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Redegørelsen kan findes på Den Maritime Havarikommissions hjemmeside www.dmaib.dk. 
 
 
Den Maritime Havarikommission 
 

Den Maritime Havarikommission arbejder som en selvstændig enhed under Erhvervs- og Vækst-
ministeriet og udfører undersøgelser med henblik på forebyggelse af ulykker og for at fremme initi-
ativer, 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 Havarikommission har til formål at undersøge ulykker til søs og at udarbejde anbefa-
linger til forbedring af sikkerheden og indgår i et samarbejde med tilsvarende undersøgelsesin-
stanser i andre lande. Havarikommissionen undersøger søulykker og arbejdsulykker på danske og 
grønlandske handels- og fiskeskibe samt ulykker på udenlandske skibe, når de sker 
i territorialfarvandet i Danmark og ved Grønland. 
 
Den Maritime Havarikommissions undersøgelser tilvejebringer oplysninger om de faktiske om-
stændigheder ved ulykker og klarlægger de begivenhedsforløb og årsager, som førte til ulykkerne. 
 
Undersøgelserne foregår adskilt fra den strafferetlige 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 særlige omstændigheder, offentliggøres enten en sø-
ulykkesrapport eller en redegørelse afhængigt af begivenhedernes 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. 

 

http://www.dmaib.dk/
mailto:dmaib@dmaib.dk
http://www.dmaib.dk/
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1. RESUMÉ 
 
Den 12. januar 2011 ca. klokken 16.50 blev lastskibet LEOPARD overfaldet af somaliske pirater 
ca. 200 sømil sydøst for Omans kyst. Efter piraterne havde taget kontrol over skib og besætning, 
forsøgte de uden held at slæbe LEOPARD ind til den somaliske kyst. Besætningen blev ud på af-
tenen bragt over på piraternes moderskib som gidsler.  
 
At selve skibet ikke blev kapret, men måtte efterlades i rum sø, skyldtes en fejl på fremdrivningsan-
lægget, som piraterne utilsigtet havde påført det under kapringsforsøget.  
 
Den Maritime Havarikommission har undersøgt de søsikkerhedsmæssige aspekter i forhold til de 
foranstaltninger mod pirateri, som rederiet, operatøren og de skiftende besætninger havde iværk-
sat i forbindelse med passagen af Adenbugten.  
 
Rederiet, operatøren og skibets skiftende besætninger havde over en årrække iværksat en række 
foranstaltninger, der imødekom de senere internationale anbefalinger. Disse foranstaltninger hin-
drede dog ikke piraterne i at komme om bord. 
 
Havarikommissionen har konstateret, at foranstaltninger mod pirateri kan have en uhensigtsmæs-
sig indflydelse på klargøring og anvendelse af skibes redningsudstyr. 
 
Havarikommissionen har modtaget oplysninger om hvilke sikkerhedstiltag, der er iværksat efter 
overfaldet på LEOPARD.  
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2. FAKTUELLE OPLYSNINGER 
 

2.1 Foto af skib 

 
 
 

2.2 Skibsdata 
 

Navn: LEOPARD 

Skibstype: Tørlastskib 

Nationalitet: Dansk (DIS) 

Hjemsted: København 

IMO nummer: 8902096 

Kaldesignal: OWOD2 

DOC selskab: Nordane Shipping A/S 

IMO selskab no. (DOC): 1085915 

Byggeår: 1989 

Byggeværft/byggenummer: Sakskøbing Skibsværft / 1989 / 40 

Klassifikationsselskab: Lloyd's Register of Shipping 

Længde overalt: 67,00 m 

Bredde overalt: 10,20 m 

Bruttotonnage: 1.093 

Dødvægt: 1.780 t 

Maksimal dybgang.: 5,60 m 

Fremdrivningseffekt: 749 kW 

Servicefart: 11,0 knob 

Skrog materiale: Stål 

Skrogtype: Enkeltskrog 

 
2.3 Sejladsdata 
 

Afgangshavn: Bar, Montenegro 

Ankomsthavn: Mumbai, Indien 

Figur 1: LEOPARD 
Kilde: Jörg Zogel 
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Sejladstype: International 

Oplysninger om lasten: Stykgods, IMO klasse 1 

Bemanding: 6 

Lods om bord: Nej 

Antal passagerer: 0 

 
2.4 Vejrdata 
 

Vind – retning og hastighed i m/s: Nordøst 4 m/s  

Bølgehøjde: Ukendt  

Sigtbarhed: God  

Lysforhold: Lyst  

Strømforhold: Ukendt  

 

2.5 Oplysninger om ulykken 
 

Ulykkens type: Piratoverfald 

Sted for hændelsen: Ca. 260 sømil sydøst for Salalah, Oman 

Position: 15°13,29’ N – 058°17,34’ Ø 

Skibsdrift og rejseafsnit: I søen  

Konsekvenser: 
 
 
 

Seks besætningsmedlemmer blev bortført 
Mindre skader på skibet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den 11. januar 2011  
klokken 14.20  
Salalah, Oman 

Den 10. januar 2011  
klokken 23.57  
IRTC punkt B 

Den 9. januar 2011  
klokken 01.27  
IRTC punkt A 

Figur 2: Udsnit af kort 4705 
Kilde: The United Kingdom Hydrographic Office / DMAIB 

Position for overfald den 
12. januar 2011 ca. klokken 16.50 
LT 
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2.6 Oplysninger om besætningsmedlemmer 
 

Skibsfører:  Sønæringsbevis STCW II/3. 
43 år. Havde været til søs i 17 år og som navigatør siden 
1999. Havde været ansat i rederiet siden 2000 og havde væ-
ret på flere udmønstringer med LEOPARD og andre af rederi-
ets skibe. Blev fører af LEOPARD i 2007. 

Styrmand: Sønæringsbevis STCW II/3. 
46 år. Havde været til søs i over 30 år og som navigatør siden 
1991. Havde været ansat i rederiet siden 2010. Dette var hans 
første udmønstring med LEOPARD.  

Matros: 40 år. Havde været til søs i ca. 20 år og havde sejlet for rede-
riet siden 2001. 

Matros: 47 år. Havde været til søs i ca. 20 år og havde sejlet for rede-
riet siden 2001. 

Motormand: 58 år. Havde været til søs i over 25 år og havde sejlet for re-
deriet siden 2002. 

Kok: 58 år. Havde sejlet med rederiet i ca. ét år. 
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3. REDEGØRELSE 
 

3.1 Indledning 
 

Pirateri som defineret i Havretskonventionen1 har i mange år været en del af den moderne skibs-
farts virkelighed i de fleste verdensdele. Betegnelsen pirateri anvendes i denne redegørelse såle-
des, at pirateri omfatter handlinger mod et skib og dets besætning, der foretages på det åbne hav 
og er omfattet af artikel 101 i Havretskonventionen (i daglig tale ofte omtalt som piratoverfald), 
samt tilsvarende røveriske overfald af særlig farlig karakter på skibe, der befinder sig på et andet 
lands søterritorium eller i en havn. 
 
Pirateri er i dag et stort problem for skibsfarten flere steder i verden. Tidligere foregik piratoverfald 
på handelsskibe særligt i Malaccastrædet. De seneste år er somalisk baserede overfald blevet et 
meget omfattende problem. Overfaldene har spredt sig fra kysten ud for Somalia til at omfatte sto-
re dele af Det Indiske Ocean. Der er også væbnede overfald på skibe ved Vestafrikas kyst ved 
Nigeria, men væbnede overfald mod skibe kan også forekomme andre steder i verden. Når der i 
de seneste år har været meget stor fokus på situationen i farvandene ved Somalia skyldes det, at 
der er tale om særligt omfattende og risikofyldte situationer. Disse overfald er kendetegnet ved, at 
skibe kapres, og besætningen holdes som gidsler i længere perioder, mens der forhandles om 
løsesum. Pirateri andre steder i verden har derimod typisk karakter af røveriske og voldelige over-
fald af særlig farlig karakter, hvor piraterne røver besætningens ejendele, skibets udstyr og last og 
derefter hurtigt forlader skibet. 
 
De fleste danske skibe i international fart har i et større eller mindre omfang et beredskab mod 
pirateri eller væbnet overfald. Den Maritime Havarikommission belyser derfor dette beredskab ud 
fra et søsikkerhedsmæssigt perspektiv, hvor formålet er at skabe viden, der kan forbedre sikkerhe-
den for skibe. Denne redegørelse vil kun omfatte de omstændigheder, der var gældende indtil be-
sætningen på LEOPARD blev bragt fra borde, og hvor situationen udviklede sig til at være en gid-
selsituation, som havarikommissionen ikke har hjemmel til at undersøge.  
 
Redegørelsen tager udgangspunkt i den operationelle virkelighed, som var gældende for rederiet, 
operatøren og besætningen i tiden op til overfaldet i januar 2011, og som dannede grundlag for de 
impliceredes adfærd og de beslutninger, de tog.  
 
I den forbindelse skal det bemærkes, at de informationer, som efterfølgende fremstår som afgø-
rende, ikke nødvendigvis var til rådighed eller erkendt af de implicerede. Derfor fremstår sandsyn-
ligheden for, at en given hændelse indtræffer, ikke nødvendigvis særlig tydelig for de implicerede. 
Dette udgangspunkt for havarikommissionens undersøgelser er afgørende for at forstå, hvordan 
og hvorfor hændelser udvikler sig. På den måde opnås den mest effektive sikkerhedslæring. 
 
