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Formandens
(allersidste) status
I en verden, der er vendt på hovedet, står jeg
her nu igen. I sidste leder takkede jeg ellers
pænt for tilliden og gjorde plads til, at en ny
formand kunne sætte sig friskt i stolen efter
årets generalforsamling og konstituerende
bestyrelsesseminar.
Det var så her, tiden gik i stå midt imellem vores generalforsamling og konstitueringen af et nyt formandskab.
Vi har som land ikke oplevet en lignende
situation siden Anden Verdenskrig, hvor så
store dele af samfundet måtte lukkes ned
og helt grundlæggende rettigheder suspenderes. I en så svær situation skal vores
regering og Folketinget have stor ros for at
have vist beslutsomhed og handlekraft. På få
døgn var der forhandlet en trepartsaftale på
plads, som kunne sikre såvel beskæftigelsen
som virksomhederne. Vi står sammen ved
at holde afstand, som statsministeren så fint
udtrykker det.
I den efterfølgende tid har telefonerne i vores forening været rødglødende og selvom vi,
ligesom resten af samfundet, har sendt alle
medarbejderne hjem, har vi fortsat formået
at håndtere alle indkomne henvendelser og
levere en god service til medlemmerne.
På det kollektive område krævede situationen, at der blev handlet nu og ikke i morgen.
Hele branchen måtte tage drastiske beslutninger på uoplyst grundlag, der var ganske
enkelt ikke tid til at stoppe op og analysere.
Fra vores side viste vi historien tro stor
samarbejdsvilje, og vores medlemmer har
sidenhen løftet i flok. Vi har endnu engang
hjulpet rederne i en presset tid, vi har vist

tillid og velvillighed. Vi forventer derfor
også, at rederierne forvalter vores tillid med
respekt, og skulle det vise sig, når vi kommer ud på den anden side, at vi har ramt
lidt skævt med vores fælles løsninger, ja, så
mener jeg, at det er på sin plads, at vi efterjusterer, så godt vi nu kan.
Til sidst vil jeg nævne situationen i Guineabugten, hvor der i gennemsnit befinder
sig ca. 40 danskopererede skibe, og hvor der
sidste år blev kidnappet ikke mindre end
121 personer. Der er vel at mærke tale om
kriminelle og voldelige bander, pirater, der
overfalder skibe og kidnapper besætningsmedlemmer.
Forsvarskommandoen hæver nu sikkerhedsniveauet fra ISPS-niveau 1 til niveau 2 i
området. Et vigtigt tiltag, der kan være med
til at flytte fokus fra Hormuzstrædet til Guineabugten; der uden sammenligning er det
farligste område for handelsflåden at sejle i.
Med et forhøjet sikringsniveau vil danske
skibe i området være forpligtet til at implementere de tiltag, der står i deres fortrolige
sikringsplan.
Endnu engang - tak for tilliden og god vind.

Bjarne Cæsar Jensen
Formand

”På det kollektive
område krævede situationen, at der blev
handlet nu og ikke i
morgen. Hele branchen måtte tage drastiske beslutninger på
uoplyst grundlag, der
var ganske enkelt ikke
tid til at stoppe op og
analysere.
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Direktørens
status:

Da landet lukkede ned
Covid-19: I den seneste tid har Covid-19 været øverst på dagsordenen. Det har berørt os alle; kollegaer, landsmænd, familie, venner og hele resten af verden. Da statsministeren lukkede landet
ned, blev vi alle sammen sat i en uvant situation, som ingen havde
prøvet før. Allerede fra første dag gjorde statsministeren os det
klart, at indsatsen mod Covid-19 vil komme til at koste arbejdspladser, det vil koste på virksomhedernes indtjening, og der vil
blive lavet fejl. Derefter præsenterede statsministeren en række
ambitiøse hjælpepakker, som skulle holde hånden under beskæftigelsen og virksomhederne. Jeg var vist ikke den eneste, der sank
en klump og tænkte, ”hvordan h… skal vi få det her til at fungere?”.
Aftaler på uoplyst grundlag
Inden for søfarten blev passagerskibene over natten ramt som
de første, og de blev ramt hårdt. I løbet af få dage var store dele
af passagertonnagen lagt stille, og hen over weekenden skulle vi,
sammen med rederierne, finde løsninger, der kunne dæmme op
for eventuelle afskedigelser. Hjælpepakkerne blev blevet spændt
ud som et net under den del af beskæftigelsen, der i en hvilken
som helst anden situation ville have tyet til afskedigelser.
Udfordringen var derfor at lave nødaftaler på toppen af de eksisterende kollektive aftaler. Aftaler, som skulle give rederne den
nødvendige fleksibilitet til at tilpasse driften til de nye omstændigheder. Det lykkedes vi med i første omgang, men vi er selvfølgelig klar over, at aftalerne blev indgået på uoplyst grundlag for
alle parters vedkomne. Præmissen var, som beskrevet af Dr. Michael J. Ryan, en højtstående embedsmand i WHO, at her handlede det om hastighed og ikke præcision. Hvis vi som samfund
skulle vente på, at vi havde afdækket alle potentielle konsekvenser, så ville vi have været i en langt værre situation, for eksempel
lig den i Italien. I stedet for viste vi – som resten af samfundet
– handlekraft og fik lavet de aftaler, der skulle til for at holde momentum og for at sikre, at ingen blev afskediget – og det lykkedes
vi med i første omgang.
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Store konsekvenser
Lodserne blev fra starten kategoriseret af Søfartsstyrelsen som
en kritisk funktion i søfartssektoren, hvorfor beredskabet blev
opretholdt. Også her blev der udarbejdet nødaftaler, som hovedsagligt beskrev tiltag for at minimere smitterisikoen. I samme
ombæring måtte vi erkende, at implementeringen af de faglige
voldgifter, der var blevet afgjort i slutningen af 2019, måtte skydes til efter sommerferien.
Langfarten og offshoresektoren sejlede videre
Her var den største udfordring at få skiftet besætning. Hos de
rederier, der opererer inden for Europa, så vi en stor kreativitet i
forhold til at få skiftet enten via andre skibe eller ved simpelthen
at køre en bil frem og tilbage mellem Danmark og skibet. Andre
rederier, herunder Mærsk, Norden, Torm, RAL og DFDS, suspenderede deres besætningsskift i en periode for at minimere smitterisikoen om bord.
På landsiden går vi en amputeret sommersæson i møde på
de havne, der havde krydstogtskibe på listen over anløb. Historier som ”krydstogtskibet fra helvede” har fuldstændigt lammet
branchen, og for nuværende lyder det, at flere krydstogtrederier
er på vej imod konkurs.
Guineabugten på Vestafrika
Her er pirateri og kidnapning mere eller mindre blevet hverdag.
Alle ved det, og ingen gør noget. Hen over sommeren og i efteråret var det dog et helt andet farvand, der trak overskrifter og
politisk rampelys, Hormuz-strædet ud for Iran. Kulminationen
var, da regeringen besluttede, at vi til efteråret sender en fregat
og op imod 155 mand ned til Strædet for at sikre den internationale skibstrafik. Dette er dog ikke et ønske, der kommer fra de
danske rederier eller søfolkene, vi havde hellere set, at fregatten
satte kurs mod Guineabugten.

„
Risk Intelligence om Guineabugten: Der er
ikke så meget, rederierne egentlig kan gøre for
at nedbringe risikoen for at blive angrebet, det
bedste råd er at indrette sikrede citadeller med
alle fornødenheder.
Status over situationen viser, at der i 2019 blev
kidnappet 121 personer, svarende til 90 % af
verdens kidnapninger til søs.”

Først i dette år blev vi derfor inviteret til et informationsmøde
sammen med de andre organisationer hos Danske Rederier. Her
blev der gjort status over situationen i Guineabugten, hvor der i
2019 blev kidnappet 121 personer, svarende til 90 % af verdens
kidnapninger til søs. Videre forklarede driftschefen fra det private
efterretningsfirma, Risk Intelligence, at der ikke er så meget, rederierne egentlig kan gøre for at nedbringe risikoen for at blive
angrebet, han bedste råd var at indrette sikrede citadeller med
alle fornødenheder. Man kan godt hyre bevæbnede vagter, men
erfaringen er, at bliver skibet først angrebet, så er vagterne de
første, der sidder i citadellet. Alternativt kan man hyre vagtskibe,
det er ret effektivt, da piraterne først skal forbi vagtskibet, men i
nogle tilfælde er vagtskibene, som ofte er militære, blevet kaldt
ud til andre opgaver og har dermed ladt handelsskibet i stikken.
IFSMA
I starten af februar var jeg til mit første bestyrelsesmøde i IFSMA.
På agendaen var organisationens arbejde med forebyggelse af
kriminalisering af kaptajner, anti-korruption i den maritime sektor og autonome skibe. Der er desværre flere uheldige eksempler,

Ferielejlighed lukker: Det er med stor beklagelse,
at jeg skal meddele, at vores store ferielejlighed i
Nyhavn 40 fra og med udgangen af juli i år ikke længere vil være til vores disposition. Vi ved, at mange af
jer har haft stor glæde af lejligheden, og vi vil derfor
fremadrettet se, om der kan findes en egnet erstatning. Nyhavn 44 kører videre som hidtil.

hvor kaptajner kommer personligt i klemme og bliver ladt i stikken. Der er blandt andet eksempler på sager, der omhandler narkotika, hvor kaptajner bliver anholdt og sat i fængsel i knapt så
flatterende hjørner af verden.
IFSMA’s sekretariat har sin daglige gang i IMO med status som
rådgivende organ. IFSMA er med på højeste niveau sammen med
ICS, ITF og er desuden med i en af IMO’s interne komitéer, når arbejdet med de nye anti-korruptions vejledninger begynder i løbet
af året, ligesom sekretariatet ofte blevet bedt om at deltage i det
juridiske arbejde om autonome skibe.
Søværnet
Fra starten af dette år er det muligt for personel fra søværnet at få
anerkendt deres uddannelse og sejltid i handelsflåden. For navigatører er der i første omgang tale om, at der kan erhverves sønæringsbevis som styrmand af 4. grad, hvis man har gennemført en
relevant uddannelse i Søværnet og har minimum 360 havdage.
Lederne Søfart sad med ved bordet i slutningen af 2019, da et
samlet erhverv nikkede ja til indstillingen fra Søfartsstyrelsen.

CORONA: Redaktion af bladet er lukket den 3. april.
Da situationen rundt Covid-19 har udviklet sig dag
for dag, har vi valgt, at vi i artiklerne her i bladet
kun kommer ind på corona i sager, hvor virussen
har konsekvenser.
For den løbende udvikling henviser vi til vores
hjemmeside, der bliver opdateret i samme tempo,
som situationen udvikler sig.
lederne.dk/soefart/
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Det går den rigtige vej
Uddrag af bestyrelsens beretning
TEKST OG FOTOS: LISE MORTENSEN

Sekretariatet
- Året er gået i den rigtige retning for vores forening. Det har været et spændende
år, hvor specielt de nye rammer i Ledernes
Hovedorganisation har præget hverdagen.
En del af året er gået med at omstille sekretariatet fra at være et mindre sekretariat i egne lokaler til at være en del af en
større organisation med flere muligheder,
en organisationskulturel rejse af de større,
sagde Lederne Søfarts formand, Bjarne Cæsar Jensen, da han fremlagde bestyrelsens
beretning på foreningens generalforsamling torsdag den 5. marts.

Lederne løfter opgaven
I 2019 har Ledernes Hovedorganisation
(LH) håndteret godt 1.500 sager, og vores
skatterådgiver har haft ca. 400 henvendelser.
Ud over at rose LH’s juridiske team vil
jeg gerne benytte lejligheden til at rose jer
medlemmer for at være gode til at benytte
Mit Lederne til oprettelse af sager.

Tilfredse medlemmer
Vi er nu i stand til at måle, hvor tilfredse I
som medlemmer er. For 2019 var tilfredshedsgraden 80 %, et tal vi er glade for set
i lyset af, at I har skullet vænne jer til en
masse nyt.
Målet er, at vi skal ligge over 90 % i tilfredshedsgrad.

6 • LEDERNE SØFART / 1 / 2020

I første kvartal blev Sune Blinkenberg ansat som ny daglig leder af foreningen, og
den praktiske del af sammenlægningen
blev sat i værk. Foreningens sekretariat
blev hen over sommeren tilpasset den nye
hverdag i Ledernes Hovedorganisation.
For at give plads til et ekstra årsværk
som faglig sekretær blev kommunikationsafdelingen reduceret fra 2,5 årsværk
til ét årsværk fordelt på to deltidsansatte.
Fremadrettet betyder det, at sekretariatet vil bestå af en direktør, to faglige sekretærer, en kommunikationschef og en
redaktør.
Processen med at rekruttere en ekstra faglig
sekretær er i gang.
Vores skatteekspert, Jytte Hjorth, er gået på
pension. Hendes afløser er fundet, og skatteområdet vil også fremadrettet have høj
prioritet, da det skaber stor værdi for foreningens medlemmer.

Fagbladet
Foreningens fagblad har i årets løb belyst
en række vigtige sager:
Beskatning og bopælspligt ved arbejde på
skibe under fremmedflag – blandt andet
Cypern.
Fremtidens teknologier.
Liberalisering af Lodsvæsenet.

Havneudvidelser, miljøarbejde på havne
og arbejdet på havne er et tilbagevendende
emne.
Konflikten i Hormuz Strædet og om pirater.
Året indeholdt også afslutningen på foreningens arbejde med rapporten: ”Et godt
samarbejde mellem sø og land” ved forsker
Nanna Thit.

Krænkelser til søs
Foreningen satte i årets løb krænkelser til
søs på dagsordenen. Ved hjælp af et analysefirma stod foreningen bag en omfattende forundersøgelse af problemets
egentlige udbredelse og var i foråret vært
ved en konference, hvor undersøgelsens resultater blev præsenteret for et stort antal
fremmødte fra branchens faglige- og interesseorganisationer.
Søfartens Arbejdsmiljøråd har sidenhen startet kampagnen ”Be a Buddy not
a Bully”.

Internationalt samarbejde
For at sikre foreningens internationale position deltog direktøren i årets generalforsamling i den internationale skibsførerforening IFSMA, hvor han blev valgt ind i
bestyrelsen som Vice President. IFSMA har
sit sekretariat i London og har siden 1975
haft status som rådgivende organ til IMO.
Ydermere arbejder IFSMA op imod ILO og
var med ved bordet, da MLC blev dannet.

I det kommende år vil vi
i foreningen arbejde for at:
• Medlemstilfredsheden skal op over
90 %.

Spørgsmål:
Når det er Lederne, der svarer på medlemsspørgsmål – er det så ikke længere specialister i
søfart, der svarer?

•	Sekretariatet styrkes med et fagligt
årsværk.

Sune Blinkenberg:
Jo, der er en gruppe sagsbehandlere i Lederne,
der har maritim ekspertise.

•	Omkostningerne til driften skal tilpasses omsætningsaktiverne.

Spørgsmål:
Hvordan går det med hovedoverenskomsten?

•	Foreningens aktiviteter tilpasses
medlemmernes behov.

Bjarne Cæsar:
Vi tror ikke længere på, at vi får den tilbage.
Det er prisen for, at vi har ført DIS-sagen.

