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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 forelig-
ger andre særlige omstændighe-
der, offentliggøres enten en søulykkesrapport 
eller en redegørelse afhængigt af ulykkens 
omfang 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. 
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1. RESUMÉ 
 
Fiskeskibet FIE afgik fra Hvide Sande den 13. 
juni 2012 imellem klokken 02.00 og 03.00 om 
morgenen med to mand om bord for at hale 
og sætte garn ud for Hvide Sande. Kort efter 
at have halet garn om bord høres motoren 
’hoste’, og der blev opdaget vand på dæk og i 
maskinrummet. 

 
 
De to fiskere forlod skibet og gik i redningsflå-
den, hvorfra de blev samlet op af et nærlig-
gende fiskeskib, der fik øje på redningsflåden, 
da de nødstedte fiskere affyrede nødblus. 
Fiskerne blev senere bragt til land af red-
ningsbåden fra Hvide Sande redningsstation. 
 

 
 
2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 
2.1 Foto af skib 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Figur 1: FIE, RI-72 
Kilde: www.kutterinfo.dk / Norman H. Kinch 
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2.2 Skibsdata 
 

Navn: FIE 
Skibstype: Fiskeskib (Garn) 
Nationalitet: Dansk 
Hjemsted: Hvide Sande 
Havnekendingsnummer RI-72 
Kaldesignal: XP 2919 
Byggeår: 1978 
Byggeværft/byggenummer: Glyngøre Skibs- og Bådebyggeri ApS 
Længde overalt: 9,22 m 
Bredde overalt: 3,13 m 
Bruttotonnage: 5,6 
Maksimal dybgang.: 1,18 m 
Fremdrivningseffekt: 71 kW 
Skrogmateriale: Træ 
 
2.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Hvide Sande 
Ankomsthavn: Hvide Sande 
Sejladstype: Kystnært fiskeri 
Oplysninger om lasten: Ingen last om bord 
Bemanding: 2 

 
2.4 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: Vest 5-8 m/s 
Bølgehøjde: < 0,5 m 
Sigtbarhed: God 
Lysforhold: Lyst 
 
2.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Forlis 
IMO-klassifikation: 
Dato og tidspunkt: 

Meget alvorlig 
13. juni 2012 ca. kl. 10.15 

Position og sted for ulykken: Nordsøen, Position 56º 03.4’ N / 007º 56.1’ Ø 
Skibsdrift og rejseafsnit: Indhaling af garn 
Plads om bord: Maskinrum 
Menneskelige faktorer: Nej 
Konsekvenser: 
 

En fisker kom lettere til skade i forbindelse med entring af red-
ningsflåden. 

 
2.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmbere dskab 
 

Hvem var involveret:  SOK-/MAS-vagten, Hvide Sande redningsstation samt et lo-
kalt fiskefartøj, der lå tæt på forlispositionen. 

Resultater: Redningsflåden med de to fiskere blev bugseret klar af vraget 
af et andet fiskefartøj, der fiskede i nærheden. Kort efter blev 
de to fiskere bjærget af redningsfartøjer fra Hvide Sande red-
ningsstation og bragt i land. 



Side 6 af 13 
 

 
2.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Fiskeskipper: 69 år gammel. Bevis som fiskeskipper af 2. grad udstedt i 
1968. Ingen nyere søsikkerhedsuddannelse. Fisket siden 
1955. 

Fiskerlærling: 17 år gammel. Gennemgået den første teoretiske del af er-
hvervsfiskeruddannelsen, herunder et 3 ugers søsikker-
hedskursus. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Forlisposition 
Kilde: Dansk søkort nr. 93 (jyske vestkyst) 

FIE’s forlisposition 
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3. REDEGØRELSE 
 
3.1 Hændelsesforløb 
 

Fiskeskibet FIE afgik fra Hvide Sande den 13. 
juni 2012 imellem klokken 02.00 og 03.00 
med to mand om bord for at hale og sætte 
garn ca. 6 sømil ud for Hvide Sande. 
 
Efter ankomst til fiskepladsen påbegyndtes 
arbejdet med indhaling af garn. På et tids-
punkt under indhalingen af garn hørtes moto-
ren ’hoste’ et par gange. Fiskerne troede, ma-
skinen var ved at løbe tør for brændstof, og 
derfor blev bagbordstank åbnet, idet styr-
bordstank fortsat stod åben. 
 
Da man i forbindelse med åbningen af yderli-
gere en brændstoftank alligevel var i maskin-
rummet, drejede man ligeledes fedtsprøjten til 
stævnrørets smøring. Under forsøget på at 
dreje fedtsprøjten kunne dette imidlertid ikke 
lade sig gøre, da det føltes, som om fedtet i 
sprøjten var frosset, og håndtaget ikke kunne 
drejes. Man lagde derfor yderligere kræfter i 
forsøget på at dreje håndtaget, og pludselig 
kunne dette drejes uden problemer.  
 
Ca. kl. 10.00 om formiddagen, da alle garn var 
halet om bord, holdt fiskerne en pause i styre-
huset. Herunder hørtes motoren endnu en-
gang ’hoste’. Der hørtes ingen vandstands-
alarmer fra maskinen, og fiskerne troede, det 
drejede sig om et stoppet filter. På vej til ma-
skinen observeredes det, at der stod ca. 20-
30 cm vand på dækket agter. Da man åbnede 
lugen til maskinen, observeredes der ligeledes 
20-30 cm vand i maskinrummet. Det kunne i 
maskinrummet ikke konstateres, hvorfra van-
det strømmede ind. Tidsforløbet fra fedtsprøj-
ten blev drejet, til der blev opdaget vand på  
 
 
 
 

 
 
 
 

dæk og i maskinrummet, anslog fiskerne til 
20-30 minutter. 
 
Skibet havde før lækagen en let bagbord 
slagside, men det observeredes nu, at slagsi-
den havde ændret sig til en let styrbord slag-
side. Fiskerne besluttede at gøre rednings-
dragter og skibets redningsflåde klar, inden 
man forsøgte at finde lækagen, så man hurtigt 
kunne forlade skibet, hvis det blev nødvendigt. 
Den ene fisker gik forud for at hente dragterne 
i lukafet. Redningsflåden blev udløst og lagt 
klar langs siden. 
 
Mens den ene fisker fortsat var i lukafet for-
ude, tiltog slagsiden pludseligt meget hurtigt, 
og det var oplagt, at fiskerne måtte forlade 
skibet. På grund af den hurtigt tiltagende slag-
side var styrehuset ved at blive vandfyldt, og 
fiskeren i lukafet måtte dykke under vandet for 
at komme ud. Han måtte derfor opgive at få 
dragterne med, og besætningen havde ikke 
dragterne på, da de forlod skibet. Under for-
søget på at komme i redningsflåden endte 
den anden fisker i vandet, og han slog hove-
det, da han ramte skibets mast, der på dette 
tidspunkt lå tæt på vandoverfladen og red-
ningsflåden.  
 
Da begge fiskere var kommet i redningsflå-
den, affyrede man et antal nødblus. Et andet 
fiskeskib, der fiskede tæt på positionen, ob-
serverede nødblussene og udsendte nødmel-
ding. Herefter gik skibet ned imod rednings-
flåden for at assistere. Da fiskeskibet ankom 
til positionen, bugserede fiskeren redningsflå-
den væk fra FIE. Kort efter ankom to red-
ningsfartøjer fra redningsstationen i Hvide 
Sande og bragte de to fiskere samt den an-
vendte redningsflåde til land. 
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3.2 Skibets opbygning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som det ses på figur 1 og 3 ovenfor, var FIE 
opbygget med lukaf og styrehus forude. Ma-
skinrummet lå under den forreste del af det 
åbne dæk. Ved det agterste maskinskot var 
der placeret to fedtpumper til smøring af pak-
dåserne. Smørerørene var af kobber, havde 
en dimension på 15-20 mm og gik fra fedt-
pumperne via skibets bagbord side i borde 
agterover til pakdåserne, hvor de blev forbun-
det med en fitting (se figur 3 ovenfor). 
 
Skibets ballast udgjordes af i alt 800 kg løs 
ballast i dunke. Dunkene var placeret i to 
bænke i lukafet forude. Bænkenes låg var ikke  

 
sikrede, ligesom ballasten ikke var surret i 
bænkene, da det ikke tidligere havde vist sig 
nødvendigt. 
 
Som det fremgår af figur 3 ovenfor, havde 
skibet tre brændstoftanke på hver 250 liter. På 
den aktuelle rejse havde man siden afgang 
anvendt brændstof fra styrbord tank. Da ma-
skinen første gang ’hostede’, opfattede fisker-
ne det, som om styrbord tank var ved at være 
tom, og man åbnede derfor for tilførslen fra 
bagbord tank uden at lukke for tilførslen fra 
styrbord tank. Denne måde at skifte tank var 
normal procedure. 

Figur 3: Skibets opbygning 
Kilde: Skibets ejer 
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3.3 Redningsflåden 
 

FIE var udstyret med en 4-mands redningsflå-
de fra VIKING Life-Saving Equipment. Den 
anvendte flåde var ca. et år gammel. Da fi-
skerne skulle forlade skibet, kom det ene be-
sætningsmedlem i redningsflåden uden pro-
blemer. Det andet besætningsmedlem endte 
under evakueringen i vandet og havde be-
svær med at komme i flåden, da han opfatte-
de, at entringslejderen var bundet fast oppe i 
flåden, og han derfor ikke kunne få fat på lej-
deren.  
 
Flådens hjælpemidler til entring af flåden be-
stod, som det ses af figur 4 og 5 ovenfor, af et 
udvendigt entringstrin samt indvendige og  
 

 
 

udvendige håndgreb, som skulle hjælpe, når 
man – stående på det udvendige entringstrin 
– skulle trække sig ind i flåden. Det besæt-
ningsmedlem, der oplevede problemer med at 
komme i flåden, fandt ikke det udvendige en-
tringstrin. Flådens indvendige håndgreb opfat-
tede han som en entringslejder, men da den-
ne var fastgjort inde i flåden, kunne han ikke 
få fat i den. 

 
Efter at have bedt besætningsmedlemmet i 
flåden om at løsne gruppen af håndgreb og 
smide denne ned til ham, kom han med det 
andet besætningsmedlems hjælp om bord i 
flåden.

 

Figur 4: Redningsflåden 
Kilde: DMAIB 

 Entringstrin 

  Håndgreb til entring 

Figur 5: Redningsflåden – detalje 
Kilde: DMAIB 

Flådens indvendige håndgreb til brug ved 
entring 

Fastgørelse modsat åbning 



Side 10 af 13 
 

 
4. ANALYSE 
 
4.1 Havari og forlis 
 

Det har ikke været muligt at identificere en 
præcis årsag til den kraftige vandfyldning. 
Havarikommissionen vurderer dog, at den 
kraftige påvirkning af fedtpumpens håndtag 
kan have trykket en fitting ud ved pakdåsen. 
Dette er en mulig forklaring på vandindtræng-
ningen. 
 
De frie væskeoverflader fra det indtrængende 
vand har skabt den styrbord slagside. På 
grund af denne slagside har brændstof fra 
bagbord brændstoftank kunnet løbe til styr-
bord tank, da styrbord tank ikke var lukket. 
Det kan ikke udelukkes, at de 400 kg løs bal-
last i bagbord bænk forude er faldet ud af 
bænken og ned i lukafets styrbord side. Der-
ved vil denne del af ballasten have forværret 
slagsiden og bidraget til, at en eller flere af 
skibets ikke-vandtætte åbninger er kommet 
under vand. 
 
4.2 Evakueringen 
 

Den ene fisker oplevede under evakueringen 
problemer med at komme fra vandet op i flå-
den. Havarikommissionen besigtigede efter 
forliset den bjærgede flåde og fandt herunder 
ikke defekter eller mangler ved flåden.  
 
Erfaringen viser, at entring af en redningsflåde 
fra vandet næsten altid vil være forbundet 
med besvær. I den aktuelle situation har en-
tringen for den ene fisker været yderligere 
besværliggjort af et manglende kendskab til 
anvendelsen af redningsflåder. 
 