I redegørelsen er alle tidsangivelser angivet som skibets lokaltid. 
 

3.2 Baggrund 
 

Det er almindeligt i rederierhvervet, at ejerkredsen opdeler driften af skibene i en kommerciel del, 
en teknisk del og en bemandingsdel, hvor de enkelte områder varetages af forskellige selskaber, 
der er specialiseret indenfor hvert deres område.   
 
LEOPARD var på tidspunktet for overfaldet ejet af Lodestar Shipholding Ltd. og bareboatbefragtet 
til Shipcraft A/S (rederiet), som varetog de kommercielle dele af skibets drift. Den tekniske drift og 
ledelse af skibet, som inkluderede regnskab, besætningsforhold samt foranstaltninger vedrørende 
sikker skibsdrift i henhold til de internationale regler på området (ISM2), sikring af skibe og havne-

                                                
1
 United Nations Convention on the Law of the Sea, article 101 

2
 International Safety Management Code 
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faciliteter (ISPS3) samt inspektion og teknisk tilsyn, blev forvaltet af Nordane Shipping A/S (opera-
tøren). Shipcraft A/S stod for indgåelse af kontrakter med vagtselskabet og de administrative for-
hold, der knyttede sig dertil. 
 
Skibets fører og styrmand var ansat af rederiet Shipcraft A/S og skibets menige besætning var 
ansat via et rekrutteringsselskab i Manila, Filippinerne, som operatøren havde haft et længereva-
rende samarbejde med. De besætningsadministrative opgaver blev varetaget af Nordane A/S. Bå-
de besætningen, som var på skibet på overfaldstidspunktet, og afløserbesætningen havde for de 
flestes vedkommende gjort tjeneste på rederiets skibe over en længere årrække og var derfor for-
trolige med skibet og den fart, som det sejlede i.  
 
Skibet var i et kommercielt specialiseret segment med transport af IMO klasse 1 last (eksplosiver) 
og var typisk i fart mellem Europa og Asien, hvor skibet på en rundrejse typisk anløb 20-25 forskel-
lige havne afhængigt af, hvilke lastordrer skibet fik undervejs. 
 
LEOPARD havde normalt en besætning på seks personer, hvoraf der var to navigationsofficerer, 
som gik en toskiftet vagt på seks timer, og fire menige besætningsmedlemmer, hvoraf der var to 
matroser, en kok og en motormand. Der var i henhold til Søfartsstyrelsens regler4 ikke krav om, at 
skibet skulle have en maskinmester, idet fremdrivningsmaskineriet var under 750 kW. Skibets ma-
skineri var i øvrigt af en sådan beskaffenhed, at en erfaren motormand kunne varetage maskin-
rummets daglige drift. De to matroser arbejdede med almindeligt dæksarbejde og betjente også 
skibets kraner. Skibets besætningsfastsættelse, udstedt den 19. februar 2010, lød på fire besæt-
ningsmedlemmer, hvoraf der skulle være to navigatører og to matroser. Rederiet havde vurderet, 
at skibets operationelle mønster derudover krævede en kok og en motormand. 
 

3.3 Hændelsesforløb 
 

Den 29. december 2010 afgik LEOPARD fra Bar, Montenegro. Her havde skibet lastet ca. 29 tons, 
og skibet havde dermed en total last på ca. 300 tons. Skibets middeldybgang var på ca. 3,0 m, 
hvilket gav et gennemsnitligt fribord på ca. 2,6 m.  
 
Den følgende havn var Port Said, Egypten, hvorefter skibet skulle passere Suez-kanalen på vej 
mod Mumbai, Indien, som var den første lossehavn.   
 
Ud på eftermiddagen den 3. januar 2011, da LEOPARD havde passeret Suez-kanalen og lå til 
ankers ved Suez, Egypten, ankom fire ubevæbnede sikkerhedsvagter, som blev sejlet ud til skibet 
med en servicebåd. Rederiet havde bestilt sikkerhedsvagterne til at være om bord, indtil skibet 
havde passeret Adenbugten, som en foranstaltning mod pirateri i området omkring Afrikas Horn, 
og de skulle efter aftale sættes af i Salalah, Oman. Der kunne forhandles om en forlængelse af 
vagternes tilstedeværelse om bord, hvis det blev anset for nødvendigt.  
 
Der var ikke ledige kamre på skibet, så vagterne blev indlogeret i en container på dækket. En tidli-
gere skibsbesætning havde arrangeret forholdene således, at containeren kunne indrettes med lys 
og airconditionanlæg. I dagligdagen brugte vagterne skibets opholdsrum, som også fungerede 
som messe for besætningen, hvor de spiste, så film og til tider sov.  
 
Det sikkerhedsfirma, som vagterne kom fra, havde udført opgaver for rederiet siden 2009, og nogle 
af vagterne var derfor bekendte med skibet og havde mødt flere af besætningsmedlemmerne før.  
 
Dagen efter at vagterne kom om bord, begyndte vagter og matroser rutinemæssigt at rigge sikker-
hedsforanstaltninger til. Der blev sat razor wire op langs lønningen og apteringen samt sat jernpla-
der over de udvendige trappeopgange. Pladerne for vinduerne i apteringen var arrangeret som en 

                                                
3 

The International Ship and Port Facility Security Code
 

4
 Lov om skibes besætning,  nr. 15 af 13. januar 1997 med senere ændringer 
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permanent løsning og sad derfor allerede på. Det sikrede område i skibet var også indrettet som 
en permanent løsning og bestod bl.a. af proviantrum, værksted og nedgang til maskinrum som 
kunne aflåses med en forstærket dør (figur 7). Derudover kunne der monteres en anordning på de 
udvendige døre til apteringen, så man kunne låse dem indefra. Dækket blev ryddet for materiale, 
der eventuelt kunne anvendes af pirater, hvis de kom om bord. 
 
Den 5. januar 2011 på sørejsen gennem Rødehavet blev der rutinemæssigt afholdt brandøvelse, 
som vagterne deltog i. Udover øvelsen blev der afholdt et sikkerhedsmøde på broen, hvor piratsi-
tuationen og de tiltag, som besætningen ville iværksætte, hvis pirater blev observeret, blev drøftet. 
Da skibets besætning var bekendt med området og pirattruslen, var mødets emne velkendt for de 
fleste besætningsmedlemmer. Det blev aftalt, at ved et eventuelt angreb skulle besætningen møde 
på broen, og skibets fører ville tage beslutningen om, hvornår de skulle søge til det sikrede område 
om bord. Vagterne ville iværksætte deres initiativer, mens besætningen var på broen eller i det 
sikrede område. Hvis piraterne kom til døren til det sikrede område, skulle besætningen gå ud fra, 
at vagterne var blevet overmandet. Der blev også diskuteret brug af brandslanger mod piraterne, 
som omtaltes i BMP35 (se afsnit 3.7), men det blev opgivet, da vandtrykket ikke var tilstrækkeligt til 
at være effektivt, og brandslangerne skulle betjenes manuelt for at have en virkning. Det vurdere-
des at det ville være for farligt at betjene brandslangerne, hvis piraterne var så tæt på, at det kunne 
have nogen effekt.  
 
Styrmanden og skibets fører havde desuden løbende samtaler om, hvordan de skulle forholde sig 
til pirattruslen. Det blev bl.a. drøftet, at hvis der blev observeret mindre fartøjer på radaren eller 
visuelt, skulle den vagthavende dreje væk med det samme og øge afstanden til fartøjet uagtet, at 
det eventuelt var et fiskefartøj. 
 
Da skibet var midt i Rødehavet, begyndte vagterne at gå toskiftet vagt på vejrdækket dag og nat. 
Fra samme tidspunkt begyndte der at komme meldinger over skibets INMARSAT-C6 om forskellige 
observationer af pirater. Styrmanden plottede løbende meldingerne ud i et oversejlingskort (kort i 
stort målestoksforhold), og skibets fører stod for de obligatoriske rapporteringer. 
 
Styrmanden planlagde flere forskellige ruter fra Adenbugten til Mumbai. Afgørelsen af, hvilken rute 
de ville anvende, afhang af de rapporteringer de modtog undervejs. Ruterne gik nordøst over langs 
Omans kyst, dernæst direkte østover mod Indien og senere sydøst over mod Sri Lanka. Umiddel-
bart var det planen at anvende den rute, der gik nord langs Omans kyst for derefter at ændre kur-
sen østover mod Mumbai. 
 
De fleste besætningsmedlemmer var erfarne med sejlads i dette område og var opmærksomme på 
pirattruslen, men de havde ikke en opfattelse af, at der var en overhængende fare. De havde en 
forventning om, at forholdsreglerne, de havde taget, ville være tilstrækkelige. Bekymringen for an-
greb var størst i de tilstødende områder til Adenbugten, hvor der ikke var militær tilstedeværelse - 
dvs. i området før og efter korridoren (IRTC7, figur 2 ovenfor) f.eks. ved Bab el Mandeb, hvor der til 
tider var tæt, krydsende trafik af mindre fartøjer. Derudover ansås den østligste del af IRTC- korri-
doren, for at være en kritisk del af sørejsen, da besætningen opfattede den militære tilstedeværel-
se her for at være mere sporadisk. 
 