Lodsområdet
Der har været høj aktivitet på lodsområdet
i det forgangne år.
I 2018 indgik Lederne Søfart en ny overenskomst med DanPilot. Overenskomsten
skabte ro og lettede arbejdspresset for vores lodskollegaer, der i en årrække havde
oplevet effekten af den statslige effektivisering og optimering.
Forståelsen af overenskomsten var ikke
den samme på DanPilots side som hos Lederne Søfart og Danske Lodser. I første
halvdel af året blev der afholdt en række
mæglingsmøder, hvor vores repræsentanter fra Danske Lodser gjorde en stor indsats
for at få enderne til at mødes.
Desværre sandede processen til og endte
i to faglige voldgifter, hvoraf hver part
henholdsvis tabte og vandt én faglig voldgift. Den af voldgifterne, som faldt ud til
foreningens fordel, og som omhandlede
fortolkningen af to-mandslodsninger, var
også den vigtigste for vores medlemmer.

DIS-udvidelsen
I foråret 2018 vedtog Folketinget, at
DIS-skatteordningen skulle udvides til

også at gælde for ansatte på en række specialskibe i offshore-sektoren.
Et år senere havde EU-kommissionen
godkendt udvidelsen, men sat som krav,
at DIS-skatteordningen skulle gælde i hele
EU og ikke kun i Danmark.
Den øvelse gav en del udfordringer hos
såvel rederne som hos Lederne Søfart. Skatteministeriet udarbejdede et kompliceret
lovværk, som kom i høring hen over sommeren. Lederne Søfart sendte et udførligt
høringssvar, hvor vi som den eneste organisation påpegede, at lovforslaget ville
kræve alle ikke-EU-borgere afskediget fra
deres stillinger inden for den internationale færgefart som for eksempel ForSea
og Scandlines.

gelsen, men den måde, ordningen er skitseret til at skulle gælde i hele EU på, er ikke
en fordel for den danske beskæftigelse. Det
forventes derfor, at DIS-skatteordningen
vil blive et prioriteret område – ikke bare
for Lederne Søfart – men for hele branchen
i de kommende år. n

Dette ville ikke bare have ramt de af vores udenlandske medlemmer, der har boet
i Danmark i mange år, men som ikke har
fået dansk statsborgerskab, men da Grønland og Færøerne ligeledes er uden for EU,
ville det have afskåret dem fra at sejle i
dansk-international færgefart.
Udvidelsen af DIS-skatteordningen til
også at gælde for en række specialskibe i
offshoresektoren er positivt for beskæfti-

Kontingentfastsættelse

For aktive medlemmer:

For studentermedlemmer:

Generalforsamlingen vedtog enstemmigt bestyrelsens forslag om, at kontingentet pr. 1. oktober 2020 stiger
med kr. 100,50 i kvartalet for aktive
medlemmer.

Lederne
585,00 pr. kvartal

Lederne Søfart / Lederne
75,00 pr. kvartal

Lederne Søfart
490,50 pr. kvartal

For seniormedlemmer:

Kontingentet fortsætter uændret for
senior- og studentermedlemmer.

Lederne Søfart
131,00 pr. kvartal
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Bestyrelsesvalg

blev derfor afgjort ved en lodtrækning, der faldt ud til
Ola Brødremoens fordel.

Der var fem kandidater, som havde stillet deres kandidatur til rådighed til Lederne Søfarts bestyrelse, og der var
kampvalg om fire pladser.
Ola Brødremoen og Mike Leonhart Pedersen havde ved
afstemningens afslutning lige mange stemmer – og valget

Vi byder velkommen i bestyrelsen til:
Ola Brødremoen: Valggruppe 2 for toårig periode
Thomas Strange: Valggruppe 4 for fireårig periode
Preben Zimmer: Valggruppe 4 for fireårig periode
Jens Lundgaard: Valggruppe 4 for fireårig periode

- Jeg kommer, fordi jeg er opvokset
med, at fagforeningen er vigtig. Det
er igennem fagforeningen, jeg kan
blive hørt.
Det er sjældent, at jeg har mulighed
for at komme, fordi jeg sejler. Det er
rart at se folk og få ansigter på osv.
Signe Barfoed,
1. stmd. Torm

- Det er vigtigt, at vi engagerer os i
vores fagforening. Det er den eneste
måde, vi kan påvirke vores arbejdsgivere. Vi må stå sammen og fortælle,
hvad vi gerne vil have. Hvis man vil
have indflydelse, er generalforsamlingen det sted, hvor man kan få det.
Thomas Barfoed,
1. stmd. i Maersk Container

- Jeg kommer for at tage del
i generalforsamlingen og for
at møde gamle kolleger – og
høre de faglige oplæg.
Esben Jellinge,
overstyrmand Alslinjen

- Jeg har været medlem i 15 år og har aldrig været til generalforsamling før.
Det er fint at møde nogle af de andre medlemmer – og høre, hvad der sker.
Og så har jeg lokket min mand med, han er også medlem.
Lisette Hvid Himmelstrup, overstyrmand og tillidsrepræsentant,
Samsø Rederi.
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Scandlines oplæg på generalforsamlingen:

Satser på duale
- I Scandlines tror vi på, at det duale koncept giver en mere solid
og bred driftsforståelse blandt alle officererne. De kan bedre dele
deres viden og sparre, når de har den samme baggrund, siger
Michael Guldmann Petersen, COO Scandlines.
- Vi har i Scandlines fået det første fuldt
duale vagthold, fortæller Michael Guldmann Petersen, Chief Operating Officer,
Scandlines:
- Vi har netop udnævnt en skibschef,
der er uddannet dualofficer, og som har
opnået kompetencer nok både på broen
og i maskinen til at kunne være skibschef.
Han har fået lov til at sætte sig et hold, og
vi har også udnævnt fire dualofficerer til
senior dualofficerer, således at vi har et par
niveauer i skibsorganisationen, og så der
er mulighed for at avancere, fortæller Michael Guldmann Petersen. Han spurgte tilhørerne ved generalforsamlingen:
”Er der nogen, der kender til andre
skibschefer i Danmark?” – Det var der ingen, der gjorde, og Michael Guldmann replicerede: ”Ok – så kan vi godt tillade os at
være stolte over det … Vi vil gerne bakke
op om uddannelsen og vil i øvrigt gerne
have dualerne.”
- Vi har også rigtig mange singleuddannede, dem er vi også rigtig glade for. Det
bliver et generationsskifte, der skal ske. Når
vores singleofficerer bliver pensionerede,
håber vi på at kunne ansætte duale.

i land, hertil svarede Michael Guldmann
med et skævt smil:
- At sejle i Scandlines er næsten det
samme som at gå i land… Der er stor efterspørgsel efter dygtige folk i det blå erhverv.
Mange af de duale er gået i land – men vi
mener, at der er god brug for dem ude i skibene. Og nu prøver vi det.
COO’en understregede, at Scandlines
duale vagthold kun mønstrer 3-4 dage ad
gangen, og så bliver de afløst af et mere
traditionelt vagthold, hvor man har styrmænd, maskinmestre og dualer.

- Hvis der er én, der bliver syg på dualholdet, bliver det omdannet til et traditionelt ’hybrid-hold’.

Bred driftsforståelse
- Vi tror på, at det duale vagthold giver en
mere solid og bred driftsforståelse blandt
alle officererne. Vi tror på, at vi kan udnytte
officerskompetencerne i højere grad, de
kan bedre dele deres viden og sparre, når
de har den samme baggrund.
Vi har ikke kontrolrumsfunktioner,
dem har vi taget op på broen. Og så har vi
mulighed for at kunne tilbyde, at de ikke
skal gå faste nattevagter, det er der mange,
der synes, er en god idé. Dualholdet roterer
vagterne, så de bliver jævnt fordelt mellem
de seks officerer. Og nej, der er ikke sparet
stillinger væk. Officererne arbejder typisk
12 dage om måneden. Vi håber, at det betyder, at flere duale søger over til os. n

- Vores folk manøvrerer 12 gange om dagen. Det er super udfordrende, og de er verdensmestre
i at drive skibene, siger Michael Guldmann Petersen, Chief Operating Officer, Scandlines.

Næsten i land
Der blev fra salen rettet opmærksomhed
på, at næsten alle dualt uddannede er gået
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Esvagt på generalforsamlingen:

Masser af beskæftigelsesmuligheder for danske
navigatører – også i
fremtiden
- Der er masser af muligheder i Esvagt som navigatør, men det
kræver, at man også kigger ind i vindindustrien, der har nogle
helt andre krav end det, vi kender fra olie- og gasindustrien, siger
Nick Vejlgaard Ørskov, Chief Human Resource Officer, Esvagt A/S.
Esvagt blev stiftet i 1981 af tre lokale esbjergensere, der købte nogle gamle skibe
og byggede dem om til olie- og gasindustrien. Derfra er udviklingen kun gået én
vej, i dag har rederiet en omsætning på en
lille mia., og har i øjeblikket 42 skibe.
- Vi er ca. 1.000 ansatte til søs, og vi har
vores hovedkontor i Esbjerg, hvor vi sidder
knapt 80 personer.
- I olie- og gasindustrien har vi ca. 800
medarbejdere, i vind har vi ca. 200, og så
har vi ca. 200 uddannelsespladser i rederiet, siger Nick Vejlgaard Ørskov, Chief Human Resource Officer, Esvagt, A/S:
- I øjeblikket får vi bygget tre nye skibe
– hver gang vi bygger et nyt fartøj, skaber
vi mindst 40 arbejdspladser.
I 2023 regner vi med at have skabt 150
nye arbejdspladser – flest på vindsiden.

sikkerheds-issue kommer fra ift. at være i
vindindustrien. Hvis man vil sælge sikkerhed, skal man selv have styr på sikkerheden. Det kræver dygtige navigatører, der
kan sejle både vores skibe og både, ellers
har vi ikke nogen berettigelse. Her må foreninger og skoler sørge for, at der kommer
nogle dygtige unge mennesker ud.

Mangler dansker søfolk
- For nuværende er alle vores officerer danske, 85 % af alle medarbejdere har danske
pas, og det er vi selvfølgelig stolte af. Men
vi bliver naturligvis kun ved med at have
danske medarbejdere, hvis de er de dygtigste og er konkurrencedygtige.
- En af vores udfordringer er, at vi ikke
kan blive ved med at finde alle de danske

søfolk, som vi skal bruge. For første gang i
de 13 år, jeg har været med, har vi været
ude og hyre udenlandske medarbejdere,
siger Nick Ørskov:
- For navigatører er der masser af muligheder i Esvagt i fremtiden. Der bliver skabt
mange flere stillinger, vi kigger på rigtig
mange skibe i Europa, vi kigger også på
andre muligheder rundt i verden.

Mere diversitet
- Noget, vi som erhverv ikke har været meget dygtige til, er at ansætte kvinder. Kigger
vi rundt, er her vel 2 til 3 procent kvinder
i søfart. Det er ikke godt nok, lyder det fra
Nick Ørskov:
- Derfor er jeg glad for, at rederierne er
gået sammen for at gøre det bedre. I Esvagt
tror vi på, at det genererer flere kandidater
til industrien, hvis vi står sammen om at
få kvinderne med. Det giver bedre arbejdsklima, en mere åben dialog; det er absolut
vores holdning, at vi skal arbejde sammen
om at få flere kvinder ind. En bredere diversitet giver desuden også bedre arbejdsmiljø og bedre indtjening. n

Sælger sikkerhed
- Vi er kendetegnet ved, at vi er verdensmestre i at træne, det er alfa og omega. Hvis
vores medarbejdere skal ud og gennemføre en redningsaktion i 12 meter sø, kræver det rigtigt meget træning i, hvordan
man håndterer vores specialbyggede både
(FRB) til dette formål. Noget af det, vores
vindkunder køber, er, hvor mange af deres
medarbejdere vi kan flytte, og hvordan vi
får dem sikkert over på vindmøllerne.
- Vi har mere end 50.000 overførsler
på gangways om året – det er dér, vores
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Der er masser af muligheder i Esvagt som navigatør, men det kræver, at man kigger ind i
vindindustrien, der har nogle helt andre krav end det, vi kender fra olie- og gasindustrien.
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Molslinjens direktør,
Carsten Jensen, var forhindret
i at holde oplæg på Lederne
Søfarts generalforsamling. Det
blev derfor aftalt, at vi bringer
hans oplæg her i bladet:

”For mig er kaptajnsjobbet spændende og udfordrende, fordi jeg hver dag har med mennesker at gøre. Jeg er glad for at sejle færger, som har passagerer med, fordi det gør
jobbet interessant, og fordi det gør hver dag anderledes. Det er klart, at jeg efterhånden
er ret god til at finde vejen fra Aarhus til Odden og tilbage igen. Men jeg møder stadig
udfordringer, som hver dag gør, at mit arbejdsliv er spændende,” siger Niels Aage Pedersen, skibsfører.

36 ÅR I MOLSLINJEN
Når kaptajn Niels Aage Pedersen
lister en af verdens største hurtigfærger ind mod havnen på Sjællands Odde, så kaster han altid et
blik ud på resterne af den gamle
mølle inde på land. Når han har
passeret møllen, er han på sikker
afstand af det lavvande, som er
lige ved indsejlingen.

Niels Aage Pedersen har været hos Molslinjen i snart 36 år. Han er rederiets mest
erfarne navigatør, og han har de allermest moderne hjælpemidler på hurtigfærgens bro. Men han holder stadig øje
med møllen. Hver gang.
”Sådan var det jo tidligere, hvor radar
og den slags ikke var nær så nøjagtige. Så
kiggede vi efter ting på land,” fortæller
Niels Aage Pedersen. Han bruger stadig
møllen, når han har yngre og mindre erfarne kaptajner med på broen. Bare fordi
et trick er gammelt, kan det jo stadig godt
bruges.
Niels Aage Pedersen kan se tilbage på
snart 36 år i et rederi, som har udviklet sig
voldsomt. Og med rederiets udvikling er
hans job også blevet et andet.

Fire år i chefstolen
På kontoret placeret i hjørnet af Molslinjens administrationsbygning i Aarhus
sidder administrerende direktør Carsten
Jensen. Han har været med siden august
2016.
Han har udsigt til de mange lige vognbaner ud mod færgerne og de lige nu
regnvåde automater, som hvert år registrerer de 3,5 millioner gæster på ruterne
mellem Jylland og Sjælland.
”Det er slet ikke det samme rederi og
den samme arbejdsplads, som det var
for bare få år siden. Molslinjen har uden
overdrivelse været igennem en voldsom
udvikling,” siger Carsten Jensen.

>
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”Det er slet ikke det samme rederi og den samme arbejdsplads, som det var for bare få år siden. Molslinjen har uden overdrivelse været
igennem en voldsom udvikling”, siger Carsten Jensen, administrerende direktør.

