
“Status for ulykker og 
forebyggende 

sikkerhedsarbejde"  



Lidt om mig 

Annbjørg Abrahamsen 
Uddannet MSc i arbejdspsykologi   

(ækv. med dansk Cand. Psych.) 
Arbejder deltid (75% ) som psykolog på et behandlingshjem for alkohol 

og narkotika misbrugere  
Og 

Deltid (25%) privat, holder foredrag om m.a. psycho-sociale faktore i 
arbejdsmiljøet, samt andre små projekter 



Ulykker i tal – og dog 
 

SAR – Operationer 
 
2009 -   15 operationer 

Assistance på søen 
 

2009 - 21 ulykker 
 

Presenter
Presentation Notes
Her ser vi en overskrift over de tilfælde af ulykker, hvor der er blevet tilkaldt hjælp fra MRCC. 



Ulykker i tal – og dog 
 

SAR – Operationer 
 
2009 -   15 operationer 
2010 -   16 operationer 

Assistance på søen 
 

2009 - 21 ulykker 
2010 - 22 ulykker 



Ulykker i tal – og dog 
 

SAR – Operationer 
 
2009 -   15 operationer 
2010 -   16 operationer 
2011 -   23 operationer 

Assistance på søen 
 

2009 - 21 ulykker 
2010 - 22 ulykker 
2011 - 17 ulykker 

Presenter
Presentation Notes
  



Ulykker i tal – og dog 
 

SAR – Operationer 
 
2009 -   15 operationer 
2010 -   16 operationer 
2011 -   23 operationer 
2012 -   20 operationer   

Assistance på søen 
 

2009 - 21 ulykker 
2010 - 22 ulykker 
2011 - 17 ulykker 
2012 - 31 ulykker   

 

Presenter
Presentation Notes
Den sidste SAR-operation var 6. okt, hvor helikopter måtte hente en mand som havde brudt sin arm ombord på et fiskeskip nord for færøerne, og samme nat blev også en mand flyvet til hospitalet med svære mavesmerter. Og den sidste Assistance på søen ulykke var her til morges, hvor redningsskipet slæber et fiskeskip til landDe ulykker som ikke kræver hjælp udefra, for eksempel, hvor måske en arm er blevet brudt, og skipperen selv har sejlet ind med klienten, er ikke registreret. Eller ulykker som ikke førte til alvorlig menneskelig skade, eller nær ulykker.    



Registrering af ulykker til FMA 
• Skipperen eller rederen er forpligtet til at rapportere til FMA 

(Faroese Maritime Authority) med  ”alle” ulykker og 
hændelser så hurtigt som muligt. 
 

Presenter
Presentation Notes
FMA er ansvarlig for undersøgelsen af ulykker og andre hændelser vedrørende skader på personer og ejendom til søs. 



Registrering af ulykker til FMA 
• Skipperen eller rederen er forpligtet til at rapportere til FMA 

(Faroese Maritime Authority) med  ”alle” ulykker og 
hændelser så hurtigt som muligt. 

 
Skemaet er opdelt i: 
Ildebrand ombord 
Skip på land/grund 
Personskade (kunne være opdelt i sværhedsgrad) 
Sammenstød 
dødsfald 

Presenter
Presentation Notes
I tilfælde af ulykke skal Skippere udfylde Skemaet relateret til den aktuelle ulykke og vedlægges rapporten:Formålet med dette er, at undersøge er fremme forståelse for hvad er sket, for at give FMA mulighed til at gøre forebyggende arbejde for at mindske antallet af fremtidige ulykker / hændelser af samme slags.Man har dog ikke ført statestik over tallerne, selv om de er journaliserede hos FMA



PROBLEM: 
 



PROBLEM: mange ikke registrerede 
ulykker … 

• Loven om pligt at registrere ulykker bliver ikke 
fulgt, medmindre vi taler om større ulykker 
som dødsfald eller økonomiske tab på en 
større skala, og lovgivningen omfatter ikke 
nær-ulykker, ulykker uden personskade, og 
indirekte skader p.g.a. arbejdet. 
 