Da skibet nærmede sig strædet ved Bab el Mandeb ved Adenbugtens vestlige munding, var der en 
del trafik af en mindre fartøjer, som krydsede strædet i høj fart. Det formodedes at være fiskefartø-
jer og almindelig trafik over strædet. Styrmanden fandt ud af, at han kunne spore de små fartøjer 
på fire sømils afstand på 3 cm radaren i bagbord side, hvis den blev indstillet til 6 sømilsområde og 
havde trails på, der angav bevægelsesretningen på ekkoet. De enkelte ekkoer var svære at fast-

                                                
5
 The 3rd Edition of the shipping industry’s Best Management Practice to deter Piracy of the Coast of Soma-

lia and Arabian Sea Area. 
6
 Satellitkommunikationsudstyr 

7
 Internationally Recommended Transit Corridor 
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holde et plot på, men med trails blev de tydeligere. Indstillingen blev brugt til at konstatere, om der 
var fartøjer i nærheden, som sejlede imod LEOPARD og derfor kunne udgøre en trussel. Derud-
over blev 10 cm radaren brugt til at afsøge et større område. 
 
Den 9. januar 2011 kl. 01.30 ankom LEOPARD til punkt A i IRTC og påbegyndte sejladsen gen-
nem Adenbugten og langs Somalias kyst. Styrmanden stod for sejladsen, og føreren udførte de 
nødvendige meldinger til flådestyrkerne og UKMTO8. Sejladsen forløb uden særlige hændelser, og 
besætningen havde et par gange radiokontakt med flådefartøjer i nærheden. Kort før midnat den 
10. januar 2011 passerede skibet punkt B (figur 2, side 6) og var ude af IRTC. Kursen blev sat i en 
nordøstlig retning mod Salalah, hvor vagterne skulle sættes af. Efter passage af punkt B blev ski-
bets AIS9 slukket, for at pirater ikke skulle kunne spore dem. Kort før LEOPARD ankom til Salalah, 
modtog skibet en melding om pirataktiviteter nord for Oman. Skibets fører havde en samtale med 
Shipcraft A/S, hvor det fra skibsførerens side blev vurderet, at det var mest hensigtsmæssigt, at 
vagterne blev sat af i Salalah, som det var kutyme.  
 
Den 11. januar om eftermiddagen ankom LEOPARD til farvandet ud for Salalah, hvor det lå og 
drev ca. 13 sømil fra havnen. Her blev de fire vagter sat af og bragt til land med en servicebåd, 
som de selv havde arrangeret. Herefter fortsatte LEOPARD straks sejladsen mod Mumbai. 
 
Senere på eftermiddagen kom der en melding om piratangreb tæt på den planlagte rute tæt på 
Omans kyst i et område, hvor der også tidligere på dagen var blevet meldt om piratangreb. Kursen 
blev derefter ændret og sat mod et way point ca. 100 sømil syd for det seneste angreb. Ved way 
pointet skulle kursen ændres østover mod Mumbai.  
 
Vejret var godt, let skyet med en let nordøstlig vind. Der var stille sø og ingen dønning. 
 
Styrmanden øvede sig samme eftermiddag i at zigzagge med skibet uden at tabe for meget fart. 
Dette var en manøvre, som BMP anbefalede til at forhindre pirater i at lægge sig langs og borde 
skibet. Styrmanden gjorde sig den erfaring, at man skulle dreje skibets ror 10 grader og tælle til 10 
inden man gjorde det samme til den anden side. På denne måde ville man miste mindst mulig fart 
(se afsnit 3.4.1). På sørejsen fra Salalah kunne de holde en fart på 10-11 knob under de givne 
vejrforhold. 
 
Lidt før middagstid den 12. januar 2011 kom styrmanden op på skibets bro for at afløse skibsføre-
ren. På dette tidspunkt var skibsføreren i gang med at ændre kursen fra sydøst til øst. Det blev 
aftalt, at kursen skulle ændres nordover mod Mumbai ved vagtskiftet kl. 18.00. Skibsføreren og 
styrmanden vurderede, at de nu var ude af farezonen, da det var et døgn siden de sidst havde hørt 
en melding om muligt pirataktivitet i området. 
 
Kort efter kl. 16.00 samme dag begyndte VHF radioen at skratte, og der kom et ekko frem på rada-
ren i en nordøstlig retning i en afstand af ca. 15 sømil. Ekkoet var for svagt til, at plottet kunne fast-
holdes, og radaren kunne dermed ikke bestemme ekkoets kurs og fart. Styrmanden ændrede alli-
gevel kursen til styrbord mod en sydøstlig kurs for at øge afstanden til det mistænkelige ekko.  
 
Styrmanden gik straks derefter ud i brovingen og varskoede matrosen, der arbejdede på lastlugen 
umiddelbart foran apteringen. Matroserne gik, som de tidligere havde aftalt, straks i gang med at 
låse skibet af, og alle undtagen skibsføreren samledes derefter på broen for at holde udkig. De fik 
ekkoet i sigte i en afstand af ca. 11 sømil agten for tværs på bagbord side. Ekkoet var nu plottet på 
radaren. 
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Plottet på radaren viste, at det mistænkelige skib standsede, og på LEOPARD var styrmanden på 
dette tidspunkt ikke i tvivl om, at det betød, at skibet bemandede både, som skulle bruges til et 
angreb. 
 
Skibsføreren blev alarmeret, og da han trådte ind på broen, kunne styrmanden se på radaren, at to 
hurtigtgående både havde kurs mod LEOPARD. Omkring kl. 16.50 trykkede føreren på alarme-
ringsknappen (SSAS10), og styrmanden aktiverede VHF DSC nødopkald. Styrmanden slog auto-
styringen fra og tog håndstyringen for at zigzagge på kursen for at forhindre piraterne i at komme 
langs skibet.  Alt imens skibsføreren kontaktede operatøren, Nordane A/S, og orienterede om situ-
ationen. På dette tidspunkt var de to både ca. 2,5 sømil væk og nærmede sig hurtigt, og der hørtes 
skud. LEOPARD sejlede 10 knob på en sydøstlig kurs.  
 
Operatøren kontaktede straks UKMTO og MSCHOA11 som meddelte, at de ikke havde flådefartø-
jer i nærheden. UKMTO forsøgte kort efter forgæves at komme i telefonisk kontakt med 
LEOPARD. Ud på eftermiddagen blev det klart for operatøren, at det nærmeste flådefartøj var ca. 
400 sømil fra LEOPARDs position og ville være fremme på positionen om eftermiddagen næste 
dag.  
 
Før bådene kom op på siden af LEOPARD, blev motormanden sendt ned i maskinrummet for at 
koble akselgeneratoren ud og starte hjælpemotoren.  
 
De to både sejlede op på hver sin side af LEOPARD. Besætningen så, at den hurtiggående båd på 
styrbord side havde en aluminiumslejder med til at borde skibet med. I båden på den anden side 
var der en pirat bevæbnet med en RPG12. Fra begge både blev der skudt med automatrifler mod 
broen. Projektilerne gik gennem broens vinduer og ramte loftet og noget elektroniske udstyr. De 
fleste besætningsmedlemmer kastede sig ned på dørken. 
 
Mens LEOPARD zigzaggede på kursen forsøgte piraterne at komme langs ved at lægge sig i ski-
bets drejecenter, hvor udsvinget var mindst. På et tidspunkt da piraterne var meget tæt på skibet, 
overtog skibsføreren manøvreringen og drejede roret i borde. Skibet tabte derved fart og lå næsten 
stille.  
 
Piraternes båd overhalede skibet, vendte om og kom langs midtskibs på styrbord side og piraterne 
begyndte at rykke razor wiren ned med lejderen. Kort efter kom de første pirater om bord (figur 3 
og figur 4). Føreren koblede skruen ud, stoppede motoren og gav LEOPARDs besætning besked 
om at gå til det sikrede område.  
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Piraternes entringssted 

Vagternes beboelsescontainer 

Figur 3: Vagternes beboelsescontainer og piraternes omtrentlige entringssted. Billedet er fra en tidligere sørejse. 
Kilde: Privat foto 

Der gik en rum tid, før besætningen kunne høre piraterne rumstere rundt på dækket og inde i apte-
ringen, hvor det lød som om, at de forsøgte at bryde ind i forskellige rum. De hørte også piraterne 
arbejde på agterdækket, hvor det efterfølgende viste sig, at de havde rigget skibets lodslejder til for 
at få flere folk om bord. Lodslejderen var ikke blevet låst inde, fordi der alligevel var lejdere til red-
ningsflåderne, som besætningen af almindelige søsikkerhedshensyn ikke ville låse inde. 
 
Operatøren var i løbende kontakt med rederiet og ringede flere gange til skibet, hvor telefonen blev 
taget af de somaliske pirater, men operatøren indgik ikke i en samtale med piraterne. 
 
Skibsføreren forsøgte flere gange at tilkalde hjælp over VHF fra det sikrede område, men fik intet 
svar. Efter nogen tid nåede piraterne frem til den forstærkede dør til det sikrede område og forsøg-
te at få den op. Mens piraterne arbejdede på at få døren op, begyndte CO2-alarmen i maskinrum-
met at lyde13. Besætningen i det sikrede område var klar over, at konsekvensen af at sidde i det 
sikrede område, hvis der sivede CO2 ud fra maskinrummet, var, at de alle ville omkomme. Da de 
ikke kunne flygte gennem nødudgangen i maskinrummet på grund af faren for CO2, besluttede de 
at overgive sig. De gik til den forstærkede dør, som piraterne forsøgte at åbne, men den var på det 
tidspunkt blevet for ødelagt til, at den kunne åbnes indefra. De besluttede derefter at opholde sig i 
værkstedet, fordi der blev røgdykkerudstyret opbevaret og kunne anvendes, hvis det blev nødven-
digt. De havde ikke en erkendelse af, at nødudgangene fra styremaskinen og storesrummet ved 
siden af styremaskinrummet kunne anvendes (figur 7).  
  