Høflig banken
Niels Aage Pedersen fortæller om dengang, kaptajnen havde sin egen kahyt.
Her opholdt han – og dengang var det altid en han – sig under overfarten og lavede forskelligt papirarbejde. Kaptajnen
kom på broen, når færgen skulle ind og
ud af havnene.
”Dengang var det lidt forskelligt, hvor
travlt der var – og i hvert fald var turen
altid rimeligt uforstyrret,” fortæller Niels
Aage Pedersen med et smil.
Han har selv i et år sejlet som kaptajn
på en af de konventionelle færger, hvor
han tilbragte overfarten i kahytten og kun
blev forstyrret, hvis det var nødvendigt.
Dengang blev der banket høfligt og
forsigtigt på kaptajnens kahyt, hvis der
var spørgsmål til skibets chef. I dag går
Niels Aage Pedersen ned i skibets bistro
inden afgang, hvor besætningen sidder og
spiser. De kender alle hinanden og aftaler den lasteprocedure, som i dag også er
kaptajnens ansvar – og en praktisk opgave
– som han på de store bil-dage deltager
i at få løst. Han taler med alle fra yngste
skyller i køkkenet til maskinmestrene og
navigatører.

Teamarbejde
”Vi er et team i dag. Maskinmester sidder
på broen sammen med navigatørerne, og
teamleder for catering er der også. Det er
meget lidt hierarkisk i dag. Vi arbejder
sammen under hele overfarten og kan
meget hurtigt reagere på ting, fordi vi sidder lige ved siden af hinanden i stedet for
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på hvert vores sted på skibet,” siger Niels
Aage Pedersen.
Samme melding kommer fra Carsten
Jensen: Høj og lav arbejder sammen for
et fælles mål om at tilbyde en god oplevelse for de gæster, som vælger Storebæltsbroen fra og snupper en pause over
Kattegat:
”En kaptajn i dag er selvfølgelig skibets
chef – men han er også et meget vigtigt
bindeled mellem afdelingerne på land og
skibene. Alt det, som sker i land, skal jo udmøntes på færgerne, og der er kaptajnen
en vigtig figur.”

Mail og mobil
Niels Aage Pedersen er helt enig. Og det er
blevet nemmere i dag at holde sig opdateret. En gang var Lyngby Radio kommunikationen på færgerne, og i havnene var
der lige tid til at hente post og få en snak
med administrationen.
”I dag er vi hele tiden orienteret via intern kommunikation, mail og mobiltelefoner. Jeg kan personligt godt lide at følge
med og være oplyst om, hvad der foregår
i rederiet på land,” siger Niels Aage Pedersen. Da han begyndte i Molslinjen, var det
et lille rederi med konventionelle færger
mellem Ebeltoft og Odden over tiden med
Sea jet færgerne til de store hurtigfærger.
Han er lettere modvilligt blevet talsmand for kaptajnerne på Kattegat, men
han har også erfaret, at arbejdsbyrden ved
den tillidspost ikke var helt så stor endda.
Fordelen har været, at han har fået lejlighed til at mødes med mange af de andre

kolleger i rederiet, som på grund af firmaets størrelse ikke mødes særligt ofte.

Forskellige og ens
Niels Aage Pedersen kan se tilbage på 36
år med Molslinjen – Carsten Jensen kan
se tilbage på fire år i spidsen for rederiet.
De står på en måde bag hver deres ror. De
er forskellige og ens på samme tid. De er
begge optagede af, at det går deres fælles
virksomhed godt, og de kan lide at være i
en virksomhed, hvor dørene til broen og
kontorer er slået op. En virksomhed med
masser af frisk luft og forandringens
vinde.
Åbne døre og frisk luft er nødvendigt
for at kunne tiltrække dygtige unge mennesker til et job på søen.
De mandlige kaptajner og navigatører har heldigvis fået selskab af dygtige
kvinder på broen. Men mænd eller kvinder – det er de samme kompetencer, som
efterspørges.
”Vi har brug for navigatører, som både
kan sejle et skib, men som også forstår den
kurs, som rederiet har sat. Forstår, at vi er
en servicevirksomhed, hvor alle led tæller med i den gode oplevelse, som vores
passagerer skal have,” slår Carsten Jensen fast.
Niels Aage Pedersen har fundet sig
godt til rette i netop den rolle. Selv om
han stadig lige tjekker møllen på vej ind
mod Odden Havn, så kan han lide at arbejde i en virksomhed, hvor dagene ikke
nødvendigvis ligner hinanden. Færgerne
er hurtige, og forandringer kommer med
næsten samme hastighed. n

GREENLAND PILOT SERVICE:

Fordoblet
omsætning
på fem år
Med en beskeden start på 24 lodsninger i 2016 forventer direktør for
det grønlandske selskab, Peer Bøje
Brandenborg, nu at skulle forsyne 50
skibe med lodser i den kommende
sæson. Så hvis man drømmer om at
blive lods i Grønland, er der al mulig
grund til at læse med her.
TEKST: PIA ELERS | FOTOS: FORSVARSGALLERIET

Der er sne og is og minus 6 grader, da Peer Bøje Brandenborg lander i Nuuk Lufthavn først i februar.
Selvom sæsonen for krydstogtsejladser omkring Grønland først starter i juni, er der en masse ting, der
skal klares inden da. Der skal laves
aftaler med kunder, der skal planlægges, hvem der tager hvilken tørn,
og endelig skal der også rekrutteres
et par nye lodsaspiranter. For allerede nu kan direktøren se, at de i højsæsonen får brug for at have hele 29
lodser afsted på én gang.
”At være lods i Grønland er jo i
høj grad et sæsonbetonet job, da
krydstogtskibene kun sejler heroppe fire måneder om året – fra
start juni til og med september. Og
det betyder, at der er grænser for,
hvor mange vi kan have fastansat

ARKTIS

- et brændpunkt

i Greenland Pilot Service. Derfor låner vi os frem via DanPilot, hvorfra
vi typisk er dækket ind et stykke af
vejen med 10 til 12 lodser,” forklarer
Peer Bøje Brandenborg, der i 2016 af
DanPilot fik til opgave at få etableret
det grønlandske lodseri, Greenland
Pilot Service, som han altså nu er direktør for.

Farligt farvand kræver lods
Baggrunden for det var, at der fra 1.
juli 2016 blev indført lodspligt for
passagerskibe med over 250 passagerer. Det havde Søfartsstyrelsen set
et behov for i takt med, at der sejlede
stadig flere og større passagerskibe i
de grønlandske farvande, og at kun
de færreste brobesætninger selv
havde erfaringer i den henseende.
Og med et så sensitivt miljø som

>
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”Vores fornemmeste opgave er netop at sejle
uden om isen. Men vi kan godt sejle forbi isbjerge og isformationer, så passagerne kan nyde
at se på dem, siger Peer Bøje Brandenborg.

„

ARKTIS

- et brændpunkt

det arktiske er der ekstremt meget fokus
på sejladssikkerhed. Man tør næsten ikke
tænke på, hvad der ville ske, hvis et af de
største krydstogtskibe med 2.500 passager
og 1.500 besætningsmedlemmer ombord
bankede ind i et isbjerg. Men nu er det altså
op til lodserne at sørge for, at skibene kommer sikkert rundt.
”Langt de fleste af de passagerskibe, der
sejler rundt heroppe om sommeren, er ikke
isklassede, men det er så heller ikke noget
problem, for vi skal ikke sejle i is. Vores fornemmeste opgave er jo netop at sejle uden
om isen. Vi bevæger os aldrig ind i isen med
de her skibe, det er simpelt hen for farligt.
Men vi kan godt sejle forbi isbjerge og isformationer, så passagerne kan nyde at se på
dem,” siger Peer Bøje Brandenborg.

Ombord før Grønland
Lodserne, der altid optræder i par ved de
lange sejladser, kommer som regel ombord i den sidste havn før Grønland, hvilket typisk vil være Island. For de store skibes vedkommende – dem med over 1.000
passagerer – er den mest anvendte rute
at sejle gennem Prins Christians Sund, aflægge besøg i et par havne i Sydgrønland
og derefter sætte kursen mod Canada. Her
står lodserne så af efter 8-10 dages sejlads,
ofte på New Foundland i St. John eller en
anden havn derovre. De lidt mindre passagerskibe nøjes ikke med Sydgrønland, men
fortsætter op til Nuuk og Diskobugten. Det
gør turen lidt længere for lodserne, der så
typisk bliver ombord mellem 10 og 14 dage.
Efterhånden er der også ved at være
stor interesse for at komme over og opleve
Østgrønland. Det vil så typisk være lidt
mindre ekspeditionsskibe, der begiver sig
ud på de ture. Så med den stadig stigende
interesse for at sejle omkring Arktis har
Greenland Pilot Service også fået lidt flere
kunder i butikken.

Besøg til trekaffe på GPS’s kontor i Nuuk
af tre lodser, der var langs med skibe.

”Vores fornemmeste opgave som lodser er at sejle uden om isen. Vi bevæger os aldrig
ind i isen med krydstogtskibene, det er simpelt hen for farligt. Men vi kan godt sejle forbi
isbjerge og isformationer, så passagerne kan nyde at se på dem,” siger Peer Bøje Brandenborg, direktør for Greenland Pilot Service.

Thomas Bøggild GPS’s Project og Quality Manager, briefer en brobesætning om,
hvad de kan forvente i Grønland.

Tankbåd på vej til Kangerlussuaq
(Sdr. Strømfjord) lastet med den årlige
forsyning af flybrændstof.
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Fra 24 til 50
”Vi startede i 2016 med 24 lodsninger og
nåede sidste år op på 50 lodsninger. Stigningen hænger blandt andet sammen
med, at vi også er begyndt at få skibe ind,
der egentlig ikke har pligt til at have lods
ombord. Men nu da vi er her, vil de gerne
have vores assistance. Vi har eksempelvis
haft et par tankskibe, der skal sikre de vitale årlige forsyninger af brændstof i Grønland til fly og skibe – og naturligvis også til
opvarmning af beboelse. Derudover har vi
også haft fragtskibe, der skulle levere gods
til miner heroppe. Så ud af de 50 lodsninger havde vi vel 14 skibe, der ikke var lodspligtige,” forklarer Brandenborg og tilføjer,
at det både er godt og ondt med den øgede

omsætning. For de har en meget stor udfordring – og det er at skaffe folk.

Udfordring at rekruttere
Det kræver lidt forklaring. Sagen er, at Greenland Pilot Service opererer med to slags
lodser. Dem, der arbejder i Grønland, og
som kun får penge for de dage, de er ude
at lodse – altså en slags sæsonarbejde. Og
så den anden gruppe, der er ansat i DanPilot og bliver udlånt til det grønlandske
lodseri i det omfang, der er behov for det.
”Et lille lodseri som vores har ikke råd
til at have en gruppe fastansatte lodser
året rundt, da vores sæson jo er ultrakort
– kun fire måneder. Så hvis man vil være
Grønlandslods her hos os, så bliver man
altså betalt pr. dag. Hvis man for eksempel
har 80 lodsningsdage, nærmer man sig en
halv million i årsløn. Men der er ingen garanti for, at man kan få så mange lodsdage,
nogle får måske kun mellem 40 og 60. Og
vi ved jo også, at de fleste gerne vil have
en stabil indtægt, så derfor er det faktisk
ikke verdens nemmeste job at rekruttere
til, selvom det på mange måder er et drømmejob,” siger Peer Bøje Brandenborg.

Kræver sejlads ved Grønland
Men så er der også en anden stor udfordring i forhold til at skaffe folk, og det er,
at der er ganske høje krav til at blive lods i
Greenland Pilot Service. Man skal nemlig
kunne dokumentere to års effektiv sejltid
som enten overstyrmand eller skibsfører
i farvandene omkring Grønland, før man
kan blive lodsaspirant. Vel at mærke sejltid,
der skal være erhvervet inden for de sidste
fem år. Det er kravene fra Søfartsstyrelsen.

”Jeg er helt enig i kravene for at kunne
blive lods i Grønland, når man tænker på,
hvad det er for et farvand, vi sejler rundt
i heroppe. Men det gør bare, at puljen af
ansøgere bliver ret snæver, for så mange
er der jo heller ikke at tage af. Da vi havde
annonceret efter lodsaspiranter forrige år,
kom der 10 ansøgninger, hvoraf cirka halvdelen ikke opfyldte kravene, så det giver os
nogle udfordringer med hensyn til rekruttering,” påpeger Brandenborg.

Sidemandsoplæring
Der er dog mulighed for at få dispensation,
hvis man kommer med sejltid, der er ældre
end de fem år. Her vil Søfartsstyrelsen foretage en individuel vurdering, hvorefter de
typisk vil foreslå sidemandsoplæring i en
periode, hvor længden afhænger af ansøgerens øvrige kvalifikationer.
”Sidemandsoplæringen foregår på den
måde, at ansøgeren så sejler rundt med to
erfarne lodser heroppe, indtil han eller hun
har den af Søfartsstyrelsen krævede sejltid.
Vi havde en navigatør sidste år, der ganske vist havde sejlet i grønlandsk farvand,
men det var 10 år siden. Og der bestemte
styrelsen, at han skulle have 25 dages sidemandsoplæring, før han selv kunne tage
over som lods,” forklarer Peer Bøje Brandenborg.

Pensionister
Der er en hel del pensionerede skibsførere,
der gerne tager en sommertjans som Grønlandslodser. Det er typisk officerer, der har
sejlet med enten Royal Arctic Line eller rederiet Simonsen fra Svendborg – og derfor har den fornødne sejltid og erfaring.

Men de har ikke noget ønske om at få alt
for mange lodsningsdage, max. 20-30 i sæsonen.
”Det hænger blandt andet sammen
med, at de af hensyn til deres pensioner
har et loft over, hvor meget de må tjene. Og
så skal de jo også nyde pensionisttilværelsen, tage ud at rejse og den slags. Så derfor
passer det dem fint at have et begrænset
antal dage heroppe. Til gengæld skal de, der
vil forsøge at leve af det, gerne nå op på
mellem 60 til 80 lodsningsdage for at lave
deres årsløn på de her fire måneder,” siger
Peer Bøje Brandenborg.

Corona skaber usikkerhed
I år har Greenland Pilot Service ikke annonceret efter lodsaspiranter, da erfaringen viser, at folk henvender sig på anden vis via
deres netværk. Men som det ser ud nu, ville
de gerne kunne ansætte fem nye lodser til
denne sæson.
”Vi får sandsynligvis brug for et par nye
lodsaspiranter. Så hvis nogen skulle være
interesserede, skal de da endelig henvende
sig. Bare ring,” lyder opfordringen fra lodsdirektøren.
Der er dog desværre kommet en del
malurt i bægeret. Og det er, at den verdensomspændende corona-krise har ramt ikke
mindst krydstogtbranchen ualmindelig
hårdt. Så her et par måneder før sæsonen
starter i Grønland, ved lodsdirektøren reelt
ikke, hvor mange passagerskibe der kommer afsted til Grønland. Men som han siger, kan de ikke gøre andet end at håbe på
det bedste. n

>
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”Folkets Befrielseshærs flåde vil komme til at være meget
mere til stede (i Arktis) i årene, der kommer. De vil gerne
vise, at de er en global stormagt, der også militært kan
begynde at hamle op med USA”

„

– citat Ole Kværnø. Forsvarsattaché, den danske ambassade i Beijing.