 



PROBLEM: mange ikke registrerede 
ulykker … 

• Loven om pligt at registrere ulykker bliver ikke 
fulgt, medmindre vi taler om større ulykker som 
dødsfald eller økonomiske tab på en større skala, 
og lovgivningen omfatter ikke nær-ulykker, 
ulykker uden personskade, og indirekte skader 
p.g.a. arbejdet. 
 
For eksempel er ingen af de hændelser, der 
skedte den 6. Oktober blevet registreret! 
 
 



PROBLEM: mange ikke registrerede 
ulykker … 

• Loven om pligt at registrere ulykker bliver ikke 
fulgt, medmindre vi taler om større ulykker som 
dødsfald eller økonomiske tab på en større skala, 
og lovgivningen omfatter ikke nær-ulykker, 
ulykker uden personskade, og indirekte skader 
p.g.a. arbejdet. 
 
For eksempel  ingen af de hændelser, der skedte 
den 6. Oktober blevet registreret! 
 
Konsekvens, vi har ikke pålidelige tal/oversigt 
over ulykker  på havet. 

Presenter
Presentation Notes
Mangler en database



Redningsarbejdet styret af økonomi 
• Ingen lovgivning over mindstekrav om parate 

redningsinstanser. 

Presenter
Presentation Notes
  



Redningsarbejdet styret af økonomi 
• Ingen lovgivning over mindstekrav om parate 

redningsinstanser. 
• For at spare, har man skåret ned på besætningen, sådan at 

det ældre redningsskip kun har én besætning. D.v.s. halv 
tid, minus ferie 

Presenter
Presentation Notes
Man må håbe, at vejret er bedre i atlanten, og mennesker mere omhyggelige og ansvars bevidste i værre tider?



Redningsarbejdet styret af økonomi 
• Ingen lovgivning over mindstekrav om parate 

redningsinstanser. 
• For at spare, har man skåret ned på besætningen, sådan at 

det ældre redningsskip kun har én besætning. D.v.s. halv 
tid, minus ferie 

• Vi har kun 2 helikoptere i stedet for 3, som ville være det 
ideelle, for at sikre, at man altid har en klar. 

Presenter
Presentation Notes
Men de er samme slags, så det minimerer grounding tiden



Redningsarbejdet styret af økonomi 
• Ingen lovgivning over mindstekrav om parate 

redningsinstanser. 
• For at spare, har man skåret ned på besætningen, sådan at 

det ældre skip kun har én besætning. D.v.s. halv tid, minus 
ferie 

• Vi har kun 2 helikoptere i stedet for 3, som ville være det 
ideelle, for at sikre, at man altid har en klar. 

• Mange “nær-ulykker”, på fiskeskibene  og hvad angår 
mangel på brug af los til at sejle imellem øerne. 

Presenter
Presentation Notes
I samtale med MRCC  viste de at sige fra, at der har været masser af nær ulykker, og at det nok bare var et spørgsmål om tid… Selv om der er blevet færre skib i flåden, så er skibene ældre, og der har været 394 tankere i det færøske område i 2011, sammenlignet med 38 i 2008! Der er en lovgivning om brug af los



Redningsarbejdet styret af økonomi 
• Ingen lovgivning over mindstekrav om parate 

redningsinstanser. 
• For at spare, har man skåret ned på besætningen, sådan at 

det ældre skip kun har én besætning. D.v.s. halv tid, minus 
ferie 

• Vi har kun 2 helikoptere i stedet for 3, som ville være det 
ideelle, for at sikre, at man altid har en klar. 

• Mange “nær-ulykker”, på fiskeskibene  og hvad angår 
mangel på brug af los til at sejle imellem øerne. 

• For få ansatte i FMA samenlignet ved opgaverne, og derfor 
er der et ukendt tal af mindre både som sejler rundt, uden 
at have været til syn.       

Presenter
Presentation Notes
Alle skip større end 15 m bliver synet engang om året, samtidig med at de bliver klasset.Det er min opfattelse at alle gør deres bedste, men der er bare ikke tilstrækkeligt med arbejdsfolk på FMA. Siden 2008 har man brugt meget energi på FAS, og det har så været på bekostning af skipene herhjemme. 



