra start, og derfor har besætningen selv 
været nødsaget til at vurdere, udvikle og tilføje 
sikkerhedsforanstaltninger til maskinen under 
afvejning af, at disse ikke skulle hindre den 
almindelige drift. Besætningen har derved 
været dårligt hjulpet i arbejdet med at tilgode-
se vilkår for arbejdets sikre udførelse. 
 
Det er en kendt problemstilling i fiskerierhver-
vet, at arbejdsplads og maskineri indrettes 
eller konstrueres med henblik på funktion, og 
at dette er en faktor i arbejdsulykker om bord 
på fiskeskibe. Når en maskine grundlæggen-
de er konstrueret med fokus på at løse en 
opgave, og senere tilføjelser af sikkerhedsfor-
anstaltninger må underlægge sig maskinens 
funktion, opstår der gunstige vilkår for en 
ulykkeshændelse, fordi der opstår situationer, 
hvor forskellene mellem et ønsket udfald af en 
normal arbejdsproces og en ulykke er små. 
 
Den Maritime Havarikommission har peget på 
en lignende problemstilling i søulykkesrappor-
ten om arbejdsulykken på fiskeskibet SIG-
NET, hvor en fisker blev fanget på trawltrom-
len, da han sandsynligvis rutinemæssigt har 
villet ordne noget på trawlet.  

 

5. TILTAG 
 
Efter ulykken har man om bord på HELLE-
JES afskærmet krabbeknuseren på udgangs-
siden med en metalskærm. Derudover har 
man lavet en foranstaltning på betjenings-
håndtaget til maskinen, som gør, at valserne 
kun kan køre baglæns i et langsomt tempo. 
 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har været i dialog 
med erhvervet, leverandører og myndigheder 
med henblik på at samle alle interessenter til 
et seminar, hvor brugere og leverandører af 
krabbeknusere kan mødes og, hvor der kan 
skabes en dialog om videreudviklingen af sik-
kerheden på disse maskiner. 
 
Søfartsstyrelsen vil i samarbejde med Fiskeri-
ets Arbejdsmiljøråd sikre, at nødvendige sik-
kerhedstiltag bliver gennemført på alle fiske-
skibe, der er udstyret med krabbeknuser. 
 