Betjeningshåndtagene til udløsning af CO2 i maskinrummet var placeret i et skab i styrbord brovin-
ge. Piraterne havde dog kun fået åbnet skabet, hvorved CO2 alarmen blev aktiveret, men udløser-
mekanismen var ikke blevet rørt.  
 
Piraterne forsøgte at bryde døren til det sikrede område op i ca. tre-fire timer, før det ud på aftenen 
ved 20-tiden lykkedes dem.  
 

                                                
13

 Der var installeret et CO2 brandslukningsanlæg, der dækkede maskin- og lastrum  
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Figur 4: Apteringen på LEOPARD  
Kilde: Søværnets Operative Kommando 

Ventilationsrum 

Vindue på broen hvor de første 
pirater kom ind 

Besætningen kunne fra det sikrede område se, at piraterne brugte ild, men var ikke klar over, om 
de forsøgte at brænde døren eller ryge dem ud. På et tidspunkt gik brandalarmen i gang. Det har 
senere vist sig, at ilden kom fra en skærebrænder, som piraterne forsøgte at åbne den forstærkede 
dør med ved at skære hængslerne af. Skærebrænderen havde de selv medbragt, men da de 
sandsynligvis ikke var bekendt med, hvordan den skulle anvendes, kom de til at smelte hængsler-
ne fast i stedet for at skære dem af. 
 
Under arbejdet med at få døren op gik der ild i dørken og skottet omkring døren, som piraterne 
slukkede med en pulverslukker, der stod umiddelbart udenfor døren. Piraterne fik dog svækket 
hængslerne på døren så meget, at de kunne brække den op og skabe en åbning, hvorved de fik 
adgang til det sikrede område. Inden piraterne trængte ind gennem døren affyrede de flere skud 
ind i området.      
 
Besætningen blev ført fra værkstedet op til broens bagbord side, mens piraterne undervejs udøve-
de vold imod dem. Besætningen bemærkede, at frontvinduet på broens bagbordsside var slået ind, 
og, at der var blod i glasskårene. Det tydede på, at en eller flere af piraterne havde skåret sig, in-
den de kom ind gennem dette vindue via ventilationsskakten, som var nedenfor (figur 4). 

 
 

 
Det er uklart, hvordan piraterne kom fra platformen ovenpå ventilationsskakten og op til broens 
vindue, men det er sandsynligt, at de har brugt den medbragte entringslejder. 
 
På broen ville piraterne have skibsføreren til at starte fremdrivningsmaskineriet, og skibsføreren 
gav motormanden besked på at gå i maskinen og starte motoren. Motormanden blev fulgt af to 
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pirater. Da motoren var startet, kunne skibsføreren ikke koble den ind på skrueakslen. Skibsføre-
ren blev klar over, at piraterne i forsøget på at sejle skibet havde trykket vilkårligt på knapperne til 
nødbetjening af skruestigningen, og han konkluderede, at gearet var beskadiget. Skibsføreren blev 
under hele forløbet truet med at blive dræbt, hvis han ikke fik skibet til at sejle. Tilsyneladende 
havde piraterne fået det indtryk, at der reelt ikke var et teknisk problem. Da piraterne ikke kunne 
kommunikere effektivt på engelsk, kontaktede piraterne en engelsktalende person i land, som 
skibsføreren kunne kommunikere med. Skibsføreren fortalte ham, at de ikke havde en maskinme-
ster eller elektriker om bord og derfor ikke selv kunne reparere gearet. 
 
Motormanden blev af skibsføreren igen sendt ned i maskinrummet for at udbedre problemet. 
Skibsførerens gjorde det klart for motormanden, at hvis de skulle komme derfra i live, måtte de få 
skibet til at sejle. 
 
Skibets kok blev ført ned i kabyssen, hvor han blev beordret til at fremskaffe mad til piraterne. Ad-
spurgt hvor mange han skulle lave mad til, svarede piraterne ca. 20 personer. 
 
Da det ud på aftenen stod klart, at skibet ikke kunne sejle, ville piraterne forsøge at slæbe det efter 
deres moderskib, som var det taiwanesiske fiskeskib SHIUH FU no. 114, som de tidligere havde 
kapret, og hvor den kinesiske besætning stadigvæk var om bord som gidsler. En matros blev sendt 
ned for at rigge en trosse til mellem skibene, men trossen sprang hver gang slæbningen var sat i 
gang. Roret stod under slæbning ikke midtskibs, hvilket besværliggjorde slæbningen. Piraterne 
opgav efter et par timer at slæbe skibet. 
 
Ved midnatstid blev styrmanden og den menige besætning under brug af vold tvunget ned gennem 
apteringen til agterdækket og derfra ned ad en lodslejder til en glasfiberjolle. De blev sejlet til fiske-
skibet og blev anbragt i forskibet. Skibsføreren var stadig på LEOPARD.  
 
Senere blev motormanden og en gidseltaget kinesisk maskinchef hentet og bragt om bord på 
LEOPARD i et forsøg på at få gearet repareret og skibet til at sejle, men uden held. Skibsføreren, 
motormanden og den kinesiske maskinchef blev bragt tilbage til fiskeskibet, og LEOPARD blev 
forladt med hovedmotoren og hjælpemotoren kørende.  
 
Den 12. januar 2011 om aftenen fik et tyrkisk flådefartøj til opgave at imødegå situationen på 
LEOPARD. Den 13. januar 2011 ca. kl. 13.00 ankom det tyrkiske flådefartøjs helikopter til 
LEOPARD og observerede ingen besætningsmedlemmer eller pirater på skibet. Det lykkedes ikke 
besætningen på helikopteren at få radiokontakt med skibet. 
 

3.4 Skibets beredskab mod pirateri 
 

3.4.1 Foranstaltninger om bord 
 

Risikoen for pirateri i bl.a. Adenbugten, Malaccastrædet og farvandene omkring Filippinerne havde 
altid været en del af skibets virkelighed. Ved flere lejligheder havde skibets skiftende besætninger 
observeret pirater eller direkte afværget angreb fra pirater og på den baggrund opnået erfaring 
med hvilke initiativer, der kunne være effektive i de forskellige situationer. Skibet var således over 
en årrække løbende blevet udstyret med en række foranstaltninger for at imødegå den voksende 
trussel fra især pirateri i Adenbugten.  
 
Det var især efter kapringen af det danske lastskib DANICA WHITE den 1. juni 200715, hvor pirat-
truslen blev virkeliggjort og derefter opfattet som overhængende, at den strukturelle og operationel-
le sikring af skibet blev mere omfattende. 
 

                                                
14

 SHIUH FU no.1 var et fiskeskib indregistreret i Taiwan, der blev kapret den 25. december 2010. 
15

 Rapport fra Søfartsstyrelsen: http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/SU%20Danica%20White%20_2_.pdf  

http://www.dmaib.dk/Ulykkesrapporter/SU%20Danica%20White%20_2_.pdf
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Som udgangspunkt blev anbefalingerne fra BMP anvendt, hvor BMP3 var den seneste udgave (se 
afsnit 3.7). De forskellige udgaver af BMP blev af de skiftende besætninger og vagter anset for at 
være for generaliserende og overordnede til at kunne bidrage væsentligt til yderligere viden. De 
blev anset for at kunne være nyttige for skibe, der ikke tidligere havde sejlet i området. Derudover 
var der en forventning om, at piraterne ville udvikle deres metoder efterhånden som anbefalingerne 
i BMP’en blev kendt, og derfor ville yderligere foranstaltninger være nødvendige. 
 
Da de forskellige besætninger havde forskellig erfaring med pirateri, var der i nogen grad variatio-
ner i de anvendte tiltag. F.eks. havde tidligere besætninger forsøgt sig med at udsætte liner der 
blev fastgjort på agterskibet og slæbt efter skibet. Hensigten var, at hvis et piratfartøj kom agten 
fra, ville linerne blive fanget i piratfartøjets skrue og på den måde ville angrebet blive afbrudt. Den 
aktuelle besætning på LEOPARD havde dog sine tvivl om foranstaltningernes effektivitet mod pira-
terne i Adenbugten, som havde betydelige ressourcer såsom hurtiggående fartøjer, entringslejde-
re, skydevåben, og som udviste en særlig vilje til at komme om bord. 
 
Fra tidligere hændelser i området havde andre besætninger på LEOPARD erfaret, at affyring af 
raketfaldskærmsblus mod pirater havde haft en afskrækkende effekt på piraterne, formodentlig 
fordi de små piratfartøjer medbragte betydelige mængder brændstof i dunke, som kunne blive an-
tændt. Derfor havde tidligere besætninger klargjort diverse pyroteknik i skibets brovinger under 
sejlads i Adenbugten.  
 
Den tiltagende aggressive adfærd hos piraterne i Adenbugten gjorde, at besætningen, der var på 
LEOPARD på overfaldstidspunktet, ikke anså anvendelsen af pyroteknik som en reel mulighed, 
fordi de ville være for udsatte, hvis piraterne skød mod skibet. 
 
