REGELOVERBLIK OVER FISKEFARTØJER UNDER DIMENSION 20
Gældende regler for fiskefartøjer med dimensionstal
under 20, samt krav til besætningen

SÅDAN UDREGNER DU DIT FARTØJS DIMENSIONSTAL:
Dimensionstal for fiskefartøjer er:
Fartøjets største længde ganget med fartøjets bredde, dvs.:
Loa x B.

REGLER FOR FARTØJET
HUSK AT
Fartøjet skal bygges, så det

Montere godkendt red-

er egnet til formålet

ningsflåde korrekt

fx CE-mærket, Nordisk
bådstandard, typegodkendt

Fx ISO-redningsflåde eller søg
om eventuel fritagelse

Male havnekendingsnum-

Sørge for skibslys, signalfi-

meret tydeligt på begge sider af boven

gurer, nødsignaler, samt
lyd- og lyssignaler

Fiskeristyrelsen udsteder
fiskeritilladelser

Så er alle opmærksomme på
dig og dit fartøj

Forsyne fartøjet med navi-

Udarbejde

geringsmidler, maskin- og
radioanlæg, samt brandsikrings- og slukningsmidler

arbejdspladsvurdering og
-brugsanvisning for
arbejdet om bord

Fx GPS, håndholdt VHF, håndslukker med pulver

Forbedrer arbejdssikkerheden
og -miljøet om bord

Sikre arrangementer til

Have en medicinkiste

beskyttelse mod forurening

om bord

Fx en håndpumpe og plastdunk
til opsamling

Typen afhænger af afstanden til
land og fartøjstypen

Registrere fartøjet som

Sikre godkendte rednings-

fiskefartøj

veste til alle ombord

Det gør du hos Skibsregistret

Fx fast eller oppustelig type,
typisk SOLAS- og EFtypegodkendt eller DVNvaredeklareret

KRAV TIL BESÆTNINGEN
HUSK AT
Have gennemført erhvervs-

Have gyldigt certifikat som

fiskeriets grundkursus eller
have erhvervet 12 måneders fartstid i søgående
fiskeskibe og dokumentere
at have gennemført et
godkendt kursus for førere
af fiskeskibe med en
længde under 9 meter

radiooperatør i GMDSS til
betjening af fiskeskibets
radioudstyr

Besidde sundhedsbevis for
søfarende og fiskere, der er
gyldigt for tjenesten om
bord
Sundhedsbeviser udstedes af
søfartslæge efter en undersøgelse. Bierhvervsfiskere er undtaget krav om gyldigt bevis.

Være skikket til udkig

Alle, der har en VHF eller VHFDSC-radio om bord skal have et
certifikat til at betjene denne
korrekt.

Være uddannet som sygdomsbehandler på en af
Søfartsstyrelsen godkendt
uddannelse
Ved krav om medicinkiste om
bord skal du være uddannet til
at bruge medicin korrekt. Ellers
anbefales et anerkendt førstehjælpskursus i henhold til Dansk
Førstehjælp Råds godkendte
kurser

MEGET MERE OM


Råd og vejledning om udstyr hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd (www.f-a.dk)



Vejledning om uddannelse på Fiskeriskolen i Thyborøn (www.eucnordvest.dk)



Din nærmeste søfartslæge på Søfartsstyrelsens hjemmeside (www.sfs.dk)



Lovgrundlag på Retsinformation
(www.retsinformations.dk)



Søfartsstyrelsen på Søfartsstyrelsens hjemmeside
(www.sfs.dk)

REGELGRUNDLAG
Bekendtgørelser om hhv. skibsregistrering, redningsveste i mindre fartøjer, søvejsregler, lægeundersøgelser af søfarende og fiskere, kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om
sønærings– og kvalifikationsbeviser, samt lov om sikkerhed til søs, Meddelelser A og teknisk
forskrift om redningsflåder og -dragter i fiskeskibe.

