Lørdag den 10. september 2016

Fiskere ramt af
ny ulykke med
giftige dampe
i lasten
Tre mænd blev torsdag sendt på sygehuset efter at have losset brisling
i Hvide Sande
ULYKKE
Af Lars Gammelgaard
Svovlbrintedampe i lasten på et fiskefartøj er en særdeles farlig cocktail,
som skal tages meget alvorligt. Det er
ikke mere end to år siden, at to fiskere
omkom i lasten på et fiskefartøj under
losning af brisling i Strandby. Tidligt
torsdag morgen var ulykken ved at gentage sig på fartøjet RI 376 Victory under losning af brisling i havnen i Hvide
Sande. Heldigvis endte ulykken denne
gang uden dødelig udgang.
Alarmen indløb klokken 04.14 torsdag morgen, at 3 mand var i vanskeligheder om bord på RI 376 Victory, der
var ved at losse brisling. To mænd var
i lastrummet, da de blev udsat for den
giftige svovlbrintegas. Den ene var så
hårdt medtaget af de giftige dampe, at
man ikke kunne komme i kontakt med
ham.
Indehaveren af fartøjet var ikke med
fangstrejsen, og det var derfor reserveskipperen, som forsøgte at redde de to
ramte op af lasten. Under redningsforsøget blev han selv udsat for de giftige
dampe. Det lykkedes dog for alle tre at
komme op af lasten. De tre mænd på
47, 56 og 58 år blev derefter kørt til observation på Herning Sygehus, og har
det ud fra de seneste meldinger torsdag
over middag godt.

Fokus
Selvom de nærmere omstændigheder
ved ulykken på RI 376 Victory endnu
ikke er klarlagt, og man ikke ved, hvad
der er brugt af udstyr, så ryster en ny
ulykke med svovlbrintedampe i lasten

formanden for Sydvestjysk Fiskeriforening.
- Heldigvis ser det ud til at alle tre
klarer det denne gang, for vi skal ikke
have flere dødsfald med svovlbrintedampe under losning. Ulykken bør give
anledning til, at vi helt generelt kigger
på, om vi er gode nok til at bruge det
udstyr, der kan forhindre ulykker som
denne, siger Jesper Juul Larsen.
Han er meget optaget af, at det ikke
sker igen og vil også se på, om der er
behov for mere uddannelse i brugen af
det udstyr, der kan forhindre ulykker
som den i Hvide Sande i torsdag morgen.
- Vi skal have stærk fokus på, at der
en fare og hvordan vi undgår den. Det
kunne være ved at lave kurser, for dem
der har med det at gøre, siger Jesper
Juul Larsen, der understreger, at det
her kan ske for alle, og at det ikke kun
er noget, der kun sker for naboen.
- Derfor skal vi have 100% styr på,
hvordan man undgå ulykken og, hvordan man undgår tab af menneskeliv,
hvis den opstår, siger Jesper Juul Larsen.
Hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har
man også meget fokus på at undgå lignende ulykker sker igen.
- Jeg kender ikke detaljerne i den nye
ulykke i Hvide Sande, men jeg vil opfordre fiskerne til at kontakte os, hvis
de er det mindste i tvivl, om hvordan
man skal forholde sig i forhold til det
her. Vi sidder altid klar til at hjælpe,
siger direktør Flemming Christensen.
Han opfordrer også til at se Fiskeriets Arbejdsmiljøråds videoer om sikkerhed om bord. De kan findes på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside
www.f-a.dk
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Foto: HAV, Torvehallerne.

Thy-fisk kom på auktion i København
I løbet af denne uge har Hanstholm Fiskeriforening bidraget til, at københavnerne har
kunne få gode tilbud på fisk, der er landet i
Hanstholm. Hver dag fra tirsdag til og med
fredag har fiskehandlen HAV afholdt en
fiskeauktion uden for Torvehallerne, hvor
fisken er kommet under hammeren.

ville hjælpe med at sætte fokus på fisk fra
Thy.

Fiskeriformand Jan Hansen fortæller, at
Thy har haft en bod ved Torvehallerne det
seneste halve års tid, og at han i den forbindelse har fået en forespørgsel, om man

Fiskeauktionerne har været en stor succes,
og der har været tilbudt en række forskellige fiskearter til de mange, der har budt på
fisken.

- Så da fiskehandlen foreslog, at vi skulle
afholde fire fiskeauktioner, sagde vi selvfølgelig ja til at være med på den idé, siger
Jan Hansen.
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Marine gear
- Effekter fra 25-1350 HK
- Passer til alle
motorfabrikater
- Høj kvalitet
- Kan leveres med
slireventil
- Konkurrencedygtige priser
- Kraftudtag på
mange modeller
- Robust udførelse
- Bredt lager i Esbjerg

Certifikater til de fleste anerkendte
klassifikationsselskaber kan leveres
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