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Indledning

Iværksættelse af undersøgelsen
Den 20. maj 2021 blev Den Maritime Havarikommission underrettet om,
at det énmandsbetjente fiskeskib RAMONA var observeret grundstødt
med motoren i gang ud for den polske by Ustronie Morskie uden personer om bord. Derfor blev der iværksat en søredningsaktion i Polen og
i Danmark. Det lykkedes ikke ved eftersøgningen at lokalisere fiskeren.
På grund af hændelsens alvorlighed iværksatte Den Maritime Havarikommission en undersøgelse. Den polske havarikommission blev
kontaktet med henblik på at undersøge forholdene om bord på skibet
så hurtigt som muligt. En polsk havariundersøger undersøgte derfor
skibet den 21. maj 2021.
Den 28. maj 2021 blev RAMONA sejlet fra Kołobrzeg, Polen, til Nexø.
Kort efter skibets ankomst til Nexø stod en havariundersøger fra Den
Maritime Havarikommission klar til at undersøge skibet.
Formålet med Den Maritime Havarikommissions undersøgelse var at
etablere, hvad der var hændt på skibet, før det blev fundet grundstødt
uden besætning.
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Hændelsesforløb

REKONSTRUKTION AF HÆNDELSESFORLØBET

Beskrivelsen af hændelsesforløbet spænder over tidsrummet fra RAMONA
afsejlede Svaneke Havn ca. kl 18.00 den 19. maj 2021 til ca. kl. 15.30 den
20. maj 2021, hvor eftersøgningen efter fiskeren blev indstillet. Hændelsesforløbet er baseret på oplysninger fra pårørende, Fiskeristyrelsen, den danske og polske redningstjeneste og det polske politi.

Baggrund
RAMONA var et énmandsbetjent fiskeskib (figur 1), som var rigget til konsumfiskeri med
laksegarn. Skibets normale fiskeområde var farvandet sydvest og sydøst for Bornholm.
Skibet blev typisk anvendt af fiskeskipperen alene. I perioder var forskere fra Danmarks
Tekniske Universitet med på fiskeri for at indsamle data til forskellige forskningsprojekter.
I perioden op til ulykken var RAMONA beskæftiget med garnfiskeri efter laks sydøst for
Bornholm. RAMONA havde hjemhavn i Svaneke og landede fangsten i Nexø, Svaneke
samt af og til i Kołobrzeg, Polen (figur 2, næste side). Fiskeriet foregik typisk fra om eftermiddagen til den efterfølgende formiddag. Skulle fangsten landes i Polen, kunne turene
have en varighed på et par dage.

Figur 1: RAMONA R 252
Kilde: DMAIB
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Svaneke

Nexø

Fiskeriområder

Kołobrzeg

Figur 2: RAMONAs fiskeområder og landingspladser
Kilde: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB

Hændelsesforløbet
Den 19. maj 2021 havde fiskeskipperen på RAMONA planlagt at sætte 15 lænker laksegarn ca. 10 sømil sydøst for Svaneke (figur 3). Fiskeskipperen sendte en afgangsmelding
til Fiskeristyrelsen kl. 17.55 og sejlede umiddelbart derefter til fiskepladsen.
Den 20. maj 2021 kl. 09.53 fik den polske redningscentral i Gdynia en anmeldelse fra en
borger, der havde observeret et grundstødt skib ca. 40-50 meter fra kysten ud for byen
Ustronie Morskie. Der var ingen om bord, og motoren var i gang (figur 4, næste side).
Redningscentralen i Gdynia (MRCC) påbegyndte straks en undersøgelse af, om der var
besætning på skibet, og hvor skibet var hjemhørende. De konstaterede, at skibet hed
RAMONA, var fra Danmark, og at der ikke var nogen besætning på skibet. Der blev fundet
en pung indeholdende et kørekort, hvorved fiskerens identitet kunne fastslås. De satte
herefter en eftersøgning i gang i polsk farvand, samtidig med at de informerede Joint
Rescue Coordination Centre i Danmark (JRCC) om eftersøgningen. MRCC Gdynia anmodede JRCC Danmark om at undersøge antallet af besætningsmedlemmer, der skulle eftersøges. JRCC kunne oplyse, at ejeren var den eneste person om bord. Eftersøgningen blev
iværksat med et eftersøgningsfly, en helikopter og fire redningsskibe. Redningsmandskabet besluttede desuden, at skibet skulle bringes flot og sejles til den nærmeste havneby
Kołobrzeg.
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Svaneke