ARKTIS

- et brændpunkt

Stormagternes
kamp om Arktis
Både USA, Kina og Rusland kæmper med næb
og kløer for at få fodfæste i Grønland og resten
af det arktiske område. Det handler til dels
om økonomi, fordi Grønland har interessante
råstoffer. Men mest af alt handler det om sikkerhedspolitik – for Arktis kan i værste fald blive
skueplads for en krig mellem Rusland og de
vestlige lande.
TEKST: PIA ELERS | FOTOS: FORSVARSGALLERIET

”Cold Response 2020”. Det er navnet på den NATO-øvelse, der var
planlagt til at løbe af stablen i det nordlige Norge de første to uger
af marts. En øvelse med deltagelse af over 10.000 soldater – heraf
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en halv snes fra Danmark. Men som så meget andet blev den stort
opsatte militærøvelse aflyst pga. corona-virus. Det ændrer dog
ikke på, at der fra NATO’s side er hårdt brug for den type øvelser
i minus 20 grader for at sikre styrkernes evne til at samarbejde
under polarlignende forhold. For to år siden blev der holdt en lignende øvelse – også i Nordnorge – og det var ingen tilfældighed.
Det er et klart udtryk for, at forsvars- og sikkerhedspolitikken er
rykket nordpå.
”En øvelse som ”Cold Response”, der altså blev afblæst i sidste
øjeblik, handler om at gøre NATO-styrkerne i stand til at modstå
et eventuelt russisk angreb. Det nordlige Norge er nemlig i dag et
potentielt mål for Rusland, fordi de her vil kunne besætte vigtige
strategiske knudepunkter som f.eks. radarbasen i Vardø. Det har
selvfølgelig gjort nordmændene lidt bekymrede, og derfor er det
vigtigt for dem at have både USA, Storbritannien og andre allierede involveret,” siger Jon Rahbek-Clemmensen, der er lektor ved
Forsvarsakademiet med Arktis som speciale.

Rusland opruster
Det kommer nok heller ikke helt bag på Rusland, at NATO har behov for at øve sit forsvar i Arktis. For russerne har i de senere år
selv oprustet markant i området – bl.a. på Nagurskoy-basen i Franz
Josef Land, en russisk øgruppe i Barentshavet øst for Svalbard. Basen råder over både jager- og bombefly, ligesom der er opstillet
et offensivt missilsystem. Dermed vil russerne være i stand til at
ramme Thule-basen, der er en vigtig brik i amerikanernes radarvarslingskæde.
”Det betyder jo at Arktis, der hidtil har haft status som et lavspændt sikkerhedspolitisk område, nu i højere grad bliver – om
ikke højspændt – så i hvert fald et område præget af større spændinger. Og det gør også, at USA er nødt til at se på egne kapaciteter. Eksempelvis er amerikanerne p.t. ikke i stand til at forsvare
Thule-basen, hvis det skulle komme til et russisk angreb, eftersom
basen ikke er udstyret med noget luftforsvar. Så de har helt klart
brug for en slags forstærkning i Arktis,” mener Ole Kværnø, brigadegeneral og forsvarsattaché ved den danske ambassade i Beijing.

som en hypermagt. Selvom kinesernes interesse i første omgang
er af økonomisk karakter, så er Kværnø ikke i tvivl om, at det ikke
varer længe, før Kina også har en militær tilstedeværelse i Arktis.
”Når jeg taler med mine kolleger herude – altså militærfolk
eller folk fra tænketanke – så sporer jeg en helt klar forventning
om, at Folkets Befrielseshærs flåde vil komme til at være meget
mere til stede i årene, der kommer. De vil gerne vise, at de er en
global stormagt, der også militært kan begynde at hamle op med
USA. Derudover vil Kina også have behov for mere flådekapacitet
i takt med en øget kinesisk skibstrafik gennem Nordøstpassagen,”
vurderer Ole Kværnø.
Han understreger dog, at han ikke forventer en kinesisk militarisering af Arktis inden for de næste par år, men er ikke i tvivl
om, at den kommer. Så foreløbig er det Ruslands oprustning og
USA’s mulige modtræk, der kan give anledning til bekymring. Og
det har også bevirket, at Forsvarets Efterretningstjeneste i deres
seneste trusselsvurdering har sat Grønland og det arktiske område højt på risikolisten.

Kina vil have fodfæste

Forsvar styrkes i Grønland

Med base i den kinesiske hovedstad har han naturligvis særligt
fokus på Kina og landets interesser i Arktis. For selvom Kina ikke
er en såkaldt arktisk stat, har kineserne været meget ivrige efter
at få fodfæste i området – ikke mindst i Grønland. Men også andre dele af Arktis er interessante for Kina ud fra en geoøkonomisk
interesse.
”Helt åbenlyst handler det om Nordøstpassagens åbning –
altså søvejen norden om Rusland. Den bliver jo mere og mere farbar i takt med den globale opvarmning. Og for et eksportland som
Kina vil det være rigtig interessant, hvis de kan reducere transportomkostningerne mellem Kina og Europa med 30 pct. Og den
sørute har Kina da også inkorporeret i deres Silkevejsprojekt, hvor
de bl.a. kalkulerer med massive investeringer i infrastruktur i den
russiske del af Arktis, så de også på den måde kan sikre sig en strategisk position i området,” siger Ole Kværnø.
Men som nævnt står også Grønland højt på kinesernes ønskeliste. I de senere år har Kina været langt fremme med investeringer i grønlandsk minedrift og ville også gerne have budt ind på
og finansieret byggeriet af tre lufthavne, som Grønland har hårdt
brug for. Men det mente den amerikanske forsvarsminister var en
ualmindelig dårlig idé – og i hvert fald blev det i stedet den danske
regering, som gik ind og tilbød at finansiere lufthavnsprojektet.
”USA bryder sig virkelig ikke om, at kineserne skal komme al
for godt i gang med at bygge infrastruktur i Grønland eller for den
sags skyld andre steder i Arktis. Og de er også bekymrede for russernes oprustning. Så man kan sige, at det er tre stormagter, der
vogter på hinanden. Der er endnu ikke tale om den store brændende platform, men man kan måske godt sige, at USA har sovet
lidt i timen. I første omgang er de givetvis bekymrede for deres
sårbarhed i forhold til de russiske ubåde, der opererer i de nordlige farvande. Derudover er det først inden for de seneste par år,
de har opdaget, at Kinas position i Arktis er blevet stærkere,” lyder
Jon Rahbek-Clemmensens vurdering.

Sidste år bevilgede den danske regering da også 1,5 milliard kroner
med henblik på at styrke det danske forsvars indsats i Grønland.
”Der er tale om mere end en fordobling, og det er jo et fint signal at sende, f.eks. til amerikanerne, der stiller en hel del krav til
den danske indsats. Og så er spørgsmålet om pengene skal bruges
til bedre luftrumsovervågning, så man kan opdage russiske fly.
Eller Danmark skal være bedre til at komme ud og jage russiske
ubåde i havet syd for Grønland. Under alle omstændigheder batter
halvanden milliard kroner ikke meget i den sammenhæng,” lyder
vurderingen fra Jon Rahbek-Clemmensen. n
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Kinesisk militær i Arktis
Forsvarsattachéen i Beijing er enig i, at USA har været noget længe
om at opdage Kinas globale ambitioner som stormagt. På den
lange bane er det den kinesiske præsident Xi Jinpings mål, at Kina
i 2049, 100 året for Folkerepublikkens fødsel, skal være på højde
med USA militært. Det er også derfor, USA nu kæmper med næb og
kløer for at bevare deres egen position som uantastet supermagt –

”USA bryder sig virkelig ikke om, at kineserne skal komme al for godt
i gang med at bygge infrastruktur i Grønland eller for den sags skyld
andre steder i Arktis, ” lyder Jon Rahbek-Clemmensens vurdering.
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Specielt i Grønland med de kolossalt store afstande er det
vigtigt at have fly og helikoptere til rådighed. Her stiller Flyvevåbnet med et Challenger-fly, der har fast base i
Kangerlussuaq i bunden af Søndre Strømfjord.

Arktisk Kommando

ARKTIS

Forsvarets
blæksprutte mod nord

- et brændpunkt

Til lands, til vands og i luften. Både hundeslæder, krigsskibe
og fly indgår i Rigsfælleskabets nordligste flanke. Denne
særlige afdeling af Forsvaret skal ikke bare klare militære
opgaver men i høj grad også varetage civile opgaver både i
Grønland og på Færøerne
TEKST: PIA ELERS | FOTOS: ARKTISK KOMMANDO
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Et grønlandsk, et færøsk og et dansk flag vajer foran en treetagers blå bygning i Nuuk og
indikerer, at det er her, Arktisk Kommando har sit hovedkvarter. Herfra forsøger omkring
60 ansatte at skaffe sig overblik over alle de opgaver, der på daglig basis skal løses omkring Færøerne og Grønland. Og det er også her fra kommandocentralen, generalmajor
Kim Jesper Jørgensen dirigerer rundt med sine tropper – fem skibe, en flyvemaskine,
tre helikoptere og seks slædehold. Enhederne skal tage sig af både suverænitetshåndhævelse, fiskeriinspektion, overvågning af havmiljø og eventuelle redningsaktioner. Og
med en så sammensat portefølje medgiver chefen, at Arktisk Kommando er lidt af en
særegen størrelse.
”Vi er jo en noget atypisk enhed af Forsvaret, eftersom vi både tager os af militære
og civile opgaver. Eksempelvis er fiskeriinspektion og miljøovervågning jo ikke noget,
Forsvaret tager sig af i Danmark. Det samme gælder ved katastrofer eller større ulykker,
hvor vi ofte træder hjælpende til i større udstrækning, end Forsvaret gør i Danmark. Men
da civilsamfundet på Færøerne og i særdeleshed i Grønland er lidt mere spinkelt end det
danske, så er der større behov for, at vi hjælper med at løse de her opgaver,” siger Kim
Jesper Jørgensen, der har stået i spidsen for Arktisk Kommando siden 2016.

Siriuspatruljens arbejde handler om hele
tiden at fastholde og demonstrere, at det her
er Rigsfællesskabets territorium.

Overvågning er
kernekompetencen
Grundlaget for, at alle disse opgaver kan
udføres, er overvågning. Og det er det, hovedparten af de 60 medarbejdere i Nuuk
er beskæftiget med. I Danmark foregår
overvågning af skibstrafik via kystradarer,
der er placeret forskellige steder, så de kan
dække hele farvandet. Det har man hverken i Grønland eller på Færøerne – simpelt hen pga. størrelsen. Her foregår det
primært via satellit, hvor de bl.a. trækker
på EU’s satellitter og kombinerer det med
flyovervågning og observationer fra skibene.
”En typisk dag på kontoret rent operativt starter med, at jeg får en præcis briefing fra operationscenteret i Nuuk. Hvis
vi tager det maritime, så handler det om,
hvad der er af skibstrafik såvel krydstogtskibe som fragtskibe. Og hvor er vores egne
enheder henne og naboernes – det vil sige
nordmændenes, canadiernes og islændingenes kystvagtskibe. Og hvad er der ellers
kommet ind i løbet af natten med hensyn
til flyovervågning og satellitovervågning.
På den måde får vi et samlet billede, der gør
os i stand til at disponere vores enheder til
opgaverne,” siger Kim Jesper Jørgensen og
giver et par eksempler:
”Hvis vi for eksempel skal lave en ordentlig fiskeriinspektion, er vi nødt til at
vide, hvor der er hvilke trawlere hvornår.
Og på samme måde, hvis vi skal forberede
en eventuel redningsaktion, da er vi nødt

til at vide, hvilke civile skibe, der måtte
være i nærheden, og som vi eventuelt kan
trække på i en nødsituation,” forklarer han
og fortsætter: ”En væsentlig del af vores
overvågningsopgave er også at holde øje
med, om der er olieforurening i vandet.
Hvis vi via satellitten ser noget, der minder om olie, sender vi typisk et fly op for at
kigge på det. Og hvis vi er så heldige, at der
er et skib i nærheden – enten et af vores
egne eller et civilt skib, så kan vi kalde op
og sige: ”Kan du lige kigge ud til styrbord og
se, om der er nogle oliepletter i vandet.” Så
på den måde prøver vi at arbejde sammen
og trække på så mange øjne som muligt.”

Til vands og i luften
Og hvad har han så at gøre godt med, chefen for Arktisk Kommando? Først og fremmest stiller Søværnet med fem skibe. Der
er således to store inspektionsskibe af
Thetis-klassen; det er et bredt anvendeligt skib, der kan sejle i is, har kanoner og
en helikopter ombord og en besætning på
omkring 50 mand. Derudover er der tre inspektionsfartøjer af Knud Rasmussen-klassen – lidt mindre skibe med 20 mands besætning, der typisk bliver anvendt i mere
kystnære områder.
”Arbejdsdelingen er sådan, at Søværnet
sørger for, at skibene er klar med besætning og det hele. Herefter afleverer de dem
til mig under det, der hedder operativ kontrol, og så bruger vi skibene. Og når så de
er godt brugt – både besætning og skibe
– sender jeg dem tilbage til Søværnet. Så

de er det, der hedder styrkeproducerende,
og jeg er indsættende. Det er den måde, vi
gør det på,” forklarer Kim Jesper Jørgensen.
Men skibe alene gør det ikke. Specielt i
Grønland med de kolossalt store afstande
er det vigtigt at have fly og helikoptere til
rådighed. Her stiller Flyvevåbnet med et
Challenger-fly, der har fast base i Kangerlussuaq i bunden af Søndre Strømfjord.
Derudover har Forsvaret chartret to helikoptere fra Air Greenland, den ene ligeledes med base i Kangerlussuaq og den anden i Qaqortoq i det sydlige Grønland.

Slædepatruljen Sirius
Og så er der endelig de landfaste tropper –
nemlig Slædepatruljen Sirius, der har base
på Daneborg i Østgrønland. Patruljen består af seks slædehold med hver to mand
og 13 slædehunde. Deres vigtigste opgave
er at håndhæve Danmarks suverænitet i
hele det nordøstlige Grønland, et område
dobbelt så stort som Frankrig og som betegnes, Grønlands Nationalpark. Her fungerer Sirius-folkene også som politimyndighed.
”Når de er ude på deres patruljer, støder
de af og til på diverse ekspeditioner. Og her
skal de kontrollere, om de har de nødvendige tilladelser fra Selvstyret. Derudover
om de har det udstyr, der er påkrævet, og
hvilke våben de har medbragt. Om sommeren laver de også patruljering langs kysten,
og her er det faktisk dem, der sejler ud og
kontrollerer, om krydstogtskibene har de

>
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Søværnet stiller med fem skibe. To store inspektionsskibe af
Thetis-klassen og tre inspektionsfartøjer af Knud Rasmussen-klassen.