De skiftende besætninger på LEOPARD havde aldrig brugt brandslanger som en foranstaltning 
mod pirateri, fordi skibets brandpumper ikke havde tilstrækkelig kapacitet til at have en effekt over 
for pirater. Derudover vurderede besætningen, at de ville være for udsatte, hvis de stod ude på det 
åbne dæk med en brandslange, mens piraterne skød mod skibet. Meningen med brugen af brand-
slanger var at fylde de forholdsvis små piratfartøjer med vand således, at de mistede manøvreevne 
og/eller stabilitet eller at forvolde skade på påhængsmotorens elektriske dele.  
 
Skibet havde på et tidspunkt før 2006 fået installeret stålplader for vinduerne i apteringen (figur 5) 
som foranstaltning mod den generelle pirateritrussel, der var i Asien og Afrika. Pladerne var boltet 
på og derefter svejst, men kun i en sådan grad, at man stadigvæk kunne løsne boltene med en 
forlænget fastnøgle som kunne blive relevant i tilfælde af brand, hvor man skulle kunne have ad-
gang til apteringen. Stålpladerne var perforeret således, at der kunne komme dagslys ind i apterin-
gen.  
 
I perioden efter kapringen af DANICA WHITE i 2007 blev der svejst beslag på lønningen i hele 
skibets længde til montering af sceptre, hvor razor wiren kunne fastgøres. På sørejsen gennem 
Rødehavet blev der rullet to lag razor wire ud langs hele skibssiden og tre lag på apteringen (figur 
5 nedenfor). 
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Perforerede stålplader Stålplade over trappe 

Figur 5: Razor wire på LEOPARD 
Kilde: Søværnets Operative Kommando 

Piraternes entringssted 

Razor wire 

 
 
 

Razor wire adskiller sig fra traditionel pigtråd ved, at der er monteret små stålblade på razor wiren, 
der fungerer som små knive. De vil derfor både fange tøjdele, men vil også kunne påføre alvorlige 
snitskader på personer. Den type razor wire, som blev anvendt på LEOPARD, kunne have en 
stærk fjedereffekt og ville trække sig sammen, hvis den blev frigjort. Det var erkendt, at razor wiren 
ikke ville være effektiv til at stoppe piraternes adgang til skibet, men muligvis forsinke entringen. 
 
På den udvendige trappe på agterkanten af apteringen blev der på hvert dæk monteret en stålpla-
de, der blev sikret med bolte og som derved spærrede trappen til apteringen.  
 
Alle udvendige døre var af stål og låst indefra med vridere som blev fastgjort med splitter. 
 
Etableringen af det sikrede område (figur 7) var en proces der løb over et års tid. Forstærkningen 
af branddøren blev foretaget i 2007, og en VHF blev installeret i rummet i 2008, dvs. før den første 
BMP blev offentliggjort.   
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Nedgangen til det sikrede område er markeret med rødt på figur 6. Døren til det sikrede område, 
der åbnede udad som angivet på figuren, var en branddør forsynet med låsepaler på indersiden. 
Den blev desuden forstærket med rustfri stålplader, således at den kunne være modstandsdygtig, 
hvis pirater skulle tvinge sig adgang til området.  
 
Området var placeret under hoveddækket, og bestod af værksted, proviantrum, vaskeri, storesrum, 
og styremaskinrum. I rummet ved en strømtavle var der monteret en VHF-radio, som besætningen 
kunne anvende til at kommunikere med omverdenen under et angreb. Da proviantrummet var en 
del af de sikrede område, var der adgang til mad og drikke. 
 
De eneste adgange til området ud over trappen i apteringen var en nødudgang fra styremaskinen 
og en nødudgang fra storesrummet ved siden af styremaskinrummet, som var stålluger, der var 
låst indefra med vridere og splitter. Derudover var der adgang til maskinrummet via en stålluge 
foran apteringen (figur 7). Den blev normalt brugt til lastning af reservedele mv. og var fastgjort 
med bolte udefra og sikret med en kædetalje indefra. 
 
Fra det sikrede område var der adgang til maskinrummet. Der var installeret et CO2-anlæg som et 
fast brandslukningsanlæg, der dækkede både maskinrum og lastrum. Det var først ved overfalds-
tidspunktet, at det stod klart, at besætningen ikke kunne søge tilflugt i maskinrummet, såfremt CO2-

anlægget blev udløst, og at der kunne være en fare forbundet med at opholde sig i det sikrede 
område pga. af faren for udsivning af CO2 fra maskinrummet.    
 
Formålet med det sikrede område var, at besætningen kunne søge tilflugt i området under et an-
greb og dermed være beskyttet mod de vilkårlige skud, som piraterne affyrede mod skibet. Derud-
over var der en forventning om, at de militære enheder i nærheden ville iværksætte en befrielses-
aktion.  
 
Skiftende besætninger havde forskellige opfattelser af, hvilken betydning det havde, om AIS var 
slukket eller tændt. Nogle anså det for væsentligt, at flådefartøjerne skulle kunne se skibet hele 
tiden og tvivlede på piraternes udstyrsniveau og havde derfor altid AIS’en tændt. Andre besætnin-
ger slukkede den i området uden for IRTC. Da LEOPARD den 10. januar 2011 forlod IRTC, valgte 
skibsføreren at slukke for AIS’en. Det er usikkert, om den blev tændt igen under angrebet. 
 
Anbefalingen i BMP3 var, at skibets fører skulle øve i at manøvrere skibet sådan, at det ikke tabte 
fart i en væsentlig grad. Formålet skulle være, at der ville blive skabt bov- og hækbølger, der ville 

Figur 7: Tegning af sikret område 
Kilde: Nordane A/S og DMAIB 

Figur 6: Tegning af hoveddæk og nedgang til sikret område 
Kilde: Nordane A/S og DMAIB 

Maskinrumsluge 

Nødudgang 

Nedgang fra hoveddæk Nedgang fra hoveddæk 

Nedgang til maskinrum 
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vanskeliggøre piraternes angreb. Besætningen på LEOPARD øvede disse manøvrer, men det 
viste sig, at det reducerede farten betydeligt. 
 
Skibet havde en SMS16 procedure vedrørende pirateri, som bl.a. beskrev risikoområderne, hvilke 
foranstaltninger, der skulle iværksættes, og hvordan skibets besætning skulle forholde sig efter et 
angreb. Der var desuden en henvisning til BMP. 
 
Skibets Ship Security Plan var godkendt af Bureau Veritas på vegne af Søfartsstyrelsen. Planen 
indeholdt således de obligatoriske dele i forhold til ISPS-koden, men skibets besætning havde en 
operativ tilgang til deres sikkerhedsforanstaltninger, som var mere omfattende end beskrevet i pla-
nen. 
 
Skibet var udstyret med et, i henhold til ISPS-koden, obligatorisk alarmeringssystem SSAS, som 
når aktiveret sender en alarmering indeholdende oplysninger om skibets position, kurs og fart til 
operatøren og Maritime Assistance Service, som hører under Søværnets Operative Kommando. 
Alarmen kunne aktiveres fra broen og et andet sted på skibet, som kun var kendt af skibets office-
rer.  
 

3.4.2 Vagter 
 

Rederiet havde benyttet civile ubevæbnede vagter på rederiets skibe i Adenbugten siden 2009. 
Det var på overfaldstidspunktet ikke tilladt i henhold til den danske våbenlovgivning17, at have vå-
ben om bord på danske skibe. 
 
Brugen af vagter var motiveret af rederiets og besætningernes vurdering af den stigende trussel fra 
pirateri i området og af afskibernes krav. Som udgangspunkt var vagterne ansat til at varetage ski-
bets sikkerhed i IRTC-området, som i efteråret 2010 af rederiet blev anset for at være området 
med størst risiko for angreb. Vagternes opgave var at assistere besætningen i at rigge foranstalt-
ningerne mod pirateri til. Derudover skulle de yde skibet beskyttelse mod pirater ved et eventuelt 
angreb. Der var almindeligvis fire–fem vagter om bord, der boede i en container på dækket, som 
var udstyret med lys og et airconditionanlæg. Vagterne spiste i besætningens messe og opholdt 
sig almindeligvis i besætningens dagrum i deres fritid. Vagterne var ubevæbnede, da der på dette 
tidspunkt udelukkende i ekstraordinære tilfælde ville blive udstedt tilladelser til at have bevæbnede 
vagter om bord.   
 
Fordi antallet af personer om bord var betragteligt forøget, havde operatøren installeret en ekstra 
redningsflåde på skibet. Den ekstra flåde var beregnet til at kunne flyttes fra side til side afhængigt 
af omstændighederne ved en eventuel evakuering. 
 
Markedet for vagter var i perioden fra 2009 til 2010 præget af mange nye aktører, som ikke alle 
havde erfaring med pirateri eller med de forhold, der er gældende for handelsflåden. Derfor var der 
en forskel på, hvordan vagtselskaberne gik til opgaven, og hvilke forventninger rederiet og besæt-
ningen havde til vagternes effektivitet.  
 
Før bevæbnede vagter blev brugt på danske registrerede skibe i foråret 2011, havde vagtselska-
berne en forskellig tilgang til opgaven. Nogle selskaber anså vagterne udelukkende som rådgivere, 
der kunne assistere besætningen med at rigge foranstaltninger til og eventuelt assistere med rap-
portering ved et piratangreb.  
 