Fiskeplads

Figur 3: RAMONAs afsejlingshavn og fiskeplads den 19. maj 2021
Kilde: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB

Figur 4: RAMONA grundstødt ud for Ustronie Morskie, Polen
Kilde: Privat foto
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I havnen i Kołobrzeg kunne myndighederne se et slæbespor på skibets kortplotter, som
mentes at være det seneste plottede spor. Sporet indikerede, at skibet havde sejlet på
samme kurs fra sydøst for Bornholm til stedet, hvor skibet grundstødte.
I Danmark påbegyndte JRCC straks en eftersøgning med redningshelikopter og redningsskibe, da det var blevet konstateret, at RAMONA var fundet uden fiskeren om bord
i Polen. Lokale fiskere informerede JRCC om, i hvilket område skibet plejede at fiske, og
eftersøgningen blev derfor koncentreret i det område, hvor fiskeren formodentligt havde
udsat sine fiskegarn. Den svenske kystredningstjeneste tilbød assistance og indsatte et
overvågningsfly i eftersøgningen.
Redningshelikopteren og redningsskibene nåede frem til positionen for fiskegarnene kl.
13:48 den 20. maj 2021 (figur 5). Mandskabet fra redningsskibet kunne konstatere, at der
ikke umiddelbart var noget usædvanligt at konstatere ved garnene. Da det sydligste af
garnene måtte være sat sidst, blev en lokal fisker fra Nexø anmodet om at komme ud til
redningsskibet for at bjærge det sidste garn, som fiskeren kunne sidde fast i. Han blev ikke
fundet ved garnene.
Kl. 15.36 blev eftersøgningen indstillet i Danmark og klokken 17.00 i Polen, efter det blev
vurderet, at det ikke længere var muligt at finde fiskeren i live.

Svaneke

RAMONAs garn

Grundstødning

Figur 5: Position for fund af skib og garn
Kilde: Made Smart Group BV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB
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Undersøgelsen

UNDERSØGELSESPROCESSEN

Undersøgelsen havde til formål at klarlægge, under hvilke omstændigheder
fiskeren på RAMONA var bortkommet fra skibet.
Da der ikke var andre besætningsmedlemmer om bord eller vidner til ulykken, fokuserede undersøgelsen på at rekonstruere begivenhederne på
RAMONA før, under og efter ulykken. Derudover omfattede undersøgelsen
arbejdspladsens indretning og fiskerens arbejdspraksis i forhold til fiskeriet
om bord.

Fiskeri på ulykkesdagen
Undersøgelsen af fiskerimetoden på RAMONA baseredes på en undersøgelse af skibet
efter ulykken samt vidneudsagn fra fiskere, som kendte den bortkomne fisker, og forskere,
der havde arbejdet på skibet.
RAMONA var på ulykkesdagen rigget til fiskeri med drivgarn, hvor et varierende antal
garn var forbundet i en lænke. I alt var der mellem 700 og 800 meter garn i hver lænke,
der blev opbevaret i hver sin garnsæk. På havoverfladen markeres garnlænkerne med
afmærkningsbøjer (figur 6). Ved denne type fiskeri foregik udsætningen af fiskeredskaberne manuelt, ved at der først blev sat en startbøje med en kort bøjeline, der var forbundet
til garnlænken med en mellemline. Når afmærkningsbøjen var kastet over bord af fiskeren,
begyndte garnlænken at køre ud over skibets hæk fra den sæk, hvori den var opbevaret
(figur 7, næste side). Når den sidste del af garnet var ved at køre ud, fastgjorde fiskeren
slutbøjen til garnlænken ved at sammenbinde bøjeline og mellemline. Til sidst lempede
fiskeren slutbøjen over bord. Udsætningen af garnlænkerne på RAMONA foregik med ca.
4 knobs fart. Det tog derfor ca. 6 minutter at sætte en enkelt garnlænke.