”Vi kigger på hvert enkelt krydstogtskib og
laver en risikovurdering. Derudfra kan vi tage
bestik af, om der er nogle, vi skal være særligt påpasselige med.” – Kim Jesper Jørgensen, chef, Arktisk Kommando (tv)”

ARKTIS

- et brændpunkt

fornødne tilladelser til at være i området,”
siger Kim Jesper Jørgensen.
Som generalmajoren siger, så er der dybere liggende årsager bag det at have en
snes mand i Slædepatruljen Sirius beskæftiget i det store øde grønlandske område.
Det handler om hele tiden at fastholde og
demonstrere, at det her er Rigsfællesskabets territorium. Det var der nemlig pludselig rejst tvivl om i mellemkrigsårene,
hvor nordmændene gjorde krav på den
del af Østgrønland. En sag, der måtte afgøres ved Den Internationale Domstol i Haag.
”Her blev der lagt vægt på, hvilken nation der havde demonstreret størst vilje og
evne til at være til stede, bl.a. i form af folk
på jorden. Og det havde Danmark, så derfor fastslog domstolen, at det er Kongerigets territorium og ikke Norges. Så det var
i virkeligheden sådan en hel klassisk lære
omkring suverænitet: Hvis der ikke er nogen menneskelig aktivitet, så kan der stilles spørgsmålstegn ved suverænitet over
området. Så det er sådan set baggrunden
for, at vi har Slædepatruljen Sirius i den del
af Grønland,” lyder forklaringen fra Kim
Jesper Jørgensen.

Overraskende høj redningsprocent
Arktisk Kommando har et vidtstrakt samarbejde med det lokale politi, når det gælder redningsaktioner. Her er det enten
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vagthavende officer i kommandoens redningscentral, der varskoer politiets vagtcentral eller omvendt alt efter hvem, der
får oplysningerne først. Og ud fra det aftaler de, hvem der er i den bedste position til
at lede dette redningsarbejde.
”Hvis det er ude på det åbne hav, så er
det klart os med vores kraftige materiel,
der rykker. Men hvis det er i nærheden af
en bygd, hvor man kan få lokale både afsted, så giver det mest mening, at politiet
står for aktionen. I sådan en situation sender vi selvfølgelig også skibe og fly ud for
at deltage i redningsaktionen, men det er
stadig under politiets ledelse,” siger Jørgensen, der også gerne lige vil gøre opmærksom på, at de faktisk har en meget høj redningsprocent i Grønland. Redningsprocenten er et udtryk for, hvor stor sandsynlighed der er for, at man som nødstedt slipper
fra det med livet i behold.
”Henover en femårs periode har vi et
resultatkrav, der hedder, at redningsprocenten skal være 94. Og heroppe ligger vi
faktisk over de 94, og det er ikke usædvanligt, at vi har en højere redningsprocent
end Danmark. Her kunne jeg jo sige, at det
er fordi, vi har en hyper effektiv redningstjeneste. Det har vi bestemt også. Men jeg
tror, det er kombinationen af, at vi formår
at reagere hurtigt, når der er en nødsituation, og i samarbejde med politiet får akti-

veret alle de lokale. Grønlænderne er altså
meget villige til hurtigt at tage ud og så i
virkeligheden redde deres naboer. Det er
en ret afgørende faktor,” understreger Kim
Jesper Jørgensen.

Krydstogtskibe under lup
De senere år er der kommet stadig flere
skibe i de grønlandske farvande. Det holder Arktisk Kommando regnskab med,
fordi alle skibe – uanset om det er et fragteller passagerskibe – skal melde sig, inden
de krydser Grønlands EEZ, Exclusive Economic Zone. Det senest registrerede antal
skibe ligger på omkring 1.000 om året. Der
er også kommet flere og større krydstogtskibe til, og dem har Arktisk Kommando
fokus på. Både fordi der kan ske ulykker om
bord, ligesom de store skibe under uheldige omstændigheder kan grundstøde eller banke ind i et isbjerg. Så derfor forbereder man sig grundigt i hovedkvarteret i
Nuuk på passagerskibenes ankomst.
”Vi kigger på hvert enkelt krydstogtskib
og laver en risikovurdering. Derudfra kan
vi tage bestik af, om der er nogle, vi skal
være særligt påpasselige med. Vi ser på, om
skibsledelsen og besætningen har erfaring
med at sejle i grønlandsk farvand. Og ser
på, hvor mange passagerer de har ombord,
og hvor de skal sejle hen. Er det områder,
hvor der er folk til at hjælpe dem, hvis no-

Overvågning er kernekompetencen.

Et grønlandsk, et færøsk og et dansk flag vajer
foran en treetagers blå bygning i Nuuk og indikerer, at det er her, Arktisk Kommando har sit
hovedkvarter.

get går galt, eller er det øde egne af Grønland, hvor der ikke er meget hjælp at
hente? Og ud fra en helheldsvurdering kan vi så beslutte, om der er nogle, vi
skal holde særligt øje med,” forklarer Kim Jesper Jørgensen.

Forberedt på det værste
Indtil videre har Grønland været forskånet for større ulykker med krydstogtskibene, hvoraf nogle har 4.000 passagerer om bord plus besætning på 1.500.
Men som chefen for Arktisk Kommando siger, så er det vigtigt at være forberedt på det værste scenarie. Og derfor gør de en hel del ud af at skabe kontakt
til officererne på krydstogtskibene.
”Hvis de kommer langs kaj i Nuuk, går vi da ned og banker på lejderen for
at komme om bord og hilse på kaptajnen. Og så forklarer vi, at det er os, der
har ansvaret for redningsaktioner, og om de er klar over, hvad de skal gøre,
hvis der sker en ulykke. Hvis der er tid, inviterer vi dem også over til operationscenteret, så de kan få en briefing og se, hvordan vores systemer fungerer.
Det handler jo om at gøre os bekendt med hinanden og derigennem være
bedre forberedt, hvis de skulle komme til at stå i en akut situation og få brug
for vores hjælp,” siger Kim Jesper Jørgensen og tilføjer, at som udgangspunkt
skal krydstogtskibene selv sørge for at få passagererne i bådene i tilfælde af
en grundstødning eller lignende. Arktisk Kommando kan så træde til i den
efterfølgende fase og bistå med at få folk bragt i sikkerhed eller rekvirere lægehjælp, hvis der skulle være behov for det.

Udfordrende og fascinerende job
Kim Jesper Jørgensen har nu boet i Grønland og været chef for Arktisk Kommando i fire år, og han har ingen planer om at søge andre steder hen lige
foreløbig. For som han siger, giver det mening med kontinuitet, fordi det faktisk tager noget tid at lære spillereglerne i Arktis at kende. Og at vilkårene for
at køre operationer i Grønland og på Færøerne er så meget anderledes end i
Danmark. n

”Jeg synes det mest udfordrende
ved jobbet er, at vi skal dække
et enormt stort område i forhold til de begrænsede ressourcer, vi har. Der skal hele
tiden ske en prioritering af, hvor
vi ønsker at være til stede, og
hvor vi gerne vil kunne gøre en
forskel,” understreger chefen,
der adspurgt om hvad han så
finder mest fascinerende ved
sit job, tøver et øjeblik, før han
svarer: ”Nu lyder jeg måske
enormt blød med det, jeg siger
her. Men jeg synes altså, det er
befolkningen – den grønlandske
befolkning.

„
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SØMANDSOTIUM PÅ
VERDENSHAVENE
Små fine sandøer, havskildpadder, dejlig sejlads, fine spisesteder på stranden, snorkelture i
koralrev. Kom med som gast hos Benny Carlsen
i Filippinerne.
TEKST OG FOTOS: LISE MORTENSEN

”Vi har masser af tid. Hold kæft, hvor vi har det helt urimeligt dejligt. Skal vi lige tage en snorkletur, før vi sejler?” er sætninger, som
alle, der har været ombord på Ajoupa, kan genkende.
Det indfanger ret godt livet ombord, hvor Benny Carlsen nu på
tredje år er på jordomsejling, og hvor der har været mellem 40 og
50 skiftende gaster med.
Ajoupa sejlede fra Danmark i efteråret 2016 – og på tre år har
Benny sejlet 30.000 sømil. Først til Tenerife, så over Atlanten, to
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gange rundt i Caribien, gennem Panamakanalen og over Stillehavet. I det sidste års tid har han sejlet rundt i Filippinerne, og han
regner med at være hjemme inden for et par år – hvis helbredet
holder.
”Men det er jo ikke uden personlige omkostninger, selvom livet
herude er dejligt”, siger Benny Carlsen:
”Jeg er meget langt væk fra børn, familie og venner, som oven
i købet har nået en alder, hvor de falder fra. Alligevel kan jeg ikke
rigtigt forestille mig at bo hjemme i et hus. For hvad skulle jeg dog
lave til daglig?”

Knusende ro
Noget andet, der kendertegner livet på Ajoupa, er Bennys knusende ro – og temmelig nedsatte hørelse. Alle manøvrer, arbejdet
med sejlene, tillægning ved ankerbøjer, ture i gummibåden, alt
foregår i et tempo, hvor alle – også nye gaster uden sejlkendskab
– kan deltage. Benny forklarer, anviser og lærer fra sig i en næsten
uendelig strøm: ”Så tager du skødet. Det er den røde tovende der

til venstre. Rundt om spillet, fire tørner. Der må hives – der skal
nogle bøffer til.”
Særligt i regnvejr, når Bennys lyttebøffer ligger i tørvejr om læ,
skal der råbes ret højt, hvis man vil have kontakt med kaptajnen,
og der opstår nogle ret sjove fejlfortolkninger ind imellem. Fx da
en venlig mand i en gummibåd råber: ”There is a rock”, og Benny
fortolker det som: ”Der er vand nok.”
Men det går nu ret godt.
Det er Benny, der lægger stilen, og han er en stjerne til at få
alle med og til at skabe en stemning, så alle hjælper alle – uden
at der er millimeterdemokrati og opgavelister. Han er selv med til
det hele, giver en hånd og anviser, hvordan man gør på Ajoupa.

Vi har mange gode sejladser. Når der ikke er en tyfon i området,
er vinden en god og stabil.

En hel særlig lykke er morgnerne. Kunsten er, at vågne før resten af
skibet. Liste ind i kabyssen og finde en kop kaffe og nuppe en banan
fra klasen med fantastiske solmodne bananer. Op i cockpittet med
kaffe, banan og bog. Solskin, mild morgenbrise, 28 grader. Vinke til
et par fiskere, der stryger tæt forbi. Efterhånden vågner resten af
besætningen og kommer luskende med en kop kaffe og en portion
havregryn – dagen er i gang.

Når man brygger en kop kaffe, tager man med til de andre. Når
én har lavet mad, vasker andre op. Alle giver en hånd.
Som Benny bemærker: ”Jeg er fortsat rigtigt glad for at sejle
med gaster. Både fordi det tvinger mig til at holde tingene i orden, men det lykkes også næsten altid at skabe et godt fællesskab
med de gaster, der kommer med fanen højt og gerne vil deltage
og opleve, og det gør mig glad, når det lykkes. Mange af gasterne
kommer da også igen.”

>
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”Det er Benny, der lægger
stilen, og han er en stjerne til
at få alle med og til at skabe en
stemning, så alle hjælper alle
– uden at der er millimeterdemokrati og opgavelister.

„

Alona Beach
Den 9. december 2019 lander jeg på den filippinske ø, Cebu, for at
påmønstre. Ifølge mailkorrespondancen ligger Ajoupa til anker
ved Alona Beach på øen Panglao. En taxatur, en færgetur og en
tur i en motorcykel-taxa senere, lander jeg på stranden og kan se
Ajoupas blå skrog et godt stykke ude. Den ligger længere ude, end
jeg kan råbe, så jeg hyrer en af turistbådene – en panga – til at sejle
mig ud. Endelig – efter 24 timers rejse kan jeg klatre ombord og

Fantastisk oplevelse at se de små øer, de smalle stier og minihuse.
Vi følte os meget velkomne, men da der ikke er færger, kommer
der formentlig kun sejlere som turister.

starte en lille måneds medsejlads sammen med Benny Carlsen og
tre unge danske gaster: Christina, Nikolaj, Jens og filippinske Mary
Lou, der har sluttet sig til skibet.
Jeg får tildelt en køje, køjetøj og et skab, og får en sikkerhedsinstruktion. Senere sejler vi ind og spiser aftensmad på en lille
restaurant.

Dønninger
Vi sejler over til øen Balicasag næste dag, her skulle vi have snorklet og set havskildpadder. Vi ser også nogle fra skibet, de kommer
op og ligger i overfladen. Desværre er vejret ikke til at bade – der er
kommet nogle irriterende dønninger, som får Ajoupa til at gynge
på en måde, der tager al energi ud af os. Derfor bliver vi enige om
at sejle videre til næste ø, Pamilacan, hvor vi kan komme i læ for
dønningerne.
”Her ligger vi ved det smukkeste koralrev, jeg har set i mit liv, og
vi kan lige nå en snorkletur, før det bliver for mørkt,” lyder velkomsten fra Benny, da Ajoupa er vel parkeret i en ankerbøje. Revet er
berømt, og vi kigger ned på utrolige farver, formationer, fisk i alle
mønstrer og havskildpadder. Vandet er lunt, og vi lader os drive
med strømmen hen over sceneriet.
Som altid afsluttes dagen med en sundowner. Valget står imellem rom og cola eller gin og tonic (John Tennis, som kælenavnet
er på Aroupa). Det er en altoverskyggende vigtig opgave, at sørge
for kold cola og tonic. Her fordøjes dagen, af og til synger vi en
julesang – Nikolaj spiller gerne til på ukulele. Tit tager vi i land

Gummibåden bliver en
integreret del af livet.

Der er utroligt mange
steder at snorkle. Vi tog tit
gummibåden med os og lod
den drive, så der var et sted
at holde et lille hvil.
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og spiser, det koster ”ingenting”. Ellers skiftes vi til at lave
aftensmad ombord, som det nu passer sig.

Koral-bund
Vi er stort set i bund i provianten, så herfra vi er nødt til sejler tilbage til Alona Beach for at proviantere. Alle deltager
med ønsker, og hele besætningen tager bussen ind til den
nærmeste storby med et kolossalt supermarked. Tilbage ved
gummibåden er vejret skiftet og søerne blevet store – det er
ret vanskeligt at få de mange papkasser og vanddunke ombord, men det lykkes til sidst. Alle papkasser bliver tømt på
badeplatformen ude agter, så pappet ikke kommer ombord;
på den måde har Benny undgået at få kakerlakker ombord
indtil nu.
Herfra sejler vi videre imod Republic Dock på øen Cebu,
hvor der er en aftale med en elektriker et par dage senere.
Om aftenen har Benny fundet en fin lille bugt, hvor vi
kaster anker i mørke og på 15 meter vand. Bunden går fra
ingen bund til 25 meter lynhurtigt, så det kræver lidt mod
og kendskab til området at komme ind. Jeg står i stævnen
med en god projektør, og Benny holder skarpt øje med ekkoloddet, og vi lander ankeret sikkert på 15 meter vand. Vi
bakker i det, og det sidder godt fast.
Så godt, faktisk, at vi har et farligt postyr med at få det
op næste morgen. Kæden har snurret sig rundt om klipper
eller koraller, så vi må sejle hen over ankeret flere gange for
at få det listet fri.

Tyfoner
Sejladsen og dagligdagen på Ajoupa er præget af vejrmeldinger og omskiftelige planer. Vi sejler i december, lige på
kanten af tyfonsæsonen, så der bliver holdt skarpt øje med,
hvor lavtrykkene bevæger sig hen. Vi var ikke ude i dårligt
vejr, vi ændrede løbende planerne og fulgte godt med, og
dramatisk blev det aldrig, skønt der var melding om en del
tyfoner.
Lige op til jul bliver planen ændret en del gange, og ved et
lykketræf lander vi for anker ud for en lillebitte ø, Mocaboc.
Efter en nat til ankers tager vi gummibåden ind til øen. Her
bliver vi budt velkommen af en mand, der repræsenterer de
ca. 300 indbyggere. Han indkræver 50 pesos, svarende til 7
kr. pr. næse, og til gengæld for pengene viser han os rundt
på de snævre stier imellem de små huse på øen. Det er lidt
svært at sige, om vi blev vist rundt eller vist frem – i hvert
fald blev vores følge af børn længere og længere, og alle kiggede interesserede på os og hilste. På forunderlig vis lykkes
det Benny at købe load til sin internetkonto. Det betyder, at
han kan tage en ordentlig vejrudsigt. Der igen betyder, at vi
skal se at komme sydpå, for der er et lavtryk på vej i vores
retning med 75 knob vind. Vores besøg på øen afsluttes med,
at vores guide arrangerer en lille hanekamp – og så takker vi
og tøffer ud til Ajoupa igen. Vinden passer til den store røde
spiler, og vi løber 6-7 knob hele dagen med kursen sydpå,
bort fra lavtrykkets centrum.

• B
 enny Carlsen: ”Jeg er 72. Hvis jeg var blevet hjemme,
havde jeg siddet i en lille lejlighed i Helsingør og var
visnet lige så stille. Jeg elsker mit liv her. Det er spændende, jeg kommer rundt i verden, jeg har mit skib, og
jeg møder en masse søde og spændende mennesker,
når de kommer ombord og sejler med. Jeg har haft
nogle problemer med helbredet, og jeg hører ikke så
godt. Men jeg giver ikke op – og jeg lever ikke sundt.
Jeg vil hellere nyde livet, så længe jeg kan. Jeg bliver
ved, så længe, jeg kan tygge smør. Blødt smør!”
•	Benny tager hjem til Danmark hvert halve år for at
holde forbindelsen med sine to voksne sønner, få et
helbredstjek og besøge venner.
•	Benny arbejdede som havnechef på Helsingør Havn til
han blev 70 år. Han har købt båden – en 48 fods Dufour
– og har hen ad vejen investeret rundt regnet en kvart
million i reparationer og udstyr. 30.000 sømil er mere
end grejet har kunnet klare, så det er blevet til nye sejl
og en ekstra 150 kvadratmeter spiler, nyt sprayhood,
nye solsejl, ny ovn medbragt fra Danmark og diverse
udskiftninger i teknikken.
•	Navigationen foregår elektronisk på to forskellige
navigationssystemer, Navionics og I-Sailor, og Benny
krydstjekker oplysningerne fra system til system. Han
har to tablets og en mobiltelefon med kort, så der er
altid noget, der er opladet, tørt og virker.

„>

”Jeg bliver ved, så længe, jeg kan
tygge smør. Blødt smør!
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SKRABEDE BUNDEN

Juleproviant
Efter én ø mere og en dag med fantastisk
rumskødssejlads med spileren oppe, er vi
tilbage på værftet, hvor vi skal have nye
gaster ombord. Vi får en plads i havnen og
får fyldt op med både ferskvand, diesel og
proviant. Det er tre dage før jul, så vi skal
have fundet julemaden i et supermarked.
Juleaften bærer præg af ”jul i troperne”,
hvor råvarerne til dansk jul ikke lige er til
stede. Flæskestegen var godt nok grisekød, men sværen udskiftet med hvidløg.
Sovsen blev fantastisk – smagt til med diverse sovse-pulvere fra skabene, fløde og
blåbærsaft.
I mangel på mandler og grødris, blev
løse ris kogt i kokosmælk og blandet op
med flødeskum. Kirsebærsovsen var lavet
af en dåse tærtefyld med blåbær – opblødt
i rom. Da vi ikke havde noget juletræ, sang
og dansede vi ”Nu er det jul igen” rundt
om cockpitbordet i tropenatten. Uforglemmeligt. n

Facebook: Ajoupa
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Vi sejler op til skibsværftet ved Republic Dockyard, her er et godt yachtværft, noget gammeldags, men med
dygtige håndværkere. Her har Benny
en aftale med en elektriker, der skal
afmontere pumpen til watermakeren.
Sejladsen ind til havnen er rigtig
spændende. I tusmørket er bøjerne
svære at se, og nogle af bøjerne i
søkortet er der simpelthen ikke.
Samtidig er afmærkningen Yala B,
det skal man lige regne lidt på.
Vi lusker ind imod et område med
mange lystbåde for anker, Benny
følger med på ekkoloddet og må
stoppe flere gange, fordi bunden går
stejlt opad, så bakker vi ud og prøver
en anden indsejling. Til sidst kommer
en gummibåd ud fra én af de andre
lystbåde, og viser os, hvor indsejlingen er, og vi kommer ind på en god
ankerplads.
Første nat går fint. Vi tror, vi har en
aftale med elektrikeren kl. 13, så kl.
15, og så næste morgen – så vi skal
blive en nat mere.
I løbet af dagen bliver det meget
meget lavvande, så store områder af
bugten er blevet til øer, hvor folk går
rundt og samler muslinger. Vi snakker om, at vi er tæt på grunden, men
vinden er stabil, så vi ligger fint ude i
det dybe vand. Tror vi.

For lidt vand under kølen
En gammel navigatørvittighed lyder:
Hvad er den hyppigste årsag til
grundstødning?
For lidt vand under kølen.

For ups, i løbet af natten vender
vinden og driver os ind over det
grunde vand, og vi vågner op med
slagside. Tidevandet er på vej ned, og
vi står allerede godt plantet i mudderet.
”Det har jeg aldrig prøvet før, men
der er ikke andet at gøre end at
vente på, at vandet stiger igen,” siger
Benny med knusende ro. Han tager
en skraber med ned i gummibåden
og benytter lejligheden til at skrabe
rur af skruen.
Vandet synker og synker, og Ajoupa
lægger sig mere og mere ned.
Underlig svimmel fornemmelse at gå
under dæk med ca. 30 graders slagside. På et tidspunkt har den lagt sig
på skroget og bliver liggende, mens
vandet synker videre. Lige ved siden
af os går filippinske børn rundt og
samler muslinger. Vi tager en tur i
land og afventer situationen – det er
vanskeligt at være ombord.

Fri igen
Efter nogle lange timer stiger vandet
jo igen – dog uden at følge tidevandstabellerne. Til sidst flyder det gode
skib næsten, vi har dog stadig fat i
mudderet agter. Heldigvis er vinden
vendt rundt, så den blæser os ud fra
grunden. Vi sætter storsejlet for at
få lidt krængning og drift, og pyyh,
lige så stille vender Ajoupa rundt og
flyder ud på det dybere vand. Vi flytter
ankeret et stykke væk fra grunden og
konstaterer, at der ikke er sket noget
med hverken os, roret, skruen eller
skibet som sådan.
Da vi lige har fået pusten, og alle er
kommet ombord, sejler vi over til
en ny ø, hvor vi lister ind i mørke og
kaster anker på 15 meter vand.
Der er noget fortryllende ved at
komme til et nyt sted i mørke og kun
kunne se silhuetten i måneskin –
resten må vente, til det bliver lyst.
Og ahhh, det er den fineste grønne
ø med en dejlig hvid sandstrand. På
den ene side er der klippe, på den
anden side er der grønne skrænter.
Der er lidt huse, og vi kan høre råb
og snak og grin fra stranden, mens
vi sidder og vågner med en kop kaffe
i cockpittet. Det er sgu et godt liv,
dette her. n

SKATTE-NOTE
Af Lederne Søfarts
skattekonsulent, Jytte Hjort

PENSIONIST
I UDLANDET
Når man overvejer at flytte til udlandet for at nyde pensionisttilværelsen der, er der mange forhold, der skal afklares. Hvordan
med skatten? Hvordan er jeg socialt sikret? Hvad med sygeforsikring?
Når man opgiver sin bolig i Danmark, ophører den fulde skattepligt samtidig. Det
betyder imidlertid ikke, at man bliver skattefri af pensionen. Man kan blive ”begrænset” skattepligtigt af visse indkomster, der
kommer fra Danmark. Generelt kan man
sige, at pensioner, både folkepension og
private pensioner, der kan være indbetalt
enten af egne midler eller via arbejdsgiver, er skattepligtige i Danmark. Danmark
har indgået en lang række overenskomster
med andre lande til undgåelse af dobbeltbeskatning. De allerfleste af disse giver
Danmark ret til at beskatte pensioner. Der
findes dog enkelte overenskomster, der
overlader beskatningsretten til udlandet.
Dette må undersøges i hvert enkelt tilfælde, når man kender det konkrete land,
som man overvejer at flytte til.

Social sikring
Hvis man ikke bor i Danmark, er man ikke
socialt sikret her. Det vil derfor være nødvendigt at undersøge, hvordan man er socialt sikret i det pågældende udland. Det
kan være en mulighed at tegne en privat
sygeforsikring. Når man ikke slipper for
skatten i Danmark af pensionen, kan det
måske være en fordel at blive ved med at
være tilmeldt folkeregisteret her, bl.a. af
hensyn til den sociale sikring.
Det fremgår imidlertid af folkeregisterloven og CPR-loven, at man ikke kan stå
tilmeldt i Danmark, hvis man ikke har en
bolig her, eller man ikke opholder sig her
i den største del af året. Ophold i udlandet over seks måneder skal altid anmeldes
som en fraflytning til udlandet. Korte besøg her i landet skal ikke betragtes som en
afbrydelse af opholdet i udlandet, så længe
vedkommende i det anførte tidsrum sover
flest gange i udlandet.

Tvangsflytning
Man kan risikere at blive ”tvangsflyttet”,
hvis folkeregisteret bliver opmærksom på,
at man ikke opholder sig i Danmark i den
største del af tiden. (Bemærk, at dette ikke
gælder søfarende, der er i arbejde, og som
tilbringer hovedparten af fridage og ferier
i sin bolig i Danmark.)
Skat har truffet en afgørelse, der vedrører et par, der solgte deres bolig i Danmark
for at sejle verden rundt i et par år, for derefter at vende tilbage for at fortsætte livet
i Danmark. Her udtalte afgørelsen, at den
fulde skattepligt til Danmark blev opretholdt under udlandsopholdet, idet det ikke
var familiens hensigt at fraflytte Danmark.
Det kan måske fornemmes, at der er rigtig mange nuancer i spørgsmålet, om man
er skattepligtig eller ej, og om man kan bevare sit tilhør til Danmark, hvis det er det,
der ønskes.
Ovenstående er derfor langt fra udtømmende, og det kan kun anbefales at
undersøge forholdet, inden man vælger at
flytte, og når man har valgt, hvilket land
man overvejer at flytte til. n
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NOTER

111
731 HANDELSSKIBE
Torm er det rederi, der var flittigst med at indflage skibe i 2019. Ved
årsskiftet til 2020 sejlede i alt 731 handelsskibe under Dannebrog,
efter at der siden begyndelsen af januar 2019 har været en nettotilgang på 21 handelsskibe i de danske skibsregistre.
Målt på nettoindflagning, den samlede udvikling set på ind- og
udflagninger, kom fem skibe fra Torm på dansk flag i 2019. Torm
har i alt 39 skibe under dansk flag. n

Nu bliver der bedre mulighed for at opføre en butik eller
en restaurant på 111 arealer ved havne i hele landet, hvor
strandbeskyttelsen bliver ophævet. Den har hidtil betydet,
at arealerne som hovedregel ikke må bebygges inden for
300 meter fra stranden. De 111 arealer ligger i sammenhæng med bebyggelse og rummer ikke væsentlige naturværdier. Derfor ophæver miljøministeren strandbeskyttelsen hele 55 steder og delvist 56 steder. I alt havde 47 kommuner søgt om ophævelse ved 166 lokaliteter.
”Vi skal værne om vores naturlige, åbne kyster, men
nogle steder kan vi godt åbne op for mere lokal udvikling
uden at gå på kompromis med det. Nu kan kommunerne
bedre skabe mere levende havnemiljøer med flere tilbud til
turister og muligheder for erhvervslivet,” siger miljøminister
Lea Wermelin. n

1 UD AF 10

615 SVOVLMÅLINGER

Færre skibe bryder svovlreglerne, når de sejler i de danske farvande.
I alt fik 615 skibe målt deres udledning af svovl fra marts måned og
frem til december 2019. Af dem overtrådte 22 skibe svovlkravene,
der i danske farvande siden 2015 har ligget på 0,1 %.
Skibene havde et svovlindhold på over 0,15 %, fremgår det af en
rapport fra Miljøstyrelsen. Det svarer til 3,6 %, hvilket er et fald fra
tidligere år, hvor 7,3 % af de målte skibe i 2018 overtrådte reglerne.
De fleste skibe, der overtrådte reglerne, befandt sig i Kattegat
og Skagerrak. n
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Ifølge en ny undersøgelse oplever i alt 3,1 % af de
ansatte i Søværnet, at der er en kønskrænkende omgangstone eller kultur på deres arbejdsplads. Blandt
kvinderne er det hele 9,5 % eller næsten hver tiende
af de adspurgte, som har haft den oplevelse.
Chefen for Søværnskommandoen, kontreadmiral
Torben Mikkelsen, faststår på den baggrund, at han
vil have, at hver eneste medarbejder hver eneste dag
kan gå på arbejde uden at blive udsat for krænkende
adfærd eller mobning.
”Jeg kan faktisk sige det meget konkret: Hvis der
skulle være en enkelt, der ikke helt forstår det her,
så er Søværnet ganske enkelt ikke en plads for dem.
Det er ikke her, man skal være. Og man skal være
meget velkommen til at prøve at finde et andet sted
at være. Jeg tror, det bliver svært,” lyder det fra kontreadmiralen. n

Få det
hele med,
når det er
vigtigt for dig

Det rigtig interessante er det meget relevante.
Derfor skræddersyr vi nyheder, informationer
og anbefalinger til dig, hvor du er i livet lige nu.

Gå på mitpfa.dk/fokus, og giv os
lov til at kontakte dig.

VI SKAL
VÆRE
GLADE …

TEKST: LISE MORTENSEN | FOTO: MARIA FYNSK NORUP

”Vi skal være glade for at gå på arbejde. Så flyder ideerne, så tiltrækker vi studerende – og så kommer
økonomien på plads. Det er min
vision,” siger Helle Bak Poulsen, ny
rektor på Marstal Navigationsskole.

Effektiv, flittig og arbejdsom er nogle af de ord,
der knytter sig til Helle Bak Poulsen. Hun kaster
sig gerne over nye projekter, vil gerne være med
til at udvikle nye uddannelser og tager gerne selv
på efteruddannelse. Hun er en aktiv del af More
Women at Sea. I perioder har hun haft to jobs på
én gang, hun har taget skibsførereksamen med
et barn på ni måneder. På skolen har hun blandt
meget andet været teamkoordinator, studiekoordinator og tillidsrepræsentant. Hun har genindført kjole-fredag på skolen, dog kun for kvinderne.
Og – ud over alt det alvorlige – lægger hun stor
vægt på, at alle skal være glade for at møde på
arbejde, og hun går ikke af vejen for et godt grin.
Siden 1. februar har hun været rektor på Marstal Navigationsskole.
Hvorfor søgte du rektorstillingen?
- Jeg syntes, at skolen fortjente, at der kom en, der
kender og anerkender medarbejderne, undervisningen, de studerende, administrationen, hele
personalet, byen og øen, og som ikke skal komme
udefra og lave en masse om for at bevise sit værd.
Hvad sker der af nyt?
- Der sker ikke umiddelbart noget nyt – jeg har
fokus på at gøre Marstal Navigationsskole til en
skole, hvor det er supergodt at komme og studere.
Selvfølgelig skal vi stadig lave det bedste studie
på skibsføreruddannelsen, sådan som vi altid har
gjort.
Vi skal følge den gamle uddannelse til dørs,
så de studerende på den kommer herfra med en
god oplevelse.
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„

… på den nye skibsføreruddannelse skal vi bare
lave noget, der sparker røv, og som de bliver glade
for – de skal have noget, der både er godt og anvendeligt, og som klæder dem på til det, de kommer ud i…

>
Og på den nye skibsføreruddannelse skal vi bare lave noget,
der sparker røv, og som de bliver glade for – de skal have noget,
der både er godt og anvendeligt, og som klæder dem på til det, de
kommer ud i.
Men vi skal også skabe et godt studiemiljø – det er der for tiden
også fokus på fra Styrelsen side; det bekræfter mig i vores ideer,
og en appelsin faldt lige ned i min turban.
Jeg tænker, at vi skal bruge interaktionen mellem skibsføreruddannelsen og HF-Søfart noget mere. Vi skal arbejde på, at
HF-Søfart føles som en udvidet efterskole – få hele Ærø til at tage
dem ind og være med til at give dem gode maritime oplevelser.
Virksomheder, Samka, Hjemmeværnet, havnene, Værftet i Ærøskøbing. HF-Søfart skal inviteres ind i det maritime ungemiljø på
øen, de unge har brug for at spejle sig i nogle unge.
Skal I udvikle nyt?
For det første skal vi folde den nye uddannelse ud. Der ud over skal
vi i gang med at lave noget af alt det, der efterspørges, også uddannelsen til færgenavigatør – den mangler sidste godkendelse – og
vi er så klar til at gå i gang, gerne her før sommerferien.
Vi skal udvikle på kurser, især eldrift og grøn fremdrift, hvor vi
sidder med nogle af de førende kompetencer. Vi samler stadig data
ind fra El-færgen. Der skal også markedsføring og rekruttering til –
men det er oplagt at starte med HF-Søfart og forsøge at rekruttere

nogle af de mange unge mennesker, der jo allerede har valgt en
maritim uddannelse og i øvrigt har valgt at bo og studere i Marstal.

Netværk
- De senere år har jeg brugt en stor del af min arbejdstid på netværket i den maritime branche. Jeg har været med til en række
udviklingsopgaver, blandt andet har jeg været med til hele udviklingsarbejdet til den nye skibsføreruddannelse i samarbejde med
Martec, og jeg har skrevet udkastet til bekendtgørelserne til færgeuddannelsen, fortæller Helle Bak Poulsen, der også har været med
til at aftale de strategiske rammeaftaler med styrelserne og har
været med i udviklingsarbejdet til ”Fremtidens søfarende i 2017”,
der senere blev til More Women at Sea. Her har hun sammen med
bl.a. MDC og Danske Rederier været med i planlægningsfasen.
- Jeg har også grebet udviklingsopgaverne, fordi jeg synes, det
er spændende at sætte ting i gang – få ting til at ske, siger Helle
Bak Poulsen.

Vil have fingeren på pulsen

>

- Der er mange, der spørger, hvor længe jeg vil blive ved med at
undervise. Jeg synes, det er vigtigt, at jeg bliver ved med at have
kontakt med undervisningen og med dagligdagen og ved, hvem
de studerende er, og hvad de hedder.
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- Det skal ikke hedde: Nu er hun blevet
rektor – vi ser hende aldrig, hvad sidder
hun og laver?
Jeg vil gerne være med til at løfte undervisningsforpligtelsen med det, jeg er
god til og har været med til at sætte i gang.
Jeg slipper det ikke bare og lader de andre
gøre det. Måske skal jeg aflastes – men det
må vi se.
Der har været virkelig god opbakning
fra alle på skolen og mange positive tilkendegivelser fra mange i den maritime
branche. n

- Det skal ikke hedde: Nu er hun blevet
rektor – vi ser hende
aldrig, hvad sidder
hun og laver?

„

BLÅ BOG
- Jeg tog skibsføreruddannelse på
Marstal Navigationsskole fra 19941997 og blev skibsfører – samtidig
med at jeg havde fået mit første barn,
Anne Katrine, på ni måneder, fortæller Helle Bak Poulsen:
- Herefter startede jeg på skolen
som timelærer efter sommerferien.
Dengang var det Søfartsstyrelsen,
der ansatte, og jeg kunne ikke blive
fastansat, fordi jeg ikke havde sejltid
på mine skibsførerpapirer.
Jeg fik nogle flere børn, og da den
yngste var et år, fik jeg arbejde på
Søby-Mommark Færgen. Når min
mand var ude at sejle, passede mine
forældre børnene, mens jeg havde
vagt. På det tidspunkt var Søby-Mommark et privat rederi, og fra 2001 til
2003 sejlede Helle Bak Poulsen som
overstyrmand, og i 2008 blev hun
overfartsleder.
- Det er der, hvor jeg har brugt
allermest af min uddannelse. Når jeg
tog imod reservationer, så sad jeg og
lastede færgen i hovedet. Vi stod på
grund – og jeg forhandlede med surveyor, værft, forsikring – og Als Kommune. Samtidig blev jeg ved med at
sejle, når der var behov for det og for
at have føling med, hvad der foregik
ombord.
Men på et tidspunkt opfordrede
Helle Bak Poulsen rederiet til at fusionere med kommunen:
- Fordi det ville være bedst for hele
Ærø, at det var samme færgeselskab.
Og da de gik i gang med det, søgte jeg
job på Marstal Navigationsskole igen.
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NAVIGATIONSSKOLELÆRER
Fra sommeren 2007 blev Helle Bak
Poulsen igen ansat på navigationsskolen, samtidig med at hun passede sit job som overfartsleder (og
for resten havde tre små børn). Men i
2008 sagde hun op på færgen og kom
ind i stillingsstrukturen på navigationsskolen. Det betød, at hun avancerede fra hjælpelærer til adjunkt og til
lektor – på baggrund af en hel masse
efteruddannelse.
- Jeg har hele tiden været på udkig
efter efteruddannelse, understreger
Helle Bak Poulsen.
Og det er da også blevet til rigtig
meget efteruddannelse. I løbet af de
sidste 12 år har hun gennemført:
•	Søfartsstyrelsens voksenunderviser-uddannelse,
•	tre moduler af pædagogisk
diplomuddannelse i geografi,
•	to moduler af Master i Naturfagsundervisning,
•	tre valgmoduler på 3. semester af
Master i integration og globalisering, SDU.
•	fem moduler på Mellemøststudier,
SDU,
•	tillidsrepræsentant-grunduddannelse, Dansk Magisterforening
•	og endelig tre fagmoduler i ledelse
på diplomniveau, alle er afsluttet
med en eksamensopgave i 2018. n

DET ER SUPERGODT
På skolen har Helle Bak Poulsen
undervist i alle de nautiske fag og
Kulturrgeografi og været studiekoordinator.
- Jeg er teamkoordinator i vores
nautik-team, det er et supergodt
team, hvor vi laver undervisningen
så praksisorienteret som muligt.
Jeg lærer dem noget grundlæggende teknisk, blandt andet usikkerhedsteori, standardafvigelser
– fx i GPS’en, fortæller Helle Bak
Poulsen:
- Vi lægger vægt på, at undervisningen skal være praksisbaseret. De skal have usikkerheden i
mente, når de sejler i simulatoren. De skal have tanken, når de
udsætter positioner: Hvordan kan
jeg kontrollere min position – jeg
skal hele tiden bruge to metoder.
Og hvordan følger fejlen fra det ene
instrument med ind i alle de andre
instrumenter.
Vi bruger full mission på en ny
måde, hvor vi har lagt det ind i et
undervisningsforløb. Hver gang vi
har undervist dem i noget, bliver
det en del af full mission kurset, at
de går over og gennemfører en sejlads, hvor de tager udgangspunkt i
det, de lige har lært. Bagefter laver
de en case om et problem, der
er opstået under sejladsen. Vi er
overbevist om, at det er ideelt for
læringen, det vi laver.

Navn: TORM Louise
Skibstype: Oil/Chemical Tanker
Flag: Denmark [DK]
Bruttotonnage: 29283
Sommer DWT: 49999 t
Længde og største bredde:
183.2 x 32.46 m
Byggeår: 2009
Hjemhavn: København

RETROFIT:

TORM SATSER PÅ
ÅBNE SCRUBBERE
17 dage. Så længe tager det for det
tidligere Lindøværft, nuværende
FAYARD, at opgradere Torm Louise til de nye krav om udledning
af svovl ved at retrofitte en åben
scrubber.
TEKST: LISE MORTENSEN
FOTOS: TORM OG CARSTEN LUNDAGER.

Den 183 meter lange produkttanker ankom til værftet i Odense Fjord den 9. januar og blev rent faktisk et døgn forsinket
allerede ved ankomst, fordi vejret ikke tillod at gå til kaj.
”Men FAYARD garanterede, at vi
kunne holde tidsplanen og komme afsted
til tiden,” fortæller Høgni Dalsgaard, der
er Vessel Manager i Torm.
Når den forholdsvis store installation kan gennemføres på så kort tid, er
der flere ting, der gør sig gældende. For
det første er Torm Louise det fjerde skib
i samme klasse, som FAYARD installerer
scrubber i. Torm Lene, Laura og Lotte har
allerede været turen igennem – så hånd-

værkerne på FAYARD kender arbejdsgangen, de særlige finesser og de svære
steder ved installationen, samt rederiets
kvalitets- og sikkerhedskrav.

3D-forberedelse
Men arbejdet starter længe før, Torm Louise kommer til Odense Fjord. Det starter
med, at FAYARD sender en specialist ud,
som tager 3D-fotos af hele det område,
hvor installationen skal indpasses i maskinrummet og i skorstenen. Derefter
bliver selve scrubber-installationen indtegnet i 3D-tegningen, og efter at have
været en tur omkring klassifikationsselskabet kan hele installationen, bestående
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På Torm Louise er der i alt normalt omkring 20 i besætningen, i den
første periode efter retrofit af scrubber er der 24 i besætningen for at
sikre en god opstart.

af pumper, rør og selve ’vaskemaskinen’
præfabrikeres så præcist, at margien ligger på to millimeter. Så da Torm Louise
ankommer til værftet den 9. januar, ligger
hele installationen klar til at blive monteret ombord.

Plug and play
”Vi har prøvet det nogle gange nu, og
FAYARD er meget præcise. Det er plug and
play,” lyder det fra Høgni Dalsgaard:
”En anden vigtig faktor er, at vi allerede ved sidste dokning for to år siden fik
forberedt dele af scrubber-installationen,
så alt arbejde under vandlinjen blev foretaget på det tidspunkt. Der blev monteret
søventiler til indtag af søvand og udledning af rensevandet, så Torm Louise ligger
langs kaj ved denne installation.”
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Der er ikke kemikalier i scrubbervandet. Røgen bliver udelukkende vasket i saltvand, og det vaskevand, der lukkes ud, skal
overholde særlige specifikationer, som overvåges konstant,
siger Høgni Dalsgaard, Vessel Manager i Torm.

44 skal have scrubber
Torm opererer og ejer rundt regnet 80
produkttankskibe. Rederiet gik sidste år i
gang med at opgradere flåden til de nye
svovlkrav, hvor Torm Louise er nr. 27, der
får installeret åben scrubber. I løbet af det
næste halve år vil tallet komme op på 44.
Størstedelen af Torms flåde opererer næsten udelukkende i spotmarkedet – og
sluttes for en rejse ad gangen. Rederiet
opererer i hele verden.

Miljøpåvirkning
Hvad er Torms holdning til, at der er en del
undersøgelser, der viser, at åbne scrubbere
har negativ indvirkning på havmiljøet?
”Der er gennemført mange studier
omkring brugen og effekten af scrubbere,
og vi følger selvfølgelig nøje med. Flere
store undersøgelser viser, at udlednin-

gen ikke gør skade på havmiljøet. Svovlen omdannes ganske simpelt til sulfater,
der i forvejen findes i så store naturlige
mængder i søvandet, at bidraget fra scrubberen er minimalt.
Han forsætter: ”Vi monitorerer yderst
detaljeret, hvordan vores scrubbere kører
og kan se, at de er så effektive, at udledningen af svovl er lavere end ved at sejle på
brændstof med lavt svovlindhold. Samtidig viser studier, at den samlede miljøpåvirkning er lavere ved brug af scrubbere
end tilsvarende brændstof med lavt svovlindhold – bl.a. i kraft af lavere CO2-udledning, fordi raffineringen af brændstof
med et lavt svovlindhold er så ressourcekrævende.
I de områder, hvor vi ikke har lov til
at sejle med åben scrubber, skifter vi til
brændstof med lavt svovlindhold.” n

Resultatet efter et par år med One Torm
Platform viser, at rederiet samlet set leverer godt på alle parametre. Alle arbejder
sammen, og det virker, siger Joakim Nørholm Vasehus.

ONE TORM PLATFORM
Charter, projekter, ansættelse
af besætning, teknisk management – alt foregår inhouse i
Torm.
For et par år siden indførte Torm det, der
hedder One Torm Platform. En integreret
platform, hvor alle funktioner i rederiet er
bevaret inden for virksomheden – intet er
outsourcet. Charter, projekter, ansættelse
af besætning, teknisk management – alt
foregår inhouse.
”Og vi har ressourcerne og medarbejderne til det,” understreger Joakim Nørholm Vasehus, Corporate Communication
Manager.
Som grundlag for One Torm Platform
fokuserer den samlede virksomhed på fire
mål, der i korte træk handler om at sætte
kunden først, at sikre høj kvalitet i alle leverancer, ansvarlighed og omkostningsbevidsthed.
”Vi arbejder på flere fronter, bl.a. sikkerhed, miljø og en målrettet CSR (Corporate Social Responsibility) indsats. En af de
meget håndgribelige indsatser er arbejdet
med sikkerhed, hvor vi i 2017 lancerede

et nyt sikkerhedsprogram, som nu viser
resultater da ”arbejdsrelaterede personskader, der medfører en fraværsdag” blev
forbedret endnu en gang i 2019, hvor vi
endte på 0,42 – en forbedring fra 0,67 i
2017, hvor vi skærpede indsatsen.
Miljøindsatsen måler vi bl.a. med
brændstofforbruget, og CSR spiller på flere
strenge, men bl.a. understøtter vi uddannelse, bygger skoler, sørger for rent drikkevand, IT, lægetjek mv. i Indien og Filippinerne.”

Høj performance
”Resultatet efter et par år viser, at rederiet
samlet set leverer godt på alle parametre.
One Torm Platformen betyder, at alle arbejder sammen, og det virker. Fx opnåede
vi på rederiniveau at sænke brændstofforbruget med 6,9 % fra 2015 til udgangen af
2018, det er sket i tæt samarbejde mellem
charter, tekniske afdelinger og skibene.
Klimadagsordenen fylder også hos Torm.
Vi vil gerne have dråberne til at strække,”
siger Joakim Nørholm Vasehus.
Han uddyber: ”Der er daglig dialog
mellem Vessel Manageren på kontoret
og kaptajnen ombord – tilsat input fra
vejrtjenesten. Der bliver kontinuerligt

fulgt op på brændstofforbruget, målet er
at optimere sejladsen. I efteråret fik vi nye
skibe i S-serien. De første par uger brugte
de for meget olie – men så lærte besætningen skibet bedre at kende, og efter et
par uger er de nede på det laveste forbrug
i rederiet.”

Refinansiering
Som et resultat af hele rederiets gode performance – blandt andet på baggrund af
One Torm Platform – er det i januar 2020
lykkedes at få en ny stor refinansiering af
496 mio. dollar, svarende til cirka 3,3 mia.
kr. Lånene er delt i to – og en række europæiske shippingbanker står bag.
Det har været afgørende for rederiet
at få spredt gælden ud over flere år, og det
er lykkedes med de nye aftaler, der løber
frem til 2026.
”Det har vi takket vores besætninger
for. Vi har kunnet lande vores aftale og betingelser med bankerne på de vilkår, fordi
vi de sidste mange kvartaler har kunnet
fremvise resultater, der er bedre end i resten af markedet. Der er fuld tillid til, at vi
kan levere – og her er One Torm Platformen en model, vi er stolte af – og som nu
giver resultater.” n

>
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DIVERSITET I
BESÆTNINGERNE
I hele Torms flåde er der
tilstræbt en bred diversitet i
nationaliteter ombord - det er
der også på Torm Louise.
”Vi tilstræber at blande nationaliteterne
i besætningerne, det er vores erfaring, at
det giver den bedste dynamik og performance ombord. Men vi har dog fortsat
nogle skibe med ens nationalitet i besætningen,” siger Joakim Nørholm Vasehus
og uddyber:
”Vi sejler generelt med fire nationaliteter: filippinere, kroater, indere og danskere – og vores erfaring er, at en blandet
besætning fungerer bedst. Der er store
kulturforskelle, nogle nationaliteter har
en mere markant magtdistance i forhold
til danskere, der generelt har en lavere
magtdistance. En god blanding af nationaliteter lander efter vores erfaring på
et optimalt sted i midten, hvor alle bliver
hørt – og hvor der er respekt for ledelsen.
Herudover tilstræbes det, at nationalitet
og køn aldrig er alene, der er altid mindst

to af samme nationalitet – og mindst to
af samme køn.”

100 danske officerer
Torm havde pr. udgangen af 2019 knap
3.100 ansatte søfolk, heraf omtrent 140
danskere. Rederiet tager også aspiranter,

VASKEMASKINE TIL RØG
En scrubber kan meget forsimplet beskrives som en vaskemaskine, der vasker
svovl ud af skibenes udstødningsgasser.
• Den åbne scrubber renser røgen med
saltvand. Røgen føres ind forneden i
scrubberen, og vaskevandet føres ind
foroven. Inde i tårnet er der udstyr, der
sørger for mest mulig kontakt mellem
vaskevand og røg. Der kan i visse tilfælde
tilsættes kemikalier – eller røgen kan
vaskes flere gange, hvis det er nødvendigt
•	Svovl og sodpartikler skilles fra gassen
og opløses i vandet.
•	Svovlgasserne bindes i vandet som sulfater, og også en del af sodpartiklerne
vil fanges, inden rensevandet lukkes tilbage ud i havet.
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og for tiden er der mere end 350 aspiranter fra Danmark, Kroatien, Indien og Filippinerne. Her ud over er der 350 ansatte på
Torms kontorer, der ligger i otte lande. n

EGCS Guidelines
En åben scrubber udleder således scrubbervandet i havet i henhold til IMOs
såkaldte EGCS Guidelines og MARPOL.
Heri er der bl.a. grænseværdier for indholdet af tungmetaller og olieforbindelser i scrubbervandet. Mens svovl udledt i
atmosfæren kan afstedkomme syreregn,
så neutraliserer det saltholdige havvand
svovlen.
FAKTA
•	I den lukkede scrubber bliver udvasket
svovl og sod ikke sendt retur i havet.
Svovl og sodpartikler opsamles i en
tank og sendes til egnede modtagefaciliteter i land.
•	En del rederier har sikret sig, så de
åbne scrubbere er forberedt til at være
hybride dvs. både åbne og lukkede ift.
krav i det aktuelle havområde.

FAKTA:
Nye miljøregler
Siden 1. januar 2020 har skibes brændstof højst måtte
indeholde 0,5 % svovl i stedet for 3,5 %, som grænsen
var før årsskiftet. De nye regler skal mindske luftforureningen og sikre renere luft i hele verden.
For at leve op til reglerne har rederierne tre muligheder:
•	De kan skifte til den væsentligt dyrere lavsvovlolie
•	De kan skifte hele motoren til én, der kører på naturgas
•	Udslippet af svovloxider kan nedbringes med en
såkaldt scrubber, hvor svovl vaskes ud af udstødningen med vand

SECA
Der er indført særligt lave grænser på 0,1 % i de
såkaldte SECA’er (Sulphur Emission Control Areas),
som primært udgøres af området langs de nordamerikanske kyster, dele af Det Caribiske Hav, Nordsøen og
Østersøen. Alt dansk farvand er en del af SECA. Siden
kravet blev indført, er svovlindholdet i luften over Danmark mere end halveret.

Miljø
Der er en del diskussion om scrubber-vandet kan føre til
forurening af havvandet – og undersøgelser og rapporter
peger hver deres vej. Forvirringen har fået EU og den tidligere danske miljøminister Jakob Ellemann Jensen (V)
til at kræve, at scrubbernes bæredygtighed bliver undersøgt.

Håndhævelse
•	Det er op til de enkelte lande at håndhæve de nye
svovlregler, der er blevet vedtaget i IMO.
	Det er afgørende at sikre en høj overholdelsesgrad
gennem effektiv håndhævelse for at fastholde lige
konkurrencevilkår. Dette er særligt vigtigt på svovlområdet, da det er omkostningstungt for rederierne
at leve op til svovlgrænserne i SECA-områderne.

CE Delft: Ingen effekt
Vaskevandet fra åbne scrubbere har kun en mindre
effekt på vandkvaliteten i havne sammenlignet med EU’s
kommende grænseværdier. Det er konklusionen i et nyt
studie, som CE Delft står bag. Studiet er bestilt af foreningen Cruise Lines International Association Europa, hvis
medlemmer hører til nogle af de første, som tog scrubber-teknologien til sig. Studiet er baseret på empirisk
data fra næsten 300 prøver af vaskevand fra scrubbere og
konkluderer, at brugen af åbne scrubbere over tid ikke for
alvor rykker ved koncentrationen af forurenende stoffer i
vandet i havne.

•	På dansk opfordring har IMO vedtaget det såkaldte
carriage ban. Det medfører, at det er forbudt at have
brændstof om bord med en svovlprocent højere end
0,50 %, medmindre man har en scrubber installeret. Forbuddet betyder, at håndhævelsen bliver mere
simpel og effektiv.

Det svenske Miljøinstitut: Negativ virkning
I økotoksikologiske forsøg blev en række havorganismer udsat for scrubbervand i forskellige koncentrationer.
Disse test blev gennemført i samarbejde med det norske
polarinstitut. Testene viste negative virkninger på vitale
funktioner i flere organismer.

•	Det er FN’s Søfartsorganisation IMO, der har besluttet de nye regler. For EU-farvande er de internationale regler indført via Svovldirektivet, der er
implementeret i dansk ret i Svovlbekendtgørelsen.

NABU: Farlige stoffer i havmiljøet
Den tyske miljøorganisation NABU (Nature and Biodiversity Conservation Union) har allerede i 2015 udgivet
en rapport, der retter skarp kritik mod brug af de åbne
scrubbere. Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at
stoffer som kviksølv, bly og arsenik samt svovl og nitrater
risikerer at ophobe sig i marinemiljøet.

MARITIMT DEVELOPMENT CENTER
LEDERNE SØFART BESØGTE TORM LOUISE VED ET
MDC-ARRANGEMENT I ODENSE.

Forbud mod åbne scrubbere
Ifølge UK Club/ICS var der omkring 22 lande, der ved
årsskiftet havde forbud imod åbne scrubbere i deres farvande, særligt i meget befærdede områder og i visse
stærkt befærdede havne. Det drejer sig om en række
europæiske havne, en del af Kinas havområder, en del
stater i USA, Singapore mv.
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som speciale

FAYARD er en af de helt store spillere på
LINDØ - Port of ODENSE. Med mellem 120
og 130 skibe inde om året er værftet storforbruger af værftets fire tørdokker, i 2019
havde værftet således 124 skibe i dok.
FAYARD er i dag en serviceorienteret projektstyringsvirksomhed, hvor 40 % af det fysiske arbejde udføres af værftets medarbejdere og 60 % udføres af partnere, hvor næsten alle har adresse i industriparken.
”Værftet har siden 2014 installeret 78
scrubbere og har derigennem opbygget en
meget effektiv metode til at gribe den type
komplekse installationsprojekter an på, så
de kan udføres relativt hurtigt,” fortæller
Ivan S. Larsen, Sales Manager, FAYARD:
”På verdensplan ligger en scrubberinstallation på ca. 42 dage, og FAYARD har præsteret en gennemsnits installationstid på 17
dage,og aldrig været over 30 dage. I 2019 var
der især mange scrubberinstallationer under de 124 dokninger, og det fortsætter ind
i 2020. Værftet har på nuværende tidspunkt
allerede kontraheret scrubberinstallationer
til samme niveau som 2019. Hertil kommer
installationen af systemer til behandling af
ballastvand i henhold til IMO’s og USCG’s
nye regler. Denne installationsaktivitet er i
vækst, og det forventes at fortsætte de kommende tre til fire år.”

Faste klasseeftersyn

FAYARD er det tidligere Fredericia Værft, der flyttede ind på
Lindø i 2010. Værftet har været i en rivende udvikling siden.
AF LISE MORTENSEN | FOTOS: FAYARD

Udover de mange retrofitopgaver udfører
FAYARD de faste klasseeftersyn af skibene;
de indeholder service og vedligehold af alle
systemer ombord, der er forbundet til søen
og under vandlinen, thrustere, ror og propeller, stabilisatorer, ventiler, søkasser, bokskølere m.m. og ikke mindst rensning af skibets
bund og ny maling til beskyttelse af skibe og
minimering af brændstofforbruget.

Uddanner unge

MILJØHENSYN
FAYARD oplyser, at værftet benytter sig af de bedste teknologier til
beskyttelse af miljøet.

”I vores forsøg på at drive et skibsværft så miljøvenligt som muligt har
vi gennemført en række tiltag”:
•	Tørdokkerne er et closed loop system
• Skrogrensning med vand alene er standarden
•	Landstrøm er tilgængeligt for alle skibe på værftet – for at formindske skibenes udledning imens de er på værftets område
•	Modtageranlæg til vand fra tankvask
• Certificeret affaldshåndtering af alt affald fra skibe og værft
•	Alt arbejde på FAYARD er rettet ind efter vores ISO 9001:2015 og ISO
14001:2015 certificeringer, og alle skibe, der sejler fra værftet, er
blevet efterset og synet af en repræsentant fra det relevante klassifikationsselskab
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”10 % af arbejdsstyrken på FAYARD er lærlinge, og vi gør meget ud af at have et godt
forhold til de unge og til erhvervsskolerne,
så vi kan holde interessen for FAYARD høj
og dermed fortsat tiltrække de unge mennesker til en uddannelse inden for vores aktiviteter: skibsmontører, smede, elektrikere,
catering m.m.,” fortæller Ivan S. Larsen.

Godkendt til recycling
FAYARD udfører også mange andre typer
af ombygninger på skibe for mere effektiv
drift. Det kan være batteribank, så skibet
kan drives som hybrid og også operere på
ren elektrisk drift, ombygninger af arrangementer omkring bulb, ror og propeller for
mere optimalt vandflow helt over til decideret forlængelser af skibe, ombygninger
af skibe til helt andre opgaver eller egentlig

ophugning af skibe. FAYARD er på EU’s liste over godkendte pladser for ophugning med genanvendelse af materialerne for øje.

LNG-skibe
”Inden for skibes fremdrivning er der i disse år stort fokus på anvendelsen af LNG som brændstof. FAYARD er netop her i januar 2020 teamet op
med franske GTT, der er markedsledende inden for membraner i de tanke,
skibene opbevarer LNG i. FAYARD er således godkendt til at dokke og vedligeholde skibe, der har GTT membraner i tankene, og dermed det eneste
europæiske værft på denne side af den Engelske Kanal, der har denne godkendelse,” fortæller Ivan S. Larsen. n

MILJØMÅL
FAYARD fokuserer på:
•	At fastholde lavere VOC-udledning end tilladte mængder
•	Certificeret affaldshåndtering
•	Certificeret opbevaring af alle
kemikalier

•	EU-godkendt til recycling af
skibe og dele af skibe
•	At minimere elforbrug til lys
•	At reducere skibes miljøpåvirkning ved at tilbyde
landstrøm til alle skibe på
værftet. FAYARD råder over
10 anlæg

Danmarks
TREDJESTØRSTE havn
LINDØ: I 2009 stoppede A. P.
Møller skibsbygningsaktiviteterne på Lindø – og i løbet af
kort tid blev Lindø Industripark og erhvervsklynge grundlagt.
AF LISE MORTENSEN
FOTOS: LINDØ PORT OF ODENSE A/S

I 2014 købte Odense Havn Lindø Industripark, og LINDØ port of Odense A/S var en
realitet.
Havnen er 100 % ejet af Odense Kommune og råder over 6,8 millioner kvadratmeter areal, hvad der gør den til Danmarks tredjestørste havn.
De store arealer uden for Odense by giver havnen mulighed for at flytte aktiviteterne langt væk fra det bynære område
af Odense Havn – væk fra de konflikter,

som ofte opstår i krydsfladen mellem industrihavn og by.
De traditionelle havneaktiviteter på
den bynære del af havnen – City Terminal
– er da også ved at blive afviklet etapevis,
og området er i gang med at blive byudviklet med boliger og bymæssige formål;
der er god efterspørgsel efter arealerne
tæt på Odenses centrum.
”Eksisterende kunder på City Terminal bliver tilbudt fremtidig etablering
på et helt nyt havneområde ved Terminal Nord. Men vi har gode havnefaciliteter på City Terminalen, så det er ikke per
automatik, at kunder skal flytte. Det skal
give kommerciel mening,” fastslår Ole
Haugsted Jørgensen, salgschef på LINDØ
port of ODENSE.

Stor vækst
LINDØ port of ODENSE er i rivende vækst
som industripark og erhvervsklynge, der
på få år har tiltrukket over 100 store, mellemstore og små virