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Foto:      Peder Muff Nielsen 
 
 
Søulykkesrapporten kan findes på Den Maritime 
Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk. 

 
 
Den Maritime Havarikommission 
 

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

Den Maritime Havarikommissionen har til formål 
at undersøge ulykker til søs og at udarbejde an-
befalinger til forbedring af sikkerheden og indgår i 
et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesin-
stanser i andre lande. Havarikommissionen un-
dersøger søulykker og arbejdsulykker på danske 
handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenland-
ske skibe, når de sker i dansk territorialfarvand. 
 
Den Maritime Havarikommissions undersøgelser 
tilvejebringer oplysninger om de faktiske om-
stændigheder ved ulykker og klarlægger de begi-
venhedsforløb og årsager, som førte til ulykkerne. 
 
Undersøgelserne foregår adskilt fra den straffe-
retlige efterforskning. Der tages ikke stilling til de 
straffe- og/eller erstatningsretlige aspekter ved 
ulykker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søulykkesrapporter og redegørelser 
 

Havarikommissionen behandler ca. 140 ulykker 
om året. Ved meget alvorlige ulykker, såsom 
dødsfald og forlis, eller hvis foreligger andre sær-
lige omstændigheder, offentliggøres enten en sø-
ulykkesrapport eller en redegørelse afhængigt af 

ulykkens omfang og kompleksitet. 

 
 

 

Den Maritime Havarikommission 

Vermundsgade 38 A 

2100  København Ø 

Tlf. 39 17 44 40 

 

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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1. RESUMÉ 
 

Den 9. juli 2012 om aftenen forliste fiskeskibet 

ACTINIA ca. 20 sømil SV af Hvide Sande. Un-

der sidste træk ved parfiskeri blev det opdaget, 

at der var vandindstrømning i maskinrummet. 

Det var ikke muligt at lokalisere lækagen. Alle 

muligheder for at lænse blev iværksat, men det 

viste sig ikke muligt at lænse det indstrømmen-

de vand med tilstrækkelig hastighed. 

 

 

 

To timer efter at vanstandsalarmen i maskin-

rummet gik, forliste ACTINIA. 

 

De to fiskere om bord var gået i flåden og blev 

herfra samlet op af makkerskibet. Et kvarter 

efter sank ACTINIA. 

 

Den Maritime Havarikommission har ingen an-

befalinger i forbindelse med ACTINIA’s forlis. 

 

2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 

2.1 Foto af skib 
 

 
 

Figur 1: RI 220 - ACTINIA 
Kilde: www.fiskerforum.dk/H. Kinch 

 

2.2 Skibsdata 
 

Navn: ACTINIA, RI 220 

Skibstype: Trawler 

Nationalitet: Dansk 

Hjemsted: Hvide Sande 

Kaldesignal: OYKX 
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Byggeår: 1982 

Byggeværft/byggenummer: Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri – byggenummer 52 

Længde overalt: 16,99 m 

Bredde overalt: 4,82 m 

Bruttotonnage: 50,6 

Fremdrivningseffekt: 220 HK 

Skrogmateriale: Træ 

 

2.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Hvide Sande 

Sejladstype: Parfiskeri 

Bemanding: To fiskere 

 

2.4 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: V-lig, 10-11 m/s 

Bølgehøjde: 1-1½ meter 

Sigtbarhed: God 

Lysforhold: Lyst 

Strømforhold: Kraftig nordgående strøm 
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2.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Forlis 

Dato og tidspunkt: 9. juli 2012 klokken 20.54 

Position for forlis: 55°40,88’ N – 007°29,54’ Ø 

Sted for lækage Maskinrummet 

Skibsdrift og rejseafsnit: Under fiskeri 

Plads om bord: Maskinrum 

Menneskelige faktorer: Nej 

  

2.6 Assistance fra myndigheder på land og alarmberedskab 
 

Hvem var involveret:  Lyngby Radio 
Søværnets Operative Kommando 
Maritime Assistance Service 
Hvide Sande Redningsstation 