Afmærkningsbøje

Garnlænke

Mellemline

Figur 6: Skitse af drivgarn
Kilde: DMAIB
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Figur 7: Udsætning af garn over hækken på RAMONA
Kilde: Privat

Rekonstruktion af ulykkesforløbet
Undersøgelse af skibets sejlads
RAMONA var udstyret med en AIS, som ikke var aktiveret. Derfor kunne havarikommissionen ikke fastlægge skibets nøjagtige kurs og fart fra det tidspunkt, skibet forlod havnen,
til skibet blev fundet i Polen. Havarikommissionen kunne dog på baggrund af forskellige kilder, herunder skipperens afgangsmelding til Fiskeristyrelsen og Forsvarets radar på
Bornholm, fastlægge skibets afgangstidspunkt og omtrentlige kurs og fart fra Svaneke
Havn til fiskeriområdet.
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Fiskeskipperen sendte en afgangsmelding til Fiskeristyrelsen kl. 17.55, umiddelbart inden
afgang. Derefter fremgik det af Forsvarets radaroplysninger, at RAMONA afgik fra Svaneke
Havn på en sydøstlig kurs med 7 knobs fart indtil 19.30-tiden, hvor fiskeren ændrede kursen til en sydlig kurs og 4 knobs fart. Ændringen i kurs og fart kan skyldes, at fiskeren ville
klargøre fiskeredskaberne på den sidste distance, før han ankom til fiskepladsen omtrent
kl. 20.30. Skibets kurs og fart forblev stort set uændret fra kl. 19.30 til kl. 09.53 den efterfølgende morgen, hvor skibet blev fundet grundstødt med motoren kørende på kysten ud
for den polske by Ustronie Morskie.
Da Forsvarets radar havde en begrænset rækkevidde, måtte havarikommissionens undersøgelse af skibets rute fra fiskepladsen baseres på informationer fra skibets kortplotter.
Det fremgik af kortplotteren, at et spor var startet manuelt af fiskeren kl. 20.36, da han
formodentligt påbegyndte udsætningen af garn, og sporet blev afsluttet kl. 00.05 pga. teknisk udfald. Sidste bekræftede livstegn var derfor kl. 20.36 den 19. maj 2021, hvor fiskeren
aktiverede sporet på kortplotteren (figur 8).

18.00: Afgang Svaneke
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19.26: Kurs- og fartændring

4°

-7

kno

b
20.36: Slæbespor startes
(Sidste livstegn)

167°
- 4 kn
ob

00.05: Slæbesport afsluttes
pga. teknisk fejl

09.53: RAMONA findes grundstødt

Figur 8: Oversigt over tidspunkter
Kilde: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB
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Undersøgelse af tidspunkt og sted for fiskerens bortkomst
Ved havarikommissionens undersøgelse af RAMONA den 28. maj 2021 blev der på agterdækket fundet en tom garnsæk og fire sække med garn. To af disse lå i en paune i skibets
bagbord side agter, mens de to andre sække stod midtskibs (figur 9). Garnlænken i den
ene sæk midtskibs var fastgjort med en line til en bøje og var derfor klargjort til udsætning.
I en paune i center af skibet blev der fundet yderligere ni tomme garnsække. Derudover
blev der fundet ni bøjer.