Begge fiskere kom dog forholdsvist hurtigt i 
flåden, hvorfra de senere kunne samles op. 
Medvirkende til dette har været, at besætnin-
gen, før man begyndte at fejlfinde og eventu-
elt reparere i maskinen, besluttede at gøre 
såvel redningsdragter som redningsflåde klar. 
Da man efterfølgende besluttede at forlade 
skibet, skulle man således ikke først bruge tid 
på at klargøre redningsudstyret, ligesom man 
ikke risikerede at bruge al den til rådighed 
værende tid på et – måske forgæves – forsøg 
på fejlfinding og reparation. 
 
 

5. KONKLUSIONER 
 
FIE’s forlis slutter sig til en række fiskeskibs-
forlis, hvor skibene har oplevet maskinrums-
lækager, der ledte til skibets forlis. I årene 
2009 til 2013 har Søfartsstyrelsens Opkla-
ringsenhed og senere Den Maritime Havari-
kommission således undersøgt og udarbejdet 
rapport eller redegørelse om nedenstående 
seks forlis. På nær et enkelt af disse forlis 
(SISSE i 2013) har man ikke været i stand til 
at identificere den opståede lækage. 
 
SISSE (NF 168), 9,05 m garnbåd. Forlist den 
18. april 2013. Fiskeskibet med tre mand om 
bord var på fiskeri i Storebælt. Besætningen 
blev opmærksom på en mindre slagside, og 
da man åbnede maskinlugen, observeredes 
vand i maskinen. Slagsiden tiltog herefter hur-
tigt, og besætningen forlod skibet i skibets 
redningsflåde. Alle tre blev fra flåden reddet af 
redningshelikopter. Havarikommissionen un-
dersøger fortsat forliset og forventer at udar-
bejde en redegørelse. Skibet blev efterfølgen-
de hævet, og der er foreløbige indikationer på, 
at lækagen har været forårsaget af en utæt-
hed i en oliekøler. 

 
ACTINIA  (RI 220), 16,99 m træbygget trawler. 
Forlist den 9. juli 2012. Fiskeskibet var på par-
fiskeri vest for Hvide Sande. Efter at have hørt 
vandstandsalarmen fra maskinrummet, obser-
veredes det, at den automatiske lænsepumpe 
med fuld stråle lænsede vand over bord. I 
maskinrummet observeredes der vand i ma-
skinrummet, der stod ca. 2 centimeter over 
dørkpladerne. Vandet kom tilsyneladende ind 
under dørkpladerne, og det drejede sig om 
klart og rent vand. Der var således ikke tale 
om vand fra skibets lastrum. Under forsøg på 
bugsering af fiskeskibet forliste dette, og de to 
fiskere blev bjærget om bord i makkerskibet 
(http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/ACTIN
IA_09062012.pdf ). 
 
PATRICK (ND 50), 14,40 m træbygget traw-
ler. Forlist den 7. maj 2011. Fiskeskibet var på 
parfiskeri med en mand om bord i den sydlige 
del af Nordsøen. Efter at vandstandsalarmen i 
maskinen havde givet alarm, kontrollerede 
man maskinrummet. Der blev observeret klart 
og rent søvand over dørken, og der var ikke 
spor af fisk eller fiskerester fra lastrummet. På 
grund af en opbygget kraftig slagside gik den 
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ombordværende fisker senere i redningsflå-
den og blev bjærget af makkerskibet 
(http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Patrick
_07052011.pdf ). 
 
TUCANA (HG 280), 33,6 m ståltrawler. Forlist 
den 27. april 2011. Fiskeskibet var med fire 
mand om bord på vej imod fiskeri i Skagerrak. 
Efter at vandstandalarmen havde givet alarm, 
observeredes der vand til dørkpladerne i ma-
skinrummet. Efter forsøg på indsats med 
pumper stod det klart, at man ikke kunne læn-
se skibet. Besætningen besluttede at evakue-
re skibet og gik i skibets redningsflåder. Alle 
fire besætningsmedlemmer blev efterfølgende 
bjærget af et nærvedliggende fiskefartøj 
(http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/TUCA
NA_27042011.pdf ).  
 
JOSEPHINE E (SG 80), 13,97 m trætrawler. 
Forliset skete den 24. maj 2010. Efter endt 
parfiskeri var skibet på vej imod Hvide Sande 
med to mand om bord. Under sejladsen kom 
der alarm fra maskinrummets vandstandsfø-
ler. Da man åbnede lugen til maskinrummet, 
kunne man se, at søvand sprøjtede ind ma-
skinrummet. Efter forsøg på at foretage læns-
ning af maskinrummet opstod der kraftig slag-
side, og det stod klart, at skibet ikke kunne 
reddes. Besætningen sprang derfor i vandet 
og blev samlet op af det nærvedliggende 
makkerskib 
(http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Josep
hine_24052010.pdf ). 
 
BLUE LADY (HM 408), 16,50 m ståltrawler. 
Forliset skete den 21. maj 2009. Under ind-
tackling af fangst opstod der slagside. På 
trods af forsøg på at rette slagsiden op ved at 
laste fangst i modsatte side blev slagsiden 
fortsat større. Besætningen indstillede sig der-
for på at forlade skibet. Da skibets rednings-
dragter skulle hentes i styrehuset, observere-

de besætningen, at den visuelle vandstands-
alarm for maskinrummet var tændt. Man 
iklædte sig redningsdragterne og placerede 
sig på bakken forude. Efter 30-45 minutters 
ophold på bakken mærkedes det, at skibet 
ville synke, og besætningen sprang over bord. 
Alle mand blev kort efter bjærget om bord i en 
nærvedliggende trawler. Yderligere medvir-
kende til forliset var en kraftig overlastning af 
skibet 
(http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/Blue-
lady2009.pdf ). 
 
Går man yderligere tilbage i tiden, har den 
daværende Søfartsstyrelsens Opklaringsen-
hed i perioden 1995 til 2009 behandlet i alt 74 
hændelser med lækager i fiskeskibes maskin-
rum, se tabel 1 nedenfor. 
 
Af de seks førstnævnte forlis har fem været 
forårsaget af maskinrumslækager, der ikke 
med sikkerhed har kunnet identificeres. Selv 
et mindre fiskeskib har ofte ganske meget 
udstyr om bord, og dette er ofte placeret i net-
op skibets maskinrum. Udstyr, der involverer 
søvand indtaget via søforbindelser, har ved 
havari på udstyret potentiale til at forårsage en 
kritisk lækage. Eksempler på sådant udstyr 
kan være spule- og lænsepumper, kølevands-
systemer mv.  
 
En anden kilde til kritiske lækager kan være 
eksisterende mindre lækager, der over tid 
udvikler sig, og bliver større. I mange fiskeski-
be er det almindelig praksis at anvende auto-
matiske lænsepumper, der automatisk lænser 
indtrængende vand over bord. Disse pumper 
er typisk beregnet på at håndtere vand fra 
mindre lækager, der findes i mange skibe – 
ikke mindst træskibe. Imidlertid kan forøgede 
vandmængder fra mindre lækager være et 
forvarsel om et senere spontant sammenbrud.

 
 
Hændelse r i årene 1995-2009 Årsag uidentificeret  Årsag identificeret  
Lækage med forlis  29 8 
Lækage uden forlis  11 26 

 
 
Tabel 1 
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af kritisk udstyr, der ved sammenbruddet vil 
medføre en pludselig og kritisk vandindtræng-
ning. Den permanente brug af de automatiske 
lænsepumper rummer således en risiko for, at 
man ikke i tide opdager de forvarsler, der kan 
ligge i øgede vandmængde fra mindre læka-
ger. 
 
Ifølge skibsbyggere, havarikommissionen har 
været i kontakt med, ses det værk, som træ-
skibe er kalfatret med, jævnligt at arbejde sig 
ud af mellemrummet mellem klædningens 
planker og derved efterlade en lækage. Er 
denne nyopståede lækage den eneste, kan 
skibets pumper som oftest følge med i læns-
ningen af vand, indtil skibet kan komme på 
bedding og få slået nyt værk i. Er skibets 
pumper derimod i forvejen beskæftiget med at 
lænse vand stammende fra eksisterende min-
dre lækager, kan den ekstra vandmængde fra 
den nye lækage medføre, at pumpen ikke kan 
følge med i lænsningen af indstrømmende 
vand. Ifølge de samme skibsbyggere er der 
ved installation af nye motorer i træskibe eks-
tra grund til at være opmærksom på denne 
risiko. Nyinstallerede motorer i ældre træskibe 
er ofte kraftigere end den motor, de erstatter. 
Derved kan der, især i agterskibet, opstå for-
andrede spændinger i klædningens planker, 
der kan medføre øget risiko for, at værk fra 
kalfatringen arbejder sig ud. 
 
5.1 Redningsmidler 
 

Ved FIE’s forlis blev begge fiskere forholdsvis 
hurtigt reddet uden alvorlige skader. 
 
I al væsentlighed adskiller omstændighederne 
omkring FIE’s forlis sig ikke fra de øvrige 
hændelser og forlis, hvor fiskeskibe har ople-
vet maskinrumslækager. Afgørende for, hvor-
vidt besætningen reddes efter et forlis, er ofte 
små detaljer og beslutninger taget undervejs. 
Ved FIE’s forlis spillede således den tidlige 
beslutning om at klargøre redningsmidlerne 
en væsentlig rolle for, at fiskerne forholdsvis 
hurtigt og let blev reddet. Ligeledes var det 
ved FIE’s forlis afgørende, at der var to fiskere 
om bord, hvor den ene kunne hjælpe den an-
den op i flåden under evakueringen. 
 
Ved de tidligere nævnte fiskeskibsforlis har 
redningsmidlernes placering i flere tilfælde 
haft en væsentlig betydning, idet redningsflå-

de og redningsdragter i disse tilfælde har væ-
ret placeret på svært tilgængelige steder, der 
har vanskeliggjort eller i situationen direkte 
umuliggjort adgangen til og klargøringen af de 
ombordværende redningsmidler. 
 
Det kan i mindre fiskefartøjer være fristende at 
placere redningsflåder på eksempelvis styre-
hustaget eller på en hævet bak forude, hvor 
den ikke er i vejen for arbejdet med fiskeriet. 
På samme måde ses redningsdragter ofte 
stuvet af vejen på steder i apteringen, hvor de 
ikke er umiddelbart tilgængelige. 
 
Det bør imidlertid tages med i overvejelserne 
om redningsmidlernes placering, at i situatio-
ner, hvor der er brug for redningsmidlerne, er 
den til rådighed værende tid ofte yderst be-
grænset, ligesom det kan være umuligt at 
komme til svært tilgængelige steder på skibet 
eller at trænge ind i dele af apteringen som 
f.eks. lukafer forude. 
 
Som tidligere nævnt er det i nødsituationer 
ofte små detaljer, der afgør, hvorvidt besæt-
ningen bliver reddet. Derfor bør redningsflå-
der, redningsdragter og øvrige redningsmidler 
være placeret på steder, hvor de er let tilgæn-
gelige, ligesom installationen af redningsflåder 
bør sikre, at de er lette at udsætte. 
 
6. Sikkerhedstiltag 
 
Søfartsstyrelsen ændrede pr. 1. marts 2012 
praksis for afholdelse af syn på fiskeskibe. 
Ifølge den nye praksis har inspektøren en sik-
kerhedsdialog med fiskeskipper og besætning 
om sikkerhedsrisici, herunder risikoen for læ-
kage, og om vedligeholdelse generelt. Formå-
let med dette er, at der ved synet om bord 
ikke kun skal fokuseres på tekniske forhold, 
men også på, om besætningen kan håndtere 
de situationer, der kan opstå – fx lækage i 
maskinrummet. 
 
På baggrund af redegørelsen om FIE’s forlis 
oplyser Søfartsstyrelsen, at skibsinspektører-
ne vil blive instrueret om, at sikkerhedsdialo-
gen ved alle fiskeskibssyn skal indeholde føl-
gende emner: 
 
• Forebyggelse af lækager i forbindelse 

med vedligehold. 
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• Lænsepumpernes funktion i ulykkessitua-
tioner og pumpernes kapacitet i forhold til 
mulige lækagescenarier, så fiskeskippe-
ren har et grundlag for rettidigt at træffe 
beslutning om en eventuel evakuering. 

 
• Mulighed for hurtig ibrugtagning af red-

ningsveste og –dragter samt redningsflå-
de. 
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