Vagterne på LEOPARD havde udover en rådgivende opgave også en offensiv tilgang til deres op-
gave. De havde derfor udviklet en operationel tilgang til, hvordan de ubevæbnet ville imødegå pi-
ratangreb. Dvs. at de aktivt ville forsøge at hindre piraterne i at komme om bord. Det havde de  
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tidligere haft erfaring med fra en episode på LEOPARD, og et andet regulært angreb på et af rede-
riets andre skibe, PUMA. De tidligere hændelser var dog ikke så aggressive som ved dette sene-
ste overfald på LEOPARD, og besætningen deltog i det ene tilfælde i beskyttelsen af skibet ved at 
affyre pyroteknik. 
 
Vagtselskabet brugte tidligt BMP som vejledning og indså efterhånden, at de beskrevne foranstalt-
ninger ikke var tilstrækkelige for at kunne afværge et angreb. Derfor havde vagterne deres egne 
foranstaltninger. Det skyldtes primært, at de anbefalede foranstaltninger fra BMP fulgte et mønster, 
som var kendt af piraterne, og som piraterne løbende udviklede metoder til at imødegå. Nogle af 
besætningsmedlemmerne var bekymrede for, at vagternes adfærd under et muligt piratangreb 
kunne eskalere situationen på en sådan måde, at besætningen kunne risikere at blive dræbt, hvis 
piraterne kom om bord.  
 
Tidligere var vagterne kommet om bord i den sydlige del af Rødehavet, men efterhånden som pi-
rattruslen blev mere nærværende og flyttede sig nordover, begyndte rederiet at tage vagterne om 
bord på reden ved Suez. Vagterne plejede at blive sat i land i Salalah eller Mumbai, men de indi-
ske myndigheder var i tiltagende grad uvillige til at lade vagterne stå af i Mumbai. Det er usikkert, 
hvad grunden var, men det var en problematik, der også var kendt af andre rederier. Salalah blev 
derimod anset som et velegnet sted at modtage og sætte vagter af, fordi myndighederne udviste 
velvilje og havde udviklet en infrastruktur, der gjorde det nemt. 
 
På rederiets skibe havde de forskellige besætninger varierende erfaring med, hvordan vagterne 
skulle indgå i de daglige rutiner. LEOPARD havde apteringsforhold, der var beregnet til en besæt-
ning på seks personer. Derfor udgjorde fire-fem vagter en betragtelig forøgelse af ombordværende 
personer. Det kunne på begrænset plads skabe sociale spændinger, som kunne forstærkes af, at 
vagterne ikke havde erfaring med, hvordan besætningen på et lille skib normalt omgikkes hinan-
den.  
 
Besætningens opfattelse af vagternes tilstedeværelse på skibet bar præg af, at LEOPARD var et 
lille skib, hvor apteringen ikke var indrettet til 10 personer. På trods af, at der var beboelse til vag-
terne på dækket, opholdt vagterne sig en del i skibets messe/opholdsrum, og der kunne opstå kon-
flikter omkring anvendelsen af rummet. Derudover var besætningsmedlemmerne i tvivl om, hvilken 
nytte vagterne gjorde, da de ikke var bevæbnede, og besætningen havde derfor en opfattelse af, 
at vagterne ikke ville kunne afværge et piratangreb.  
 
Derfor anså de, at det ville være mest hensigtsmæssigt at sætte vagterne af i Salalah. Operatøren 
og officererne var ikke i tvivl om, at havde de ønsket vagter med på sejladsen over det Indiske 
Ocean, så ville de blive stillet til rådighed af rederiet. 
 

3.5 Piratsituationen i området i januar 2011 
 

LEOPARD blev angrebet om eftermiddagen den 12. januar 2011. I perioden fra november 2010 til 
februar 2011 var der i alt 168 hændelser i området omkring højrisikoområdet, der omfatter det me-
ste af det det Indiske Ocean18. Heraf var der 27 kapringer, 103 mislykkede kapringsforsøg og 37 
mistænkelige hændelser. Indenfor 250 sømil fra positionen for LEOPARDs kapring var der i sam-
me tidsrum seks andre kapringer og 22 mislykkede kapringsforsøg. Det er svært at fastsætte et tal 
for, hvor mange skibe, der var i området, da der ikke opgøres samlede oversigter trafikken i områ-
det. Ud over transitfarten via Suez er der en betydelig lokal fart samt en del trafik mellem Afrika og 
den arabiske halvø. I den pågældende periode passerede ca. 4300 skibe gennem Suez-kanalen. 
 
Pirattruslen havde ændret sig fra primært at være i Adenbugten til primært at være i det Arabiske 
Hav, hvilket kan have været et resultat af, at flådestyrkernes indsats i Adenbugten virkede, at pira-
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Figur 8: Maskinkontrolpanel 
Kilde: Privat foto 

Betjeningspanel til maskinen 

Nødstyring af skruestigning 

terne havde fået større rækkevidde, og at der længere oppe i trekantsområdet var mulighed for 
også at angribe de skibe, der gik til og fra den Persiske Golf. 
 

3.6 Havari på fremdrivningsanlægget 
 

Da piraterne var ved at borde skibet, koblede skibets fører gearet ud og stoppede motoren, inden 
den samlede besætning søgte ind i det sikrede område.  
 
Det var piraternes hensigt at tage kontrol over skibet og bringe det med. Dette lykkedes ikke, fordi 
skibets fremdrivningsanlæg blev sat ud af funktion i forbindelse med piraternes hærgen om bord, 
mens besætningen var lukket inde i det sikrede område i skibet.  
 
I forsøg på at få skibet til at sejle havde piraterne trykket vilkårligt på knapperne på betjeningspa-
nelet på broen (figur 8) og derved bevirket, at gearet ikke kunne kobles ind igen, selvom det lykke-
des at starte motoren.  
 
Teknikken var sådan, at gearet kun kunne kobles ind, når skruestigningen var nul. Piraterne havde 
imidlertid vedvarende trykket på nødstyringen til skruestigningen, hvorved anlæggets indbyggede 
signalgivning om den aktuelle skruestigning var ødelagt. Derved kunne systemet ikke måle, at 
stigningen var nul, og automatikken forhindrede, at gearet kunne koble ind.  
 
Motormanden, der stod for det daglige vedligehold i maskinrummet, blev af piraterne beordret til at 
koble motoren ind. Han mente, at problemerne med at koble ind lå i selve gearet og indså i situati-
onen ikke, at det var et spørgsmål om en fejl i anlæggets interne måling af skruestigningen. 
 

 
 
 

 
 
 



 

Side 22 af 27 
 

3.7 Danske og internationale regelgrundlag og anbefalinger 
 

Danmark har været engageret i piratbekæmpelsen i flere år. Det er en helhedsorienteret indsats, 
der rækker fra den militære indsats med flådefartøjer og krav til rederier og skibe om procedurer 
for sikring mod pirateri, over løsning af juridiske udfordringer med retsforfølgelse af pirater, til lang-
sigtet kapacitetsopbygning, så landene i regionen selv kan møde piratudfordringerne. Dette er af-
spejlet i den danske pirateristrategi 2011-2014, der bygger på princippet om en sammenhængende 
tilgang til pirateriproblemet og som har til formål at bidrage til, at farvandene i det Indiske Ocean er 
sikre for dansk og international skibsfart. Ansvaret for bekæmpelse af pirateri er i Danmark bredt 
ud over en række ministerier: Erhvervs- og Vækstministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet 
og Udenrigsministeriet. 
 
Søfartsstyrelsen udarbejdede i 2008 en teknisk forskrift om forebyggelse af pirateri, som indehol-
der krav om skibes og rederiers procedurer for sejlads eller havneanløb i områder, hvor der er risi-
ko for pirateri og væbnede overfald på skibe. Procedurerne skal indeholde bestemmelser om fore-
byggelse af overfald, herunder vurdering af risikoen og relevante foranstaltninger til beskyttelse af 
skibet og dets besætning. Procedurerne skal udarbejdes under hensyntagen til IMOs anbefalinger 
og vejledninger for sejlads i områder med risiko for sørøveri og væbnede overfald. Den tekniske 
forskrift blev som led i den danske pirateristrategi revideret i 2011 således, at der bl.a. fra 1. januar 
2012 har været krav om, at danske skibe, der sejler i højrisikoområdet i Det Indiske Ocean skal 
registrere deres sejlads til de internationale flådestyrker og UKMTO19.  
 
I praksis er BMP et vigtigt værktøj ved sejlads i risikoområdet. BMP er udviklet af den internationa-
le søfartsindustri i samarbejde med flådestyrkerne og er også udsendt af IMO. Formålet med vej-
ledningen er at rådgive skibe, i hvordan de kan undgå, afvise eller forsinke piratangreb ud for ky-
sten i Somalia, Adenbugten og Det Arabiske Hav. 
 
BMP er et dynamisk værktøj, der løbende opdateres. Anvendelsen af BMP er ikke obligatorisk, 
men indeholder derimod anbefalinger om, at der for hvert skib skal foretages en konkret risikovur-
dering. BMP indeholder anbefalinger til forebyggelse af pirateri, primært i form af praktiske tiltag på 
skibet og en beskrivelse af forløbet af et typisk piratangreb.  
 
Endvidere anbefales det, at skibene lader sig registrere hos flådestyrkernes koordinationscenter 
(MSCHOA) og rapporterer til det centrale koordinationscenter, der fungerer som forbindelsesled 
mellem handelsskibe og militære flådestyrker (UKMTO). I august 2010 sendte International Cham-
ber of Shipping den 3. version af BMP til IMO. IMO udsendte denne BMP3 som annex til cirkulære 
MSC.1/Circ.1337 den 4. august 2010. Denne BMP3 var således gældende, da LEOPARD blev 
angrebet. 
 
Fra pirateriet kom i fokus, har Danmark internationalt arbejdet i IMO på at fastholde det internatio-
nale engagement vedrørende bekæmpelse af pirateri og væbnet overfald mod skibe. Dette arbejde 
foregår nu både i FN og i IMO. IMO har vedtaget et betydeligt antal vejledninger og anbefalinger 
vedrørende pirateri, og har også udsendt BMP’en. IMO har bl.a. udsendt vejledning til skibe, rede-
rier og søfarende til forebyggelse og undgåelse af pirateri og væbnet røveri mod skibe. Tilsvarende 
har IMO udarbejdet en vejledning til myndigheder, som bør tages i betragtning af flagstater i deres 
politik til at forebygge pirateri. Ligeledes er der lavet en vejledning til rederier om, hvad de skal se 
på, når de udvælger vagter og vagtselskaber.  
 
På anmodning fra FN’s Sikkerhedsråd er der oprettet en international kontaktgruppe for pirateri ud 
for Somalias kyst. Kontaktgruppen varetager koordinationen af det internationale samfunds indsats 
i fem underarbejdsgrupper, der fokuserer på henholdsvis det operative og kapacitetsopbyggende, 
de juridiske udfordringer, industriens selvbeskyttelse samt kommunikation. 
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4. ANALYSE 
 

4.1 Hændelsesforløbet 
 

Sørejsen fra Suez frem til overfaldstidspunktet adskilte sig ikke væsentligt fra andre sørejser, som 
LEOPARD eller andre af rederiets skibe havde haft i området i det seneste år. Der havde udviklet 
sig en praksis på baggrund af de internationale anbefalinger samt rederiets, operatørens og be-
sætningens opfattelse af pirattruslen, som ikke nødvendigvis var sammenfaldende. 
 
Rederiet havde fra 2009 valgt at bruge private sikkerhedsvagter, ikke kun i Adenbugten, men til 
tider også på sørejser i andre farvande.  
 
Fra rederiets synspunkt var vagternes tilstedeværelse en nødvendighed ud fra et sikkerhedsmæs-
sigt og kommercielt hensyn. Det kommercielle hensyn var typisk foranlediget af afskibere, som 
ønskede at have vagter om bord på en del af sørejsen. Derudover var det i høj grad væsentligt, at 
afskiberne følte sig trygge ved den måde, som deres ladning blev transporteret på. Vagterne, der 
kom om bord på LEOPARD i januar 2011, var dog en del af det almindelige sikkerhedsmæssige 
beredskab mod pirateri i Adenbugten, og det var kutyme, at de blev sat af i Salalah. Der er intet 
der peger på, at motivationen til at sætte vagterne af var drevet af økonomiske hensyn fra rederiets 
side. I sidste ende var det skibsførerens beslutning, fordi han var tættest på begivenhederne og 
kunne derfor foretage det bedste skøn. Skibsførerne fik rederiets opbakning til disse skøn. 
 
Skibsføreren valgte at sætte vagterne af i Salalah, fordi han og de øvrige besætningsmedlemmer 
ikke anså dem for at bidrage væsentligt til sikkerheden, primært fordi de var ubevæbnede og kun 
gik vagt i IRTC. Derudover udgjorde de en belastning for de sociale forhold om bord. Vagternes 
offensive tilgang til deres opgave gjorde desuden nogle besætningsmedlemmer utrygge.  
 
Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at ubevæbnede vagter ikke nødvendigvis ville gribe ind 
overfor piratangreb, men at nogle vagter udelukkende fungerede som rådgivere. Såfremt vagterne 
greb offensivt ind overfor pirater med improviserede foranstaltninger, såsom pyroteknik eller andet, 
ville det kunne eskalere situationen i sådan en grad, at besætningen frygtede for repressalier, hvis 
det lykkedes piraterne at komme om bord.  
 
BMP’en anbefalede ikke brugen af private sikkerhedsvagter, men lod brugen heraf bero på et skøn 
fra rederiets side. BMP’en frarådede brugen af bevæbnede private sikkerhedsvagter20. 
 
Hvorvidt vagternes tilstedeværelse om bord kunne have afværget piratoverfaldet er usikkert. De 
tidligere piratoverfaldsforsøg på LEOPARD og PUMA giver ikke anledning til en sandsynliggørelse 
af, hvordan forløbet på LEOPARD ville have været, fordi hændelserne var væsentligt forskellige. 
Ved angrebet på LEOPARD skød piraterne på et tidligt tidspunkt mod skibet og viste tegn på, at de 
ville anvende en RPG. Derudover var officererne ikke indstillet på at deltage og assistere vagterne 
i en åben konfrontation med piraterne, som nogle andre besætninger var.  
 
Forsøget på at manøvrere skibet for at hindre piraterne i at komme om bord viste sig ikke at være 
effektivt. LEOPARD gjorde en fart på 10 -11 knob, som ikke var tilstrækkeligt til at sejle fra pirater-
ne, og det viste sig ikke at være vanskeligt for piraterne at lægge sig langs skibssiden ved skibets 
drejecenter, som lå relativt fast ved undvigemanøvrerne, og borde skibet. Derudover var der næ-
sten ingen sø, hvilket gjorde forholdene meget gunstige for piraterne.  
 
LEOPARD havde et fribord på ca. 2,6 meter. Fribordet kan have betydning i de tilfælde, hvor ube-
væbnede vagter skal afværge piraterne i at borde skibe. I dette tilfælde, hvor skibet ikke havde 
vagter om bord, havde det sandsynligvis ikke nogen betydning, fordi fribordshøjden alene ikke af-
holder pirater fra at entre skibe.  
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At piraterne ikke kunne bringe skibet til Somalia skyldtes, at gearet ikke kunne kobles ind pga. fejl-
betjening af nødstyringen til skruestigningen. Skibets motormand, der ellers var velkendt med gea-
rets funktion, havde ikke en erkendelse af hvilke tekniske årsager, der forhindrede indkobling af 
motoren til skrueakslen. Det er sandsynligt, at det pres, som blev han blev udsat for, forhindrede 
ham i at vurdere havariets tekniske omstændigheder og årsager. Den kinesiske maskinchef, der 
blev bragt til skibet fra SHIUH FU no.1 kunne ikke bidrage med afgørende viden om et maskineri, 
han ikke har været bekendt med. At piraterne har opereret under et tidspres har sandsynligvis bi-
draget til det psykiske pres, som blev pålagt motormanden og den kinesiske maskinchef. 
 
BMP3 anbefalede, at skibets operatør og skibsfører foretog en risikovurdering, før skibet sejlede 
ind i højrisikoområdet21. Risikovurderingen skulle foretages på baggrund af sandsynligheden og 
konsekvensen for et angreb baseret på den seneste information. Det viste sig dog at være vanske-
ligt, fordi denne statistiske tilgang til risikobegrebet ikke gav skibsføreren og besætningen en reel 
mulighed for at forudsige, om et angreb ville ske, eller om de foranstaltninger, der var iværksat, 
ville være effektive.  
 
Hvis der blev rapporteret om angreb et givet sted, ville det være vanskeligt for skibsføreren at vur-
dere, om de skulle sejle gennem det pågældende område i forventning om, at et angreb ikke ville 
ske samme sted to gange, eller vælge en anden rute, hvor der dog kunne være risiko for, at der 
kunne være andre pirater. Skibsføreren på LEOPARD valgte at sejle en anden rute bort fra de 
rapporterede angreb i forhåbning om, at de ville sejle bort fra piraterne. 
  
I overensstemmelse med den indøvede praksis søgte besætningen tilflugt i skibets sikrede områ-
de. Det anbefaledes fra vagtselskabernes side, at besætningen søgte tilflugt i områder, hvor der 
var en mindre risiko for at blive ramt af vilkårligt skyderi. Det var besætningens opfattelse, at rum-
met derudover skulle fungere som tilflugtssted, indtil militære enheder ville komme til undsætning. 
Det falder uden for havarikommissionens mandat at undersøge, i hvilket omfang besætningen 
kunne forvente, at de militære styrker i området ville undsætte besætningen i hvad, der kan beteg-
nes som en gidselsituation om bord. 
 

4.2 Skibets foranstaltninger 
 

Rederiet, operatøren og de skiftende besætninger på LEOPARD havde udstyret skibet med hvad 
de anså for at være de nødvendige foranstaltninger mod pirateri. Disse foranstaltninger var udvik-
let på baggrund af deres erfaring og af BMP’ens udvikling. Selv om internationale anbefalinger blev 
fulgt, viste foranstaltningerne sig ikke at være effektive nok til at afværge, at piraterne kom om bord 
og ind i apteringen.  
 
Det sikrede område blev etableret over et par år og omtrent et års tid, før den første udgave af 
BMP’en blev udsendt. Det viste sig, at være effektivt sikret til at hindre piraternes umiddelbare ad-
gang til området, selvom de havde en skærebrænder. Men det er givet, at med denne form for 
udstyr og kompetence til at anvende det, vil pirater kunne tvinge sig adgang til hvilket som helst 
rum i skibet. Det sikrede område viste sig derfor at være effektivt på den måde, at det i flere timer 
modstod piraternes forsøg på at trænge igennem døren. At maskinrummet var udstyret med et 
CO2 slukningsanlæg udgjorde en potentiel fare, hvis det blev udløst af piraterne. 
 
Besætningen på LEOPARD valgte ikke at bruge skibets brandslanger som en del af deres foran-
staltninger. Skibets brandpumpe ville ikke kunne levere et tryk, der kunne tryksætte så mange 
brandslanger, at skibe ville være beskyttet i hele sin længde. Et forsøg på at manuelt rette et strå-
lerør mod piraterne ville være forbundet med en væsentlig fare.  
 
Det anbefaledes at AIS’en blev tændt igen under et angreb således, at de militære styrker kunne 
lokalisere skibet. Det gjorde besætningen ikke, men det havde ikke nogen betydning for lokalise-
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Figur 10: Billede af redningsflåder på styrbord side af LEOPARD 
Kilde: Privat foto 

ringen af LEOPARD, fordi SSAS alarmen udsendte skibets position kontinuerligt under hele forlø-
bet, og rederiet fremsendte disse positioner til de militære styrker i området. 
 
Der var monteret razor wire rundt om hele skibet og på apteringen. Wiren forhindrede ikke pirater-
ne i at komme om bord. Razor wiren udgjorde en del af den samlede foranstaltning mod at forsinke 
piraternes entring af skibet. Skibets besætning havde ikke en forventning om, at wiren ville forhin-
dre piraternes adgang til skibet, men snarere besværliggøre entringen og dermed forsinke pirater-
ne. 
 
I forbindelse med undersøgelsen er havarikommissionen blevet opmærksom på at foranstaltnin-
ger, der iværksættes for at imødegå pirateri, kan have en uhensigtsmæssig indflydelse på anven-
delsen af skibets redningsudstyr. På figur 10 nedenfor ses LEOPARDs styrbord redningsflåder. De 
var monteret på en ramme, der muliggjorde søsætning af flåderne uden, at de skulle løftes ud over 
skibssiden. De var fastgjort med surringer og hydrostatiske udløsere, der automatisk frigjorde sur-
ringerne i det tilfælde at skibet ville forlise.  
 

 
 

Som det fremgår af figuren, vil udsætning og entring af flåden blive vanskeliggjort af razor wiren. 
Skibets besætning havde dog monteret wire-sakse i nærheden således, at razor wiren kunne frigø-
res og give plads til søsætning af flåden. Uagtet at der kunne findes en tilsyneladende enkel opera-
tiv løsning, opstår der en række overordnede problemstillinger i forhold til, hvordan piratforanstalt-
ninger påvirker anvendelsen af skibets redningsudstyr. Overordnet er det uhensigtsmæssigt, at 
foreskrevet redningsudstyr har en betinget anvendelse, dvs. at der skal udføres en række handlin-
ger, før besætningen kan anvende udstyret. Konkret betyder det, at besætningen først skal klippe 
og frigøre razor wiren, og evt. opsamle den for at undgå den kommer i vejen og beskadiger flåden 
og besætningen. Wiren vil desuden vanskeliggøre den improvisation, der kan være nødvendig i en 
nødsituation, f.eks. hvis besætningen vil gå i flåden fra et andet sted på skibet, og de derfor skal til 
at trække flåden langs skibssiden. Derudover kan flåden og besætningen blive fanget i wiren ved 
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et forlis, der forløber hurtigt, og hvor besætningen ikke kan nå at frigøre og entre flåden, og derfor 
må forlade skibet ved at springe i søen.  
 
Havarikommissionen har i forbindelse med undersøgelsen af dødsfaldet på NORD GOODWILL22 
den 23. oktober 2012 på Tema red, Ghana, konstateret, at besætningen ikke umiddelbart kunne 
udsætte skibets mand-over-bord båd pga. den monterede razor wire. 
 
Derudover har havarikommissionen i forbindelse med igangværende undersøgelser af en anden 
ulykke kunnet konstatere, at anvendelsen af skibets brandslukningssystem som piratforanstaltning, 
hvor brandhydranter på dækket er åbne, kan have en uheldig indvirkning på skibets brandbekæm-
pelsesberedskab, fordi alle brandhydranterne først skal lukkes før brandbekæmpelsen kan iværk-
sættes. 
 
Da rederiets og operatørens folk efterfølgende inspicerede skibet i Dubai, De Forenede Arabiske 
Emirater, fandt de en pullert, der var revet ud af fundamentet. Denne skade skete sandsynligvis, 
da skibet efterfølgende blev slæbt til land og stammede ikke fra piraternes forsøg på at slæbe ski-
bet. 
 
 

5. KONKLUSIONER 
 
Overfaldet på LEOPARD og den efterfølgende bortførelse af besætningen den 12. januar 2011 
blev udført af somaliske pirater, som havde udstyr og vilje til at kapre skibet. Det lykkedes piraterne 
at borde skibet og bortføre skibets besætning på trods af de omfattende foranstaltninger, som var 
iværksat på baggrund af besætningens, operatørens og rederiets erfaringer samt de internationale 
anbefalinger. At skibet ikke blev kapret og måtte efterlades i rum sø, skyldtes skade på skibets 
fremdrivningsanlæg, som piraterne utilsigtet havde påført det under kapringsforsøget.  
 
Anbefalingerne fra BMP3 var ikke klare vedrørende brugen af ubevæbnede vagter, men lod det 
være op til rederiets skøn. BMP3 frarådede brugen af bevæbnede vagter. På overfaldstidspunktet 
var der i henhold til dansk praksis meget begrænset adgang til at få tilladelse til at bruge private 
bevæbnede vagter om bord på danske handelsskibe. 
 
Det blev besluttet at sætte vagterne af i Salalah. Hvorfor denne beslutning blev truffet kan ikke 
forklares uden at forstå den operationelle og sociale sammenhæng. Bevæggrunden fra skibsføre-
rens side var, at fordi vagterne var ubevæbnede, mente han og den øvrige besætning ikke, at de 
bidrog væsentligt til skibets sikkerhed. Denne opfattelse kan være forstærket af, at deres tilstede-
værelse om bord skabte sociale spændinger blandt nogle besætningsmedlemmer. Desuden skab-
te vagternes offensive tilgang til deres opgave en vis utryghed blandt nogle besætningsmedlem-
mer. 
 
Hvorvidt vagternes tilstedeværelse havde forhindret overfaldet er usikkert, og en sammenligning 
med tidligere episoder vil ikke give et retvisende billede af situationen på LEOPARD, fordi de afvi-
ger på afgørende punkter. 
 
Det udgjorde en potentiel fare for besætningen, at det sikrede område var i umiddelbar nærhed til 
maskinrummet, som var udstyret med et CO2 slukningsanlæg, der kunne udløses fra brovingen. 
Skibets størrelse taget i betragtning, anser havarikommissionen det dog for vanskeligt umiddelbart 
at indrette et andet sikret rum eller område. 
 
Havarikommissionen har konstateret, at nogle af de iværksatte foranstaltninger havde indflydelse 
på en mulig anvendelse af skibets redningsudstyr. Denne problemstilling kan også være gældende 
for andre skibe, men den havde ikke indflydelse på begivenhederne den 12. januar 2011. 
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Grundlæggende er de fleste handelsskibe ikke designet til at modstå angreb fra pirater, og indfø-
relse af foranstaltninger mod pirateri kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på redningsmidler-
nes designede funktion. Det er i denne sammenhæng væsentligt at bemærke, at der i nødsituatio-
ner kan opstå uventede begivenheder og komplekse sammenhænge, hvor piratforanstaltningernes 
indvirkning på redningsudstyrets funktion ikke altid kan forudses. Derfor kan tilsyneladende enkle 
løsninger, såsom montering af sakse mv., vise sig at være utilstrækkelige løsninger i komplekse 
nødsituationer, hvor besætningen skal improvisere. 
 
 

6. FOREBYGGENDE TILTAG 
 
Rederiet og operatøren har efter overfaldet på LEOPARD implementeret en række forebyggende 
tiltag. Af hensyn til tiltagenes effekt og skibenes sikkerhed er det ikke hensigtsmæssigt at offentlig-
gøre disse foranstaltninger.  
 
I marts 2011 besluttede Justitsministeriet i samråd med de involverede myndigheder og branche-
organisationer, at de danske skibe, efter en konkret ansøgning, på baggrund af den generelle trus-
selsvurdering kunne få tilladelse til brug af civile bevæbnede vagter i området omkring Afrikas 
Horn.  
 
Den 13. juni 2012 vedtog Folketinget en ændring af våbenloven23, som trådte i kraft den 30. juni 
2012. Den sikrer, at rederier hurtigere og på en mere fleksibel måde kan opnå en generel våbentil-
ladelse til at bruge bevæbnede vagter om bord på danske lastskibe i områder, hvor der er risiko for 
pirateri og væbnede overfald på skibe. 
 
Danmarks Rederiforening og Rederiforeningen af 2010 vil i deres fælles udvalg, Piracy Group, 
tage emnet op om implementering af skibsbeskyttelsesforanstaltninger i relation til anvendelsen af 
redningsudstyr for at drøfte og udveksle ”best practices”. 
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