En bøje

Otte bøjer
En fuld garnsæk
En tom garnsæk

Ni tomme garnsække

En fuld garnsæk

To fulde garnsække

Figur 9: Fund på RAMONAs arbejdsdæk
Kilde: DMAIB

I forbindelse med eftersøgningen af fiskeren ud for Bornholm blev en lænke af intakt garn,
en intakt bøje og overdelen af en knækket bøje bjærget (figur 10 og 11, næste side). Ved
havarikommissionens undersøgelser af fiskeredskaberne blev det konstateret, at bøjen
var knækket ved den nederste del, hvor bøjen havde indstøbt ballastvægt. Derudover
blev det konstateret, at bøjen var deformeret umiddelbart neden for bøjens opdriftsmiddel.
Bøjelinen fra den knækkede bøje havde været forbundet til en mellemline på det bjærgede
garn. Det bjærgede garn var snoet og sammenfiltret på en sådan måde, at det viste tegn
på at have været udsat for et træk i længderetningen.
Undersøgelsen af bøjen og skibet indikerede, at den øverste del af bøjen, som der var
træk på, var blevet ført med over bord, mens den nederste del, som blev ført mod lønningen, var knækket af. Den nederste del af bøjen blev ikke fundet ved undersøgelsen af skibet og formodes derfor også at være trukket med over bord. Der blev ikke fundet skader
på skibets agterdæk, som kunne være forvoldt af bøjen, mens den blev trukket over bord.
Havarikommissionen har udført rekonstruktioner ombord på skibet for at konstatere, hvorvidt bøjen kunne føres over bord ved træk fra garnet. Bøjen var klargjort og lå sædvanligvis
på skibets lønning på agterkanten i styrbord side (figur 12, side 16). Rekonstruktionen
viste, at hvis bøjen lå på lønningen og blev udsat for at træk fra det overbordkørende garn,
så blev bøjen trukket over bord og ud i vandet. Det er uklart, hvordan bøjen under forløbet
knækkede.
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Knækket bøje

Intakt bøje

Figur 10: Intakt og knækket bøje
Kilde: DMAIB

Figur 11: Bjærget garn udsat for træk i længderetningen
Kilde: DMAIB
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Figur 12: Rekonstruktion af bøjens mulige placering
Kilde: DMAIB

Undersøgelsen af garnet, som var fastgjort til den knækkede bøje, viste, at det havde
været udsat for et usædvanligt træk i længderetningen. Det tyder på, at garnet ikke frit
har kunnet køre over bord, fordi fiskeren ikke var til stede til at lempe slutbøjen over bord.
Dette indikerede, at fiskeren bortkom, mens grejerne har været ved at køre ud, og før
slutbøjen skulle sættes.
Det fremgik af skibets kortplotter, at slæbesporet var startet af fiskeren klokken 20.36, da
fiskeren påbegyndte udsætning af garnene. Desuden viste kortplotteren, at sporet ikke
blev afsluttet på normal vis. Sammenholdt med skaderne på slutbøjen og det sammenfiltrede garn, finder havarikommissionen det sandsynligt, at fiskeren er kommet fast i enten
linerne til den første bøje, garnet eller linerne til slutbøjen under udsætningen og er blevet
trukket over bord (figur 13).

Dele af drivgarn som fiskeren kan være blevet fanget af

Figur 13: Skitse af drivgarn
Kilde: DMAIB

16

Tidsrummet, hvor fiskeren blev trukket over bord, kunne sandsynliggøres ud fra en rekonstruktion af, hvor lang tid det tog fiskeren at udsætte garn. Skibets kortplotter viste, at
udsætningen af garn på RAMONA på ulykkesdagen foregik med ca. 4 knobs fart. Da hver
lænke havde en længde på 700-800 m, tog det ca. 6 minutter at sætte hver garnlænke.
Fiskeren havde sat 10 lænker garn med op til 100 meters afstand mellem lænkerne og var
på ulykkestidspunktet i færd med at sætte den 11. lænke garn. Derfor anslås fiskeriet at
have haft en varighed på ca. 70 minutter. Da han aktiverede kortplotterens spor kl. 20.36,
kan han være blevet trukket over bord ved 22-tiden. På figur 14 ses en oversigt over tidspunkter og steder.

20.36: Slæbespor startes
Ca. 22.00: Fisker trukket over bord
ved udsætning af garnlænke nr. 11
00.05: Slæbesport afsluttes
pga. teknisk fejl

09.35: RAMONA findes grundstødt

Figur 14: Oversigt over tidspunkter
Kilde: Made Smart GroupBV 2021 @ C-Map AS 2021/ DMAIB
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Indretning af arbejdsdækket
Arbejdsdækket på RAMONA bestod af en overdækket del og en åben del (figur 15). Den
overdækkede del lå i forlængelse af styrehuset, og her var dækket indrettet med pauner i
bagbord side og en garnhaler i styrbord side, der blev anvendt, når garnene skulle hales
om bord. Garnhaleren var placeret i styrbord side tæt ved styrehuset. Agter for garnhaleren var der monteret en styrepult, hvorfra skibets fremdrift kunne justeres fra dækket. I
bagbord side var pauner monteret til garnsække (figur 16).

Overdækket arbejdsdæk

Åbent arbejdsdæk

Figur 15: Overdækket og åbent arbejdsdæk på RAMONA
Kilde: DMAIB

Pauner
Garnhaler

Styrepult til fremdrivning og styring
Figur 16: Arbejdsdækket set agtenfra mod styrehuset
Kilde: DMAIB
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I styrbord side agter blev afmærkningsbøjer til garnfiskeriet opbevaret i holdere. Tomme
og fulde garnsække blev opbevaret på dækket og i pauner. Ved lønningen agter var der
en paune, hvor den fyldte garnsæk blev placeret under udsætning. Skibet var forsynet
med en afrundet lønning på det åbne agterdæk. Det midterste stykke af lønningen, hvor
paunen agter var placeret, blev anvendt til, at fiskegrejerne kunne køre ud over lønningen
(figur 17).
Ved en rekonstruktion af forholdene på arbejdsdækket og ved interview af en fisker med
kendskab til hans arbejdsmetoder blev det sandsynliggjort, at fiskeren normalt placerede
sig i styrbord side agter, mens garnet kørte ud. I starten af udsætningen fyldte garnsækkene det meste af agterdækket, men efterhånden som fiskeriet skred frem, blev der mere
plads. Fiskeren var til tider nødt til at bevæge sig forbi sækken med det overbordkørende
garn, når han skulle hente en bøje, der skulle sættes. Det eneste sted han kunne placere
den, så han samtidig kunne aktivere lys og AIS i toppen af bøjen, var i skibets styrbord
side agter. Når bøjen lå på lønningen, kunne han nå toppen af den, og herfra kunne han
lempe bøjen i vandet. Ud over bøjen kan der have ligget 10-15 m mellemline til hver bøje
klar i toppen af garnsækken eller på dækket, når bøjen skulle lempes over bord. Afstanden
fra arbejdsområdet agter ved lønningen til styrestanden, hvorfra skibets fart kunne justeres fra dækket, var 3 meter (figur 18, næste side).

Holder til bøjer

Paune
Lønning

Tomme og fyldte sække

Figur 17: Arbejdsdæk set fra styrbord side
Kilde: DMAIB
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Styrepult

300 cm

Overbordkørende garn
Fri arbejdsplads
Figur 18: Arbejdsdækkets indretning
Kilde: DMAIB

Lønningshøjden agter på 1,25 m kan have nødvendiggjort, at fiskeren anvendte en garnsæk som repos i forbindelse med udsætning af bøjerne. En sammentrykket garnsæk lå
i styrbord side agter. Fra toppen af garnsækken til lønningskanten var afstanden 80 cm.
Lønningshøjden midtskibs var 104 cm (figur 19). Lønningshøjden og fiskerens højde på
183 cm taget i betragtning anses det ikke for sandsynligt, at fiskeren ved et pludseligt
ildebefindende kunne falde over bord.

125 cm

80 cm
Sammentrykket garnsæk

Figur 19: Lønningshøjde
Kilde: DMAIB
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Arbejdspraksis

I den periode fiskeren havde haft RAMONA, havde han primært anvendt skibet til garnfiskeri. Han fiskede sædvanligvis alene. I perioder havde fiskeren forskere ombord i forbindelse med forsøgsfiskeri i Østersøen, men på disse ture blev der som regel ikke anvendt
garn. Det har derfor ikke været muligt for havarikommissionen at indhente vidneudsagn
om fiskerens nøjagtige arbejdspraksis ved udsætning af garn. Men ud fra indretningen af
arbejdsdækket og grejernes placering samt vidneudsagn fra fiskere, som kendte fiskeren
og havde erfaring med samme type fiskeri, har det været muligt at sandsynliggøre fiskerens arbejdsmetode for udsætning af garn.
Fiskeren har sandsynligvis stået i styrbord side agter under udsætning af fiskegrejerne.
Det var nødvendigt for fiskeren at befinde sig i nærheden af bøjerne, når de skulle sættes,
eller ved det overbordkørende garn for at udrede sammenfiltringer. Ifølge vidneudsagn er
det på tidligere ture blevet observeret, at fiskeren havde bøjerne placeret tæt på lønningen agter, hvor garnet blev kørt ud. Håndtagene til reguleringen af skibets fart og kurs var
placeret tre meter fra fiskerens placering agterst. Det har derfor ikke været muligt for fiskeren at standse skibet kortvarigt, hvis det var nødvendigt at udrede en sammenfiltring på
garnet. Skibets indretning og fiskerens arbejdspraksis har sandsynligvis nødvendiggjort,
at fiskeren kom i berøring med alle dele af den overbordkørende garnlænke (garn, liner og
bøjer).

Redningsmidler til overbordfald
I skibets styrehus og i lukaf i forskibet blev skumfyldte redningsveste opbevaret. Redningsveste med tilhørende ekstraudstyr var det eneste redningsudstyr ombord, som ville
være relevant i forbindelse med en overbordfaldssituation.
Denne type redningsvest er på grund af dens udformning ikke mulig at anvende i det daglige arbejde på et fiskeskib, da den vil hæmme fiskerens bevægelser. Det er derfor ikke
sandsynligt, at de skumfyldte redningsveste blev anvendt af fiskeren. Vidneudsagn har
oplyst, at fiskeren på RAMONA ikke plejede at bære redningsvest under fiskeri.
Eftersom fiskeren ikke blev fundet, kan det dog ikke med sikkerhed fastslås, hvorvidt
fiskeren havde redningsvest på, da han blev trukket over bord.
Havarikommissionen har i forbindelse med en række undersøgelser på fiskeskibe fået
oplyst, at nogle fiskere fravælger at anvende redningsvest under arbejde på dæk, fordi
de er bekymrede for, at overbordkørende grejer kan få fat i stropper på vesten og dermed
øge risikoen for at blive trukket over bord. Derudover synes det ikke nødvendigt at bære
redningsvest, hvis lønningen på skibet er høj, og risikoen for at falde over bord anses for
lille. Interviews med fiskere på mindre fiskeskibe indikerer, at nogle fiskere ikke anser faren
for at blive trukket over bord af fiskegrejer for reel.
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Analyse &
konklusion

Ulykkens årsagssammenhæng
I dette afsnit analyseres hændelsesforløb og undersøgelsesdata med henblik på at sandsynliggøre, hvilke omstændigheder, der førte til, at fiskeren på RAMONA bortkom.

Overbordfaldet
Fiskeren på RAMONA var alene om bord på skibet, da han forsvandt om aftenen den 19.
maj 2021. Derfor kan det ikke med sikkerhed konstateres, hvad der hændte på skibet
forud for hans bortkomst. Undersøgelsen har dog kunnet sandsynliggøre, at fiskeren blev
trukket over bord under udsætning af fiskegrejer.
På grund af skibets indretning var det nødvendigt at have en arbejdspraksis, hvor fiskeren
var i kontakt med fiskegrejerne, mens skibet gjorde fart, og garnet kørte ud over skibssiden. Derfor var fiskeren udsat for fare for at blive trukket over bord i hele processen af
garnets udsætning, dvs. ved sætning af bøjer og garn.
Havarikommissionen har kunnet sandsynliggøre, at han blev trukket over bord ved
22-tiden, da det 11. garn kørte ud, og før udsætningen af den sidste bøje. Det kan ikke
udpeges, hvor i processen det specifikt er sket, men der er tre muligheder:
•

Fiskeren kan have siddet fast i linerne til startbøjen på 11. garnlænke, efter den var
sat.

•

Fiskeren kan have siddet fast i garnet, mens han har været i færd med at udrede en
sammenfiltring.

•

Fiskeren kan have siddet fast i linerne til slutbøjen på garnlænken, før den var sat.

I alle tre tilfælde vil trækket fra skibets fart og grejernes vægt have gjort det umuligt for
fiskeren at holde sig om bord, og han vil være blevet trukket over bord og eventuelt under
havoverfladen.

Mulighed for redning
Fiskeren på RAMONA var ene mand om bord. Derfor var der ingen om bord til at opdage
og alarmere om ulykken. RAMONA blev observeret i Polen, og en redningsaktion blev
iværksat, men på dette tidspunkt var der sandsynligvis gået mere end 12 timer efter overbordfaldet.
Undersøgelser af lignende ulykker på énmandsbetjente fiskeskibe har påvist, at i situationer, hvor man trækkes over bord af fiskegrejer, vil man sandsynligvis blive ført med under
vandet, omend i nogle situationer kortvarigt. I det tilfælde er overlevelsesmulighederne
ringe, fordi den nødstedte vil have ganske kort tid til at frigøre sig og komme til havoverfladen for at få luft. En panikreaktion kan betyde, at kontrollen over vejrtrækningen straks
mistes, så den nødstedte inhalerer vand og derved drukner øjeblikkeligt.
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Det har ikke været muligt at konstatere, hvorvidt fiskeren havde redningsvest på, da ulykken skete. I en situation, hvor man trækkes over bord og tynges ned under vandet af
fiskegrejer, kan man dog være udsat for en større kraftpåvirkning end redningsvestens
opdrift. Redningsvesten vil derfor ikke kunne bidrage til at holde luftvejene oven vande i en
sådan situation. Overbordfald, hvor den nødstedte sidder fast i fiskegrejerne og trækkes
under vandoverfladen, er dermed så kritisk en situation, at redningsmidlerne ofte kommer
til kort.

SIKKERHEDSLÆRING

Det er en kendt problemstilling på énmandsbetjente fiskefartøjer, at man er
dårligt hjulpet i forhold til alarmering og assistance i tilfælde af overbordfald.
For at imødegå den problemstilling, anbefaler Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
fiskere på mindre fiskefartøjer at være iført redningsvest og en nødsender
(Personal locater beacon, PLB) for at forlænge overlevelsesmuligheden i
havoverfladen og øge muligheden for at få assistance. Det anbefales også
at have udstyr, der gør det muligt at standse skibet og redde sig selv om
bord. Disse redningsmidler har til formål at hjælpe fiskeren, når overbordfaldet er sket.
Der er dog visse situationer, hvor overbordfald sker under så kritiske forhold,
at redningsmidlerne ikke kan afhjælpe dem. Dette gælder eksempelvis tilfælde, hvor man trækkes over bord af fiskegrejer og tynges under vandet.
Taget i betragtning, at det er en livstruende situation at blive trukket over
bord, er det essentielt at forebygge situationer, hvor man kan blive fanget
af fiskegrejer. Det gøres ved at indrette dæk og arbejdspraksis på sådan en
måde, at kontakten med overbordkørende fiskegrejer reduceres til et minimum.
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Anbefalinger fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har i september 2021 publiceret et informationsmateriale
omhandlende sikkerhedsudstyr og forholdsregler ved overbordfald fra enmandsbetjente
fiskefartøjer. Nedenstående er uddrag fra materialet:

”Det er en rigtig god idé at bruge arbejdsvest med lys, selvom der er en høj lønning og
ingen umiddelbar fare for at falde over bord. Du ved ikke, hvornår ulykken sker. Hænger du
fast i fiskeredskabet, kan du blive trukket over bord. Det er særligt vigtigt at bruge arbejdsvest på enmandsbetjente fartøjer, da der ikke er nogen til at hjælpe dig med at komme
om bord igen eller til at slå alarm. Arbejdsvesten forlænger den tid, du kan opholde dig i
vandet. En arbejdsvest vil sikre, at du holder dig flydende, og at du har flere kræfter til at
kravle op ad redningslejderen.”
”Det er meget vigtigt snarest muligt at udsende nødmelding. Hvis du bærer en PLB – en
personlig nødpejlesender – kan du udsende et nødsignal, selvom du ligger i vandet, og
disse er derfor særligt attraktive for enmandsbetjente fartøjer”
”På enmandsbetjente fartøjer skal der, til entring fra vandet, være indbyggede trin i skibssiden eller en anvendelig fastmonteret eller udtrækbar redningslejder.”
”Brug af en (automatisk trådløs) fjernbetjent nødstop er også en rigtig god mulighed for at
højne sikkerheden til søs. Her vil overbordfald bevirke stop af motoren via en lille bærbar
personlig sender, så skibet ikke sejler videre, hvis uheldet er ude, og man er faldet overbord. Hvis du falder i vandet uden termisk beskyttelse og ikke kan komme ombord igen, så
beskyt din krop de steder, som afgiver mest varme, dvs. brystkasse, hals, nakke og lysken.”
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Appendiks

SKIBSDATA
Navn:

RAMONA

Skibstype:

Fiskeskib

Nationalitet:

Danmark

Hjemsted:

Christiansø

Kaldesignal:

OU9335

Byggeår:

2005

Byggeværft:

Faaborg Værft A/S

Klassifikationsselskab:

Uklasset

Længde overalt:

11,13 m

Bredde overalt:

3,65 m

Maksimal dygang:

2,09 m

Bruttotonnage:

13,6

Fremdrivningskraft:

129 kW

Skrogmateriale:

Glasfiber

Skrogtype:

Enkeltskrog

SEJLADSDATA
Afgangshavn:

Svaneke, Danmark

Ankomsthavn:

Svaneke, Danmark

Sejladstype:

Kystsejlads

Oplysninger om lasten:

Ingen

Bemanding:

1

Antal passagerer:

0

VEJRDATA
Vind – retning og hastighed:

SV 8-10 m/s

Bølgehøjde:

0,50-1,35 m

Sigtbarhed:

5-10 sømil

Vejrforhold:

Klart

Lysforhold:

Mørkt

OPLYSNINGER OM ULYKKEN
Ulykkens type:

Arbejdsulykke

IMO-klassifikation:

Very serious

Dato og tidspunkt:

19. maj 2021, ca. 22.00

Sted for ulykken:

Østersøen

Skibsdrift og rejseafsnit:

Udsætning af garn

Menneskelige faktorer:

Ja

Konsekvenser:

Fiskeskipper omkom. Fiskeskibet grundstødte.
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ASSISTANCE FRA MYNDIGHEDER PÅ LAND OG ALARMBEREDSKAB
Hvem var involveret:

JRCC, Kystredningstjenesten, Lyngby Radio, MRCC GDYNIA,
Kustbevakningen

Anvendte midler:

Overvågningsfly, Polen
Overvågningsfly, Sverige
Redningshelikopter, Polen
Redningshelikopter, Danmark
Fire polske redningsskibe
Seks danske redningsskibe

Trufne foranstaltninger:

Eftersøgning

Resultater:

Fisker ikke fundet.

RELEVANTE BESÆTNINGSMEDLEMMER
FIskeskipper:

Erhvervsfisker. 46 år og havde fisket siden barndommen, heraf
16 år på RAMONA.
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