Figur 2: Fangstplads og position for forlis 
Kilde: Det Levende Søkort 

 

Forlisposition 

 

Fangstplads 
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Anvendte midler: LRB 13 og EMILIE ROBIN 

Reaktionstid: 13 minutter 

Trufne foranstaltninger: Der blev medbragt pumpeudstyr 

Resultater: Da ACTINIA forliste, blev assistancen afblæst 

 

2.7 Oplysninger om relevante besætningsmedlemmer 
 

Fisker Alder 32 år. Sønæringsbevis som fiskeskipper af 3. 
grad. 

Fisker  Alder 41 år. Uddannelse som fiskeskipper af 3. 
grad. 

 

2.8 Andet 
 

De to fiskere havde ejet ACTINIA siden 2007 og fisket med den siden. 
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3. HÆNDELSESFORLØB 
 

3.1 Fiskeriet 
 

ACTINIA og makkerskibet MERANO afgik fra 
Hvide Sande den 9. juni 2012 klokken 01.30 for at 
parfiske efter tobis ved ”Hornet” ca. 30 sømil SV 
af Hvide Sande. Fiskeskibene ankom til fiske-
pladsen ved 6-tiden, hvorefter fiskeriet blev påbe-
gyndt. 
 
Første træk blev bjærget af ACTINIA. Efter at 
have bjærget fangsten stod der vand op til skan-
dækket. 
 
Fangsten fra andet træk blev taget om bord i 
makkerskibet MERANO. 
 
Der var fint og stille vejr under første træk. Det 
samme var tilfældet under andet træk. Mens der 
blev hevet hjem og taklet ind, drev kutterne nord-
over på grund af kraftig strøm. Under tredje træk 
tiltog vinden til 10-12 m/s, men vejret blev opfattet 
som ”fint havvejr” til det pågældende fiskeri. Det 
var planen, at fiskeskibene efter tredje træk ville 
sejle til Hvide Sande og losse fangsten. Dels fordi 
der ikke var plads til så meget mere fangst, dels 
fordi der var optræk til dårligt vejr. Det var planen, 
at MERANO skulle bjærge trawlet. Det var under 
sidste træk, at lækagen om bord i ACTINIA blev 
konstateret. 
 

3.2 Lækagen 
 

Under fiskeriet var fiskerne i ACTINIA lejligheds-
vis nede i maskinrummet. I den forbindelse blev 
der ikke bemærket bundvand i unormale mæng-
der.  
 
Ca. klokken 18.40 var en af fiskerne nede i ma-
skinrummet for at pumpe fedt til stævnrøret. Hel-
ler ikke ved denne lejlighed blev der konstateret 
vand i maskinrummet. Det var i øvrigt muligt fra 
nedgangen til maskinrummet at se ned gennem 
en åbning i dørken ved gearet, hvilket gjorde det 
nemt at se, om der var vand i bunden af maskin-
rummet.  
 
Efter at have været i maskinrummet gik fiskeren 
ned i lukafet for at lave aftensmad. 
 
Mens han var i lukafet, hørte han vandstands-
alarmen gå i maskinrummet. I roligt vejr var det 
sjældent, at denne alarm gik. Det kunne dog fore-
komme, at alarmen, der sad lavt i bagbord side 
under skrueakslen, blev aktiveret i dårligt vejr, 
hvis skibet rullede meget. Da ville den rest bund-

vand, som lænsepumpen ikke kunne pumpe ud, 
glide op langs skibssiden og aktivere alarmen. 
 
Den fisker, der var på dækket, gik ned i maskin-
rummet, efter at alarmen gik ca. klokken 18.45, 
men kunne blot konstatere, at der ikke var vand 
dernede. 
 
Han gik herefter ind i styrehuset, hvor han talte 
med skipperen på MERANO om fiskeriet. Om-
kring klokken 19.00 gik vandstandsalarmen i ma-
skinrummet igen. 
 
På vej mod maskinrummet kunne han fra dækket 
se, at der fra maskinrummet blev lænset vand ud 
over siden med fuld stråle. Det lænsede vand var 
klart og rent. 
 
Da han kom ned i maskinrummet, kunne han se, 
at der stod vand et par centimeter over dørkpla-
derne. Han gik derfor straks hen til lukafet og 
underrettede sin makker. 
 
De to fiskere kunne ikke se, hvor vandet kom ind i 
maskinrummet, bortset fra at det var nedefra un-
der dørkpladerne. Det indstrømmende vand var 
klart og rent. Der kom ikke vand ind oppefra gen-
nem luftindtagene eller ventilationsåbningerne. 
Vandet steg ca. en centimeter i minuttet, og fi-
skerne opfattede situationen som alvorlig. 
 
På forskottet i maskinrummet sad der en ejektor, 
der ligeledes kunne lænse fra rummet. Ejektoren 
blev drevet af vand fra spulepumpen. Spuleslan-
gen blev derfor koblet på ejektoren og fæstnet 
med et spændebånd. Herefter blev det forsøgt at 
starte spulevandspumpen. Men på det tidspunkt 
var der imidlertid så meget vand i maskinrummet, 
at spulepumpen ikke ville starte, da den var under 
vand. Den elektriske kobling på pumpen fungere-
de ikke, hvis den var vandfyldt. 
  
Kort efter kunne det høres, at remmen til den 
tvungen trukne lænsepumpe i maskinrummet 
begyndte at skranse, da vandet nu også dække-
de denne pumpe. 
 
Forude i skibet lå der to elektrisk drevne dykpum-
per, der begge var klar til brug, i tilfælde af at de 
skulle bruges. En af fiskerne hentede en af pum-
perne og bragte den agterover til maskinrummet. 
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Før det lykkedes at få tilsluttet dykpumpen, satte 
skibets 220-voltssystem ud, da skibets generator 
kom under vand. Efter at strømmen var gået, gik 
fiskerne ikke længere ned i maskinrummet. 
  
Under hele dette forløb var der jævnlig kontakt 
med skipperen på MERANO over VHF. Fiskerne 
på ACTINIA spurgte, om MERANO havde en 
nødbrandpumpe, der kunne overføres til ACTI-
NIA. Det havde de ikke.  
 
Skibet lå på det tidspunkt med en slagside til 
styrbord på grund af trækket i trawlwirerne, der 
gik over styrbord side.  
 
Wirerne til trawlet blev herefter kappet med en 
wiresaks. 
 
En af fiskerne gik herefter hen for at gøre red-
ningsflåden klar i tilfælde af, at det skulle blive 
nødvendigt at sætte den ud. Begge fiskere havde 
tillige iført sig redningsdragter. 
 
Skibet drejede herefter rundt og lå roligere. ME-
RANO gik op langs siden, og der blev etableret 
en forbindelse mellem skibene med en slæbe-
trosse. Klokken var da 20.16. 
 

3.3 Bugsering og assistance 
 

Skipperen på MERANO havde efter aftale med 
fiskerne på ACTINIA forestået kommunikationen 
med land, således at de kunne koncentrere sig 
om situationen på ACTINIA. 
 
Over Lyngby Radio blev Søværnets Operative 
Kommando kontaktet, der klokken 20.20 alarme-
rede Hvide Sande Redningsstation. Klokken 
20.33 afgik den store redningsbåd med pumpe-
materiel om bord og kort efter redningsstationens 
LRB.  
 
MERANO kontaktede tillige ACTINIA’s forsik-
ringsselskab for at drøfte, hvad der videre skulle 
ske, og det blev aftalt, at der skulle påbegyndes 
en bugsering mod de redningsbåde, der var på 
vej ud fra Hvide Sande. 
 
Nødsenderen (DSC) om bord på ACTINIA blev 
ikke aktiveret. Det blev skønnet, at det ikke var 
nødvendigt at udsende nødsignal, da MERANO 
og ACTINIA under hele forløbet var mindre end 
200 m fra hinanden, og da der var god kommuni-
kation med land. 
 
De to fiskere fra ACTINIA besluttede at blive om 
bord, så længe motoren kørte, dels fordi der da 

fortsat ville blive lænset fra maskinrummet, dels 
fordi redningsbåden var på vej med pumper.  
 
Efter at der var etableret slæber til MERANO, 
blev redningsflåden bragt op på bakken og gjort 
klar til udsætning.  
 
Der blev kigget ned i lastrummet, og fisken var 
fuldstændig tør, og der var ikke noget vand der-
nede. 
 
Mens der blev bugseret, sad de to fiskere på bak-
ken. Det var aftalt med MERANO, at hvis der blev 
signaleret med vinken, ville de to fiskere forlade 
ACTINIA og gå i flåden. Der var sat fulde omdrej-
ninger på motoren, for at der kunne blive lænset 
så meget som muligt med den tvungen trukne 
pumpe.  
 
Efter at der var blevet bugseret i ca. 20 minutter, 
gik motoren i stå. Da der således ikke længere 
blev lænset, besluttede de to fiskere at forlade 
ACTINIA, hvilket de signalerede til MERANO, der 
straks slækkede op. 
 
Redningsflåden blev herefter sat ud og udløst, og 
fiskerne gik i flåden. Efter at farten var gået af 
ACTINIA, og flåden var drevet klar af skibet, kom 
MERANO langs flåden og tog de to fiskere om 
bord. De to fiskere havde da opholdt sig i flåden i 
ca. to minutter. 

  
Figur 3: ACTINIA tæt på forlis 

Kilde: Peder Muff Nielsen 
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3.4 Forliset 

 
 
Efter at de to fiskere var blevet bjærget, blev ME-
RANO i området i 10-15 minutter, indtil ACTINIA 
var forlist, Derefter blev bugseringen mod Hvide 
Sande genoptaget. 
 
ACTINIA tog tydeligvis mere og mere vand ind og 
var i færd med at synke. Ca. et kvarter efter at 
fiskerne var bjærget om bord i MERANO, forliste 
ACTINICA klokken 20.54 på ca. 20 meters dybde. 
 
Klokken 21.27 blev den iværksatte aktion afblæst, 
og de to fartøjer fra Redningsstation Hvide Sande 
returnerede til havn. 
 
MERANO sejlede tilbage til forlispositionen, hvor 
det efterladte trawl blev bjærget. Redningsflåden, 
redningskranse og andet gods fra ACTINIA, der 
drev på overfladen, blev opsamlet. Dette arbejde 
pågik indtil midnat, hvorefter der blev sejlet til 
Hvide Sande, hvortil MERANO ankom klokken 
04.20. 
 
 
 

 

 
 

3.5 ACTINIA 
 

ACTINIA, RI 220, var et traditionelt bygget fiske-
skib af træ og med en bruttotonnage på 50,6. Det 
var bygget i 1982. 
 
Forude i skibet var der et lukaf og et lille forrum. 
Agten for lukafet lå lastrummet, og agten for det 
var maskinrummet. 
 
De nuværende ejere, der også fiskede med ski-
bet, overtog det i 2007. 
 
Det første års tid efter ejerskiftet i 2007 blev der 
fisket en del konsumfisk, men de sidste 3-4 år 
havde ACTINIA næsten kun været anvendt til 
industrifiskeri. Skibet har ikke ligget stille i længe-
re perioder. Den længste periode de sidste par år 
var ca. 6 uger i forbindelse med udskiftning af 
gearet. 
 
 
 
 

Figur 4: ACTINIA tæt på forlis 

Kilde: Peder Muff Nielsen 
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Der var tre vandstandsalarmer i skibet. En for, en 
i lasten og en i maskinrummet. 
 
I maskinrummet var der en remtrukken lænse-
pumpe, der blev spædet fra en spulepumpe. 
Lænsepumpen var ny og installeret få uger før 
forliset. 
  
Der var fem søforbindelser i maskinrummet. To til 
køling af motoren, der var kølkølet, En ikke an-
vendt og to til spulepumperne. 
  
Der var to luftindtag til maskinrummet. Et på hver 
side af styrehuset. Indtagenes åbninger sad i ca. 
to meters højde over dækket. 
 

3.5.1 Syn 
 

Den 17. november 2011 udførte Søfartsstyrelsen 
et fornyelsessyn på ACTINIA. Ved dette syn blev 
blandt andet følgende kontrolleret: 
 
- Ventilationsåbninger i maskinrummet, 
 

- mekanisk lænsepumpe til maskinrummet, 
 

- vandstandsalarm i maskinrummet, 
 

- afgangsventil til lænsning, 
 

- søventiler og 
 

- overbordsventil til søkølevand. 
 

Synet af ovennævnte den 17. november 2011 
gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
Ved en beddingssætning den 20. november 2011 
blev skrueakslen og bundhanerne udtaget og 
kontrolleret.  
 
Mens skibet var på bedding, udførte Søfartssty-
relsen endnu et syn, hvorunder ventilationsåbnin-
gerne til maskinrummet blev kontrolleret. Ved 
synet blev der ikke konstateret fejl og mangler på 
de synede områder. Det blev påbudt, at skibet 
skulle kalfatres hvor nødvendigt, og at spigre 
skulle kontrolleres.  
 
Under opholdet på bedding blev skroget kalfatret i 
nødvendigt omfang. Det drejede sig ikke om me-
get. Nogle spigre blev udtaget og kontrolleret og 
fundet i orden. 
 
 
 
 
 
 

4. ANALYSE 
 

4.1 Vedligeholdelsestilstand 
 

Otte måneder før forliset havde ACTINIA været 
på bedding, hvor skroget, søforbindelser og 
skrueaksel var blevet efterset. Søforbindelser 
havde været udtaget og kontrolleret. Skrueaksel 
havde ligeledes været udtaget. Skroget var som 
ved hver beddingssætning gået efter og kalfatret i 
nødvendigt omfang. Ved beddingssætningen i 
november 2011 var det minimalt, hvad der skulle 
kalfatres. 
 
ACTINIA må på dette grundlag anses for at have 
været i god vedligeholdelsestilstand, for så vidt 
angår søforbindelser og skrog, på tidspunktet for 
forliset. 
 
 

5. KONKLUSION 
 
På et tidspunkt mellem klokken 18.45 og klokken 
18.50 var der opstået en lækage af betydelig stør-
relse i maskinrummet. Vandet i rummet steg med 
en hast af ca. en cm i minuttet, og efter to timer 
og fem minutter sank ACTINIA. I størstedelen af 
dette tidsrum blev der lænset fra maskinrummet 
med den tvungen trukne lænsepumpe.  
 
Der er flere mulige årsager til, at vandet strøm-
mede ind i maskinrummet. Lækagen kan skyldes 
et brud eller en større utæthed på et rør til køling 
eller til lænsepumpen. 
 
Gennemførslerne af rorstamme og skrueaksel var 
tætnet med pakning og pakdåse. Der havde ikke 
været konstateret vandindtrængen ved disse tæt-
ninger. 
 
Tab af et enkelt spiger ville medføre en lækage af 
sandsynligvis mindre omfang, hvorimod tab af to 
eller flere spiger ville kunne medføre en større 
lækage.  
 
Observationer af lænsevandet fra maskinrummet 
og det forhold, at lasten var tør, viser, at skottet 
imellem last og maskinrummet ikke har været 
utæt. 
 
Henset til vandindstrømningens hastighed må det 
formodes, at der er opstået en større lækage i et 
af rørsystemerne til enten lænsepumpen eller til 
køling af motor eller gear. Dette kan dog ikke 
konstateres med sikkerhed, men der er ingen 
indikationer på, at lækagen er opstået ved 
rorstammen eller skrueakslen. I tilfælde af, at to 
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eller flere spigre havde været knækket, er det 
sandsynligt, at indstrømningshastigheden ville 
have været større, og at skibet dermed ville have 
forlist hurtigere. 
 
Under vandindstrømningen forsøgte de to fiskere 
med alle forhåndenværende midler at lænse det 
indstrømmende vand. Da det stod klart, at det 
efter al sandsynlighed ikke var muligt at lænse 
det indstrømmende vand med tilstrækkelig ha-
stighed, iførte de to fiskere sig redningsdragter, 
klargjorde redningsflåden til udsætning og aftalte 
med makkerskibet signaler til brug, da VHF-
kommunikation i den sidste tid op til forliset ikke 
længere var mulig. 
 

 Den Maritime Havarikommission konstaterer, 
at årsagen til forliset var tab af opdrift og sta-
bilitet som følge af vandindtrængen i skibets 
maskinrum. 

 

 Den Maritime Havarikommission vurderer, at 
der opstod en uidentificeret lækage i et rør el-
ler en bundventil til lænse- eller kølesyste-
merne.  

 

 Den Maritime Havarikommission vurderer, at 
de to fiskere om bord i ACTINIA tog hen-
sigtsmæssige beslutninger med hensyn til de-
res egen sikkerhed og dermed bidrog til, at 
forliset ikke fik fatale eller sundhedsmæssige 
konsekvenser.  

 
 

6. LIGNENDE HÆNDELSER 
 
Der har i den seneste årrække været seks forlis 
med træbyggede fiskeskibe, der lejlighedsvis 
anvendes til eller har været anvendt til både indu-
stri- og konsumfiskeri.  
 
Fiskefartøjerne blev derved udsat for vekslende 
kraftpåvirkning og eventuel udtørring af skroget 
over vandlinjen, når de lå i havn eller blev an-
vendt til konsumfiskeri i længere perioder. 
 
Den 9. maj 2000 forliste fiskefartøjet NINETTE på 
vej hjem fra industrifiskeri. NINETTE var på 54 
BRT og bygget i 1961. 
 
Den 1. august 2001 forliste fiskefartøjet GRATIA 
på vej hjem fra industrifiskeri. GRATIA var på 
19,96 BRT og bygget i 1975. 
 
Den 13. april 2002 forliste fiskefartøjet LISSY 
BJERREGAARD på vej hjem fra industrifiskeri. 

LISSY BJERREGAARD var på lige under 20 BRT 
og bygget i 1963. 
 
Den 24. maj 2010 forliste fiskefartøjet JOSEPHI-
NE E på vej hjem fra industrifiskeri. JOSEPHINE 
E var på lige under 20 BRT og bygget i 1963. 
 
Den 7. maj 2011 forliste fiskefartøjet PATRICK på 
vej hjem fra industrifiskeri. PATRICK var på lige 
under 20 BRT og bygget i 1962. 
 
Ved fire af disse seks forlis opstod lækagen i ma-
skinrummet. 
 
 

7. TILTAG 
 
Med baggrund i forlis af træfiskefartøjer, der lej-
lighedsvis anvendes til industrifiskeri, har Søfarts-
styrelsen udsendt en orientering og advarsel til 
førere og ejere af sådanne fartøjer. Se bilag ba-
gest i redegørelsen. 
 
I 2011 påbegyndte Søfartsstyrelsen syn af fiske-
skibe med en længde på under 15 m. Elementer i 
disse syn er en generel besigtigelse af fiskeskibet 
samt en dialog med ejer, skipper og besætning 
om blandt andet stabilitet og lækage. 
 
Søfartsstyrelsen har desuden i 2011 udført en 
række uanmeldte kontrolsyn på fiskeskibe bygget 
af træ, der lejlighedsvis anvendes til industrifiske-
ri. Søfartsstyrelsen har meddelt, at lignende kon-
trolsyn vil blive foretaget i 2012. 
 
Søulykkesrapporter vedrørende fiskeskibsforlis 
kan findes på Den Maritime Havarikommissions 
hjemmeside: 
http://www.dmaib.dk/Sider/Ulykkesrapporter.aspx. 
 
I foråret 2011 udgav Fiskeriets Arbejdsmiljøråd en 
publikation med titlen: ”Gode råd til skipper og 
besætning på fartøjer, der lejlighedsvis anvendes 
til industrifiskeri”. 
 
Publikationen omhandler blandt andet forhold 
som kraftpåvirkninger på skroget, stabilitet og 
andre fokusområder, der skal tages i betragtning 
ved lejlighedsvis anvendelse af fiskefartøjer til 
industrifiskeri. Publikationen kan findes på Fiske-
riets Arbejdsmiljøråds hjemmeside.  
 
  

http://www.dmaib.dk/Sider/Ulykkesrapporter.aspx
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Bilag 
 

Søfartsstyrelsen orienterer og advarer førere 

og ejere af træfiskefartøjer, der lejlighedsvis 

anvendes til industrifiskeri. 

 

Den 9. maj 2000 forliste fiskefartøjet NINETTE 

på vej hjem fra industrifiskeri. NINETTE var på 

54 BRT og bygget af træ i 1961. Opklaringsen-

heden skriver i sin konklusion, ”at den ikke 

mener, der foreligger oplysninger, der entydigt 

peger på nogen konkret årsag til forliset. Be-

skrivelsen af hændelsesforløbet tyder på, at der 

uden fiskeskipperens umiddelbare opmærksom-

hed er opstået en betydelig, ikke identificerbar 

lækage i forskibet”. Skibet havde et kabelrum 

forude. NINETTE havde tidligere haft aptering 

forude, men i forbindelse med en ombygning 

var denne nedlagt. Foruden denne ændring var 

der foretaget flere andre moderniseringsændrin-

ger af fartøjet.  

 

Den 1. august 2001 forliste fiskefartøjet GRA-

TIA på vej hjem fra industrifiskeri. GRATIA 

var på 19,96 BRT og bygget af træ i 1975. Ved 

forliset omkom fiskeskipperen. Opklaringsen-

heden angiver i sin rapport, at der var såvel 

konstruktive som operative årsager til forliset. 

Det fremgår af søulykkesrapporten, at GRATIA 

umiddelbart før den sidste rejse havde været på 

bedding. GRATIA havde siden sin bygning 

gennemgået flere ændringer og moderniserin-

ger, bl.a. var der påbygget en beskyttende alu-

miniumsoverbygning over arbejdsdækket, lige-

som der var monteret nettromle. Det var GRA-

TIA’s første rejse efter industrifisk i 7-8 år. 

 

Den 13. april 2002 forliste fiskefartøjet LISSY 

BJERREGAARD på vej hjem fra industrifiske-

ri. LISSI BJERREGAARD var på lige under 20 

BRT og bygget af træ i 1963, og ved forliset var 

fiskeskipperen tæt på at omkomme. Opkla-

ringsenheden undersøgte forliset, der skyldtes, 

at store vandmasser trængte ind i forskibet. Far-

tøjet havde tidligere haft aptering forude, men 

denne var nedlagt. Ved den lejlighed var last-

rummet blevet forlænget med to spantefag. 

LISSY BJERREGAARD havde siden sin byg-

ning gennemgået flere andre ændringer og mo-

derniseringer, bl.a. var der påbygget en beskyt-

tende aluminiumsoverbygning over arbejds-

dækket, ligesom der var monteret nettromle. 2 

dage før forliset havde LISSY BJERRE-

GAARD været på land. 

 

Generelt har den danske fiskeflåde en høj gen-

nemsnitsalder (for fiskefartøjer over 12 meter er 

den 34 år). Dette betyder, at der løbende er fore-

taget forbedringer og moderniseringer for at 

opretholde et rentabelt fiskeri. I træfiskefartø-

jerne er træmasterne blevet udskiftet med me-

talmaster. Skovlgalgerne er blevet forhøjet til 

stadigt større skovle. Redskaberne er blevet 

meget tungere, og anvendelse af flere trawl har 

medført brug af kædeklodser mv. For at håndte-

re disse fangstredskaber er der monteret net-

tromler og nye trawlspil til trawlwirer med en 

større diameter. Langt de fleste fiskefartøjer har 

fået fornyet deres styrehus med et større, og alle 

har fået meget, meget mere elektronik i styrehu-

sene. I forbindelse med de nye styrehuse er der 

ofte indlagt bad og toilet, hvorfor ferskvandsbe-

holdningen også er blevet ganske væsentligt 

forøget. I forbindelse med motorudskiftninger 

er det almindeligt, at der sker en forøgelse af 

brændstofkapaciteten. 

 

Set i lyset af disse forlis finder Søfartsstyrelsen 

det hensigtsmæssigt at advare ejere af og fiske-

skippere på træfiskefartøjer, der lejlighedsvis 

anvendes til industrifiskeri, om de forskellige 

sammenfald, der er ved de tre ulykker. Siden er 

JOSEPHINE E’s forlis kommet til. 

 

LISSY BJERREGAARD og NINETTE var 

begge bygget først i 1960erne. Begge havde 

fået nedlagt apteringen forude, og begge forliste 

efter en pludselig voldsom vandindtrængning i 

forskibet. 

 

GRATIA og LISSY BJERREGÅRD var begge 

træfartøjer lige under 20 BRT. De havde begge 

gennemgået meget væsentlige ombygninger. 

Disse ombygninger må have medført en vægt-

forøgelse på de pågældende fartøjer og dermed 

mindre lasteevne. 

 

Søfartsstyrelsen indskærper, at det altid er fi-

skeskipperen, der er ansvarlig for, at hans fartøj 
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altid og under alle forhold er i sødygtig stand. 

Fiskeskipperen skal være særlig opmærksom, 

når han skifter fiskeri eller anvender fartøjet 

efter en ombygning. Der er dele af fartøjet, der i 

forbindelse med industrifiskeri bliver udsat for 

en meget større belastning end ved konsumfi-

skeri. Som følge af den belastning, træfiskefar-

tøjer udsættes for i forbindelse med industrifi-

skeri, er der eksempler på, at fartøjerne har ar-

bejdet så voldsomt, at der er opstået betydelige 

lækager. Det er derfor af største betydning, at 

fiskeskipperen inden afgang og under hele rej-

sen sikrer sig, at fartøjet er tæt. Fiskeskipperen 

skal endvidere i forbindelse med industrifiskeri 

i særlig grad have sin opmærksomhed henledt 

på, at paunesystemerne er korrekt og fuldstæn-

digt opbyggede, herunder at alle skille- og dele-

skotter både i lasten og på arbejdsdæk/shelter-

dæk har den nødvendige styrke. Fiskeskipperen 

bør derfor inden afgang sikre sig, at han har det 

nødvendige antal paunebrædder om bord, og at 

disse har den fornødne styrke. 

  

Søfartsstyrelsen indskærper endvidere be-

stemmelserne om, at et fartøj, der har fået ud-

skiftet hovedmotoren eller gennemgået større 

reparationer, ændringer eller forandringer, så-

som forandringer der medfører ændringer i de i 

fartøjets målebrev anførte kendingsmål eller 

væsentlige ændringer af fartøjets tyngdepunkt 

eller i fartøjets indretning, forinden fartøjet går i 

fart, skal have udarbejdet nye stabilitetsoplys-

ninger og underkastes syn. 
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