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t      
1 helikopter klar  2638t  
2 helikopter klar  6122    

Presenter
Presentation Notes
  Tallet fra 2010 over ingen helekopter klar, er også påvirket af asken fra jøklen i Island.



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t     10 ½t      
1 helikopter klar  2638t   3338t    
2 helikopter klar  6122   5392    



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t     10 ½t     19t 
1 helikopter klar  2638t   3338t   1203 
2 helikopter klar  6122   5392   7557 

Presenter
Presentation Notes
Nogle gange er andre helekoptere i det færøske område  t.d. Den som tilhører den danske marine. MRCC har også samarbejdes aftale med Skotland og Island.De færøske rednings helekoptere er cevil helekoptere, hellere end militer, og er da ikke optimalt udstyret til redningsarbejde, men den ene er sat til planlagt 12 ugers opdatering i April, og da bilver det den første cevil helekopter med (night vision) nat syn



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t     10 ½t     19t 
1 helikopter klar  2638t   3338t   1203 
2 helikopter klar  6122   5392   7557 
0 redningsskib klart   120 dage   
1 redningsskib klart   -      
2 redningsskib klart   245 dage         

Presenter
Presentation Notes
Fra september i 10 og resten af året, blev begge vagt- og redningsskibene lagt til kaj med besætning, fordi der ikke var penge nok til olie! 



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t     10 ½t     19t 
1 helikopter klar  2638t   3338t   1203 
2 helikopter klar  6122   5392   7557 
0 redningsskib klart   120 dage  14 dage    
1 redningsskib klart   -     269 dage   
2 redningsskib klart   245 dage        82 dage    

Presenter
Presentation Notes
Brimil begyndte at sejle igen i Januar, mens tjaldrið først begyndte at sejle igen den 21. Juli, og nu, med kun en besætning, 



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t     10 ½t     19t 
1 helikopter klar  2638t   3338t   1203 
2 helikopter klar  6122   5392   7557 
0 redningsskib klart   120 dage  14 dage   0 dage 
1 redningsskib klart   -     269 dage  225 dage 
2 redningsskib klart   245 dage        82 dage   140 dage 

 

Presenter
Presentation Notes
2012 Brimil sat til at sejle hele året, minus 6 ugers ferie, og tjaldrið har sejlet hele året med en besætning, igen d.v.s. ½ tid, minus 6 ugers ferie!Videre skal det også være sagt, at tallerne her over parate redningsskip er ikke lige nøjagtige.  1 ½ skib, minus reperations tid, (skipet er 36 år gammelt) så faktisk er det mere reelle tal nærmere på 3-4 måneder, at vi har to skipe.    



Status over ledigt redningsudstyr 

       2010   2011   2012 
 
0 helikopter klar  50t     10 ½t     19t 
1 helikopter klar  2638t   3338t   1203 
2 helikopter klar  6122   5392   7557 
0 redningsskib klart   120 dage  14 dage   0 dage 
1 redningsskib klart   -     269 dage  225 dage 
2 redningsskib klart   245 dage        82 dage   140 dage 
Lív fra land (Hovedstaden, Tórshavn)  
Ziska fra land (Klaksvig, hovedstaden i Nordområdet)  
En samme slags på vej i Vågø (vest området) 

 

Presenter
Presentation Notes
Samarbejdesaftale med lokale rednings instanser på land



Presenter
Presentation Notes
Vís á teirra plasering



Hvad sker på det 
lovmæssige område 

• Lovgivningen for fiskeskibe på Færøerne følger meget den 
danske og bliver regelmæssigt opdateret. 

 
 

Presenter
Presentation Notes
Hvad angår love, så står bedre til i med fragtskip, end med fiskeskip. 



Hvad sker på det 
lovmæssige område 

• Lovgivningen for fiskeskibe på Færøerne følger meget den 
danske og bliver regelmæssigt opdateret. 

• Tormolinos Conventionen godtaget i Capetown den 12. 
oktober, men har været i brug på Færøerne over et stykke tid 

Presenter
Presentation Notes




Hvad sker på det 
lovmæssige område 

• Lovgivningen for fiskeskibe på Færøerne følger meget den 
danske og bliver regelmæssigt opdateret. 

• Tormolinos Conventionen godtaget i Capetown den 12. 
oktober, men har været i brug på Færøerne over et stykke tid 

• Bruger SAR- Manualen, med velbeskrevne fremgangsmåder i 
redningsarbejdet. Dog, findes KUN PÅ ENGELSK !! 

 



Hvad sker på det 
lovmæssige område 

• Lovgivningen for fiskeskibe på Færøerne følger meget den 
danske og bliver regelmæssigt opdateret. 

• Tormolinos Conventionen godtaget i Capetown den 12. 
oktober, men har været i brug på Færøerne over et stykke tid 

• Bruger SAR- Manualen, med velbeskrevne fremgangsmåder i 
redningsarbejdet. Dog, findes KUN PÅ ENGELSK !! 

• Loven om medicinkisten har været under opdatering i snart 10 
år! 
 



Hvad sker på det 
lovmæssige område 

• Lovgivningen for fiskeskibe på Færøerne følger meget den 
danske og bliver regelmæssigt opdateret. 

• Tormolinos Conventionen godtaget i Capetown den 12. 
oktober, men har været i brug på Færøerne over et stykke tid 

• Bruger SAR- Manualen, med velbeskrevne fremgangsmåder i 
redningsarbejdet. Dog, findes KUN PÅ ENGELSK !! 

• Loven om medicin kisten har været under opdatering i snart 
10 år! 

• Man har taget Radio Medical i brug på de færøske skibe, men 
da skibene endnu følger gamle love, så skaber det problemer i 
sikkerheds arbejdet, da læger i RM og søfolk ”ikke taler 
samme sprog”     
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Presentation Notes




Hvad sker på det 
lovmæssige område 

• Lovgivningen for fiskeskibe på Færøerne følger meget den 
danske og bliver regelmæssigt opdateret. 

• Tormolinos Conventionen godtaget i Capetown den 12. 
oktober, men har været i brug på Færøerne over et stykke tid 

• Bruger SAR- Manualen, med velbeskrevne fremgangsmåder i 
redningsarbejdet. Dog, findes KUN PÅ ENGELSK !! 

• Loven om medicin kisten har været under opdatering i snart 
10 år! 

• Man har taget Radio Medical i brug på de færøske skibe, men 
da skibene endnu følger gamle love, så skaber det problemer i 
sikkerheds arbejdet, da læger i RM og søfolk ”ikke taler 
samme sprog”     

• Loven om  MK er klar, samsvarende med RM og bliver gyldig 
fra 1. Januar 2013 

Presenter
Presentation Notes
; efterfølgende har de færøske skibe 1 års overgangstid til at skifte udstyret ud, og uddanne personalet.  Lovgivningen om Radio Medical er et stort fremskridt



Status over redningsudstyr  

+ Adgang til flere redningsmidler 
- Men på bekostning af det ene redningsskip 
+ Lovgivning om redningsudstyr, men den 
kræver opdateringer og kunne være bedre med 
 opfølgningen 
- Ikke krav at have compressere ombord, til at 
 fylde røg-dykker udstyret op igen, så luften    
 strækker kun til ca. 20 minutter.  

Presenter
Presentation Notes
Hvis vi her tænker på Hercules, som brændte i 2007, så døde 11 mænd på grund af røg forgiftning. Tallet af dødsfald kunne have været lavere hvis de havde kompressere ombord til at fylde op igen med. Skibet brændte i 4 uger, apropo 20 minutter



Forskning inden sikkerhed i 
fiskeflåden 



 
Dataset af langfarts trawl fiskeri i Barentshavet 

fra 2003 om fiskere og deres helbred, af 
Afdelingen for arbejdsmedicin og folkesundhed 

 • Et stærkt dataset, med både subjektive og 4 forskellige 
biologiske målinger af fiskernes mentale og fysiske helse. 

• De preliminære analyser viser: 
• Overvægt: 57% BMI over 27 
• Ryger meget: 48% rygere, hvoraf 70% over 20 sigaretter 

pr.dag  
• De fleste arbejder langt flere timer om dagen/året, end 

folk på land 
• Ujævn aldersfordeling:  yngre end 25 ár = 3,5%, imellem 

25 og 35 ár =  20,7%, imellem 35 og 45 ár = 48,3%, 
imellem 45 og 55 ár = 17,2%, imellem 55 og 65 ár = 10,3% 

 
 

 

Presenter
Presentation Notes
Rører sig ikke tilsvarende energi indtagelsen, stor rygere, over den anbefallede tal ad arbejds timer, selv om kalkuleringen strækker sig over et helt år.Aldersfordelingen kunne tyde på, at arbejds belastningen ombord på fiskeskib så hård, at når folk kommer op i årene, kan de ikke leve op til kravene. Tungt fysiskt arbejde, uregelmæssig søvn, eller skifevagter som ikke passer sammen med det naturlige på land. 



2012:Videre analyser af samme dataset, for at 
studere hvordan skiftevagter, arbejds -og leve vilkår 
ombord, påvirker fiskernes fysiske og mentale helse   
• Er det ok, at arbejdsbelastningen på fiskeskib er så høj, at når 

søfolk når 50-års alderen, må vælge at skifte til land job, fordi at 
de er slidt op? 

• Vi er interesserede i, hvordan kombinationen af de forskellige 
faktorer af fiskernes leve -og arbejdsbetingelser,  påvirker deres 
mentale og fysiske helbred. 

• Her tænker vi på: 
• Arbejdsmiljø,  
• Søvn mønstre,  
• Isolation fra de almindelige sociale mønstre og aktiviteter, og 
     De lange arbejdstimer (84+) uden fridage. (1 tur = 2-3 måneder) 
• Udover det, er vi interesserede i, om dem som udtrykker højere 

oplevelse af stress og fatigue, har en højere koncentration af 
Kortisol i blodet, som er hævdet at være en biomarkør for psykisk 
stress 

 

Presenter
Presentation Notes
(6 timers skiftevagter, som fører til at fiskemændene aldrig får en hel sammenhængende nattesøvn i de 2-3 måneder de er ude), ISOLATION: som medfølge af at være ombord på et fiskeskib, og bo indenfor et begrænset område i længere tid, uden at kunne komme væk fra kolleger. Jeg har havt ansøgning inde to gange, for at gøre de sidste analysere af dette allerede existerende dataset, men har desværre fået afslag. Har bestemt mig for, og fået lov til, at gøre analyserne i min egen tid, og dette vil jeg begynde på, så snart en bærbar computer med spss bliver ledig på afdelingen for arbejdsmedicin og folkesundhed



 
 
 
 

Studie om tilfredshed med arbejde (2009)., af 
FF og Søfartsstyrelsen (F M A). 

 
    

 

 
•  21 % (N= 277) af de færøske sømænd deltog i 

dataindsamlingen. 
 
•  Heraf sejlede 5 med fragtskib eller færge, og 

24 deltagere er identificeret som at sejle med 
andre skibe  

Presenter
Presentation Notes
Data indsamlet om årsskiftet 2008-2009Fiskemands foreningenMindst 248 fiskere



Føroya Fiskimannafelg 

227 sømænd har indleveret spørgsmålsskemaer 

Nr. Spurningur 

1 Vi gør regelmæssige sikkerheds 
øvelser ombord 

2 Redningsudstyret bliver efterset 
og vedigeholdt regulmæssigt 

3 Landgangen bliver brugt, og er i 
god stand  

4 Arbejdsredskaberne ombord er i 
god stand 

5 Skipets tilstand er som helhed god 

6 Jeg kan kommunikere (sproglige 
evner) med hele besætningen 

7 

Skibet er udstyret med sikkerheds 
redskaper, som skal bruges, mens 
besætningen arbejder på dækket. 
S.s. sikkerhedshjelm, arbejdsvest 
m.m. 

8 Maskiner og spil er afskærmet og  
udstyret med nød afbrydere 

9 
Renlighedsnivauet af 
besætningslokaler f.eks. toiletter 
er tilfredsstillende 

10 Hviletiden er tilfredsstillende 

11 Maden ombord er sund 

2,2 1,3 1,4 
0,9 0,8 

0,0 
0,9 0,6 0,7 0,4 1,0 

Den røde = fiskernes vurdering af tilstanden 
Den blå = hvor megen tydning fiskerne 
tillægger tilstanden/aktiviteten 

Presenter
Presentation Notes
Grafen viser forskellen imellem hvordan tingene ser ud, og hvor høj betydning fiskemændene tillægger aktiviteten. Spørgsmålene omfatter 1=sikkerheds øvelser, 2= vedligeholdelse af redningsudstyr, 3=brug af landgand, 4=stand af arbejdsredskaber, 5=skibets tilstand, 6= kommunikation, 7= brug af sikkerhedsredskaber, o.s.v.Hvis vi så går videre, og ser på Konklutionen som ILO – International Labour Organisation, kom op med efter en undersøgelse de publicerede i 1999Der var forskel på skip grupperne, med en trend for, at de som fortjente bedre var mere bevidste om betydningen af sikkerhed (og vist havde også bedre råd til at opdatere udstyr). Fælles for alle var, at hvor megen tydning fiskerne tillagde tilstanden/aktiviteten af sikkerhed og velvære, lå højere end den actuelle standard. OG DET SER JEG SOM ET MEGET POSITIVT TEGN, Det ser ud til at holdnings forandring er på vejDOGUdfra lovgivningen som vi vil se på om lidt, så bliver man fristet til at tænke, at dem som er afværende af området, deler samme opfattelse og holdninger som fiskefolket nævnt her



Fiskemænd og holdninger 
 til sikkerhed 

• Mange fiskere har en anderledes opfattelse af fare, end dem som 
arbejder på land. Sociale og kulturelle holdninger, 
overbevisninger og værdier spiller en vigtig rolle i opfattelsen af 
fare, og reaktionen på fare. Fornægtelsen af fare, uafhængighed, 
fatalisme, og troen på at sikkerhed er et problem, der først og 
fremmest kræver en teknologisk løsning, er fælles tema blandt 
fiskere. Bestræbelserne på at forbedre sikkerheden bør begynde 
med at forsøge at forstå fiskernes kultur og at inddrage fiskerne i 
udviklingen og håndhævelsen af sikkerhedsforordninger. 

ILO, 1999 

Presenter
Presentation Notes
Der var forskel på skip grupperne, med en trend for, at de som fortjente bedre var mere bevidste om betydningen af sikkerhed (og vist havde også bedre råd til at opdatere udstyr). Fælles for alle var, at hvor megen tydning fiskerne tillagde tilstanden/aktiviteten af sikkerhed og velvære, lå højere end den actuelle standard. OG DET SER JEG SOM ET MEGET POSITIVT TEGN, Det ser ud til at holdnings forandring er på vejDOGUdfra lovgivningen som vi vil se på om lidt, så bliver man fristet til at tænke, at dem som er afværende af området, deler samme opfattelse og holdninger som fiskefolket nævnt her



Andre mere alarmerende resultat fra 
spørgsmålsskema om sikkerhed.  

Slag skip Informeret om 
sikkerheds system 

Gyldigt sikkerheds 
certifikat 

Kender plasering 
af redningsvest 

Alle sammen    JA 
(N = 277)          NEJ 

27% 
73% 

96% 
4% 

88% 
12% 

Línuskip             JA 
(N = 54)            NEJ 

20% 
80% 

92% 
8% 

81% 
19% 

Trol skib            JA 
(N = 79)            NEJ     

14% 
86% 

97% 
3% 

93% 
7% 

Flakatrolari       JA 
(N = 30)            NEJ 

41% 
59% 

97% 
3% 

83% 
17% 

Nótaskip            JA 
(N = 33)            NEJ 

45% 
55% 

97% 
3% 

100% 
  

Útróðrarbátar   JA 
(N = 3)              NEJ 

  
100% 

100% 67% 
33% 

Fragtskib            JA 
(N = 3)              NEJ 

67% 
33% 

67% 
33% 

100% 

Passagerskib     JA 
(N = 2)              NEJ 

100% 67% 
33% 

100% 

Andet                 JA 
(N = 24)            NEJ 

32% 
68% 

95% 
5% 

79% 
21% 
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arbejde nedsætter de kognitive funktioner 
svarende til et alkohol indtag, med en promille på 
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• Fatigue/træthed er medspiller i størstedelen af 

ulykker 
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Og mennesker er dårlige til at vurdere deres egne fatigue. Søvnen og hvilen er vores batteri oplader, hvis ikke vi sætter i laderen, så fungerer vi ikke optimalt, og bliver langtsommere.



Lovgivningen om hviletid 
• §55. Søfolk skal have den nødvendige tid til hvile og søvn. For hvert døgn 

skal hviletiden være mindst 10 timer. Hviletiden kann deles op i 2 
tidspunkter, hvoraf en af dem skal være i mindst 6 timer. Undentagelser kan 
gøres fra denne lov i nødsituation, i forbindelse med øvelser, og da 
sikkerhed kræver det.  

• Stk. 2. Uanset det som er fastlagt  i stk. 1, kan hviletiden nedskæres til 6 
timer i døgnet, i en tidsperiode på to følgende dage. Kravet er dog, at 
minimum 70 timers hvile fås inden en tidsperiode på 7 døgn.  

 
• Skt. 3.  Besætningen på fiskeskibe har, da forholdene ikke gør det 

umuligt,rett til 8 timers hvile om døgnet, sådan at 6 timer af denne hvile-
periode er uforstyret. På trawlere har besætninger dog ret til 6 timers 
vagtskifte. Undtagelser kan gøres i enkelte tilfælde, hvis flertallet af 
besætningen bliver enige ved skipperen om denne aftale!!!!! 

• Stk. 4. Søn- og helligdage må man ikke pålægge sømanden arbejde, hvis det 
kan vente.  

• Stk. 5. Søn- og helligdage bør man i videst mulig udstrækning  give enhver 
sømand som ønsker det, mulighed for uhindret at holde gudstjeneste 
ombord.  
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Og  sidste sætning i stk 3, medfører efter min mening, at man tillader skibe at gå på komprimi med sikkerheden. Da en mand med ustabil intægt kommer ind i stor fiskeri, ja så vil han som regel gerne gå på komprimi med sin hviletid, for en større check! Det er helt almindeligt, at Fiskeskibe er underbemannede, for at få større stykke af lagkagen (de 27 % som tilhører besætningen)Fiskeri falder under et arbejde som er styret af Gerrighed, og derfor må det styres med lov, for vi er som sagt ikki særlige gode til at vurdere vores egne fatige/træthedLoven er til revidering, men de forslag om forandring som er kommet intil videre, er ikke angående fiskere, men fragt skib,og er efter min vordering værre end den nuværende§ 55. 4) Sjómaður skal hava neyðuga tíð til hvíld og svøvn. Fyri hvørt samdøgur skal hvíldartíðin vera í minsta lagi 10 tímar. Hvíldartíðin kann býtast upp í 2 tíðarbil, har annað skal vera í minsta lagi 6 tímar. Víkjast kann frá hesum ásetingum í neyðstøðu, í sambandi við venjingar og tá ið trygd skipsins annars krevur tað. �Stk. 2. Uttan mun til ásetingarnar í stk. 1 kann hvíldartíðin setast niður í 6 tímar um samdøgurið í eitt tíðarskeið uppá tveir fylgjandi dagar. Treytin fyri hesum er tó, at í minsta lagi 70 tíma hvíld fæst í eitt tíðarskeið upp á 7 samdøgur. �Stk. 3. Manningin á fiskiskipum hevur, tá ið viðurskiftini ikki gera tað ógjørligt, rætt til 8 tíma hvíld um samdøgurið, soleiðis at 6 tímar av hesi hvíld verða óbrotnir. Á trolarum eigur manningin tó rætt til 6 tíma vaktarskifti. Undantak kann í einstøkum førum verða gjørt, tá ið meirilutin av manningini kemur ásamt við skiparan um hetta. �
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på at forbedre sikkerheden, men ikke så 
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• Jeg mener, at den lovgivende myndighed 
har en manglende forståelse for, hvor stor 
indflydelse træthed, og for lang arbejdstid 
har på sikkerheden. 

• Jeg mener også, at de har en manglende 
erkendelse af, eller forståelse for, hvor 
alvorlig fatigue er for fiskernes mentale og 
fysiske helse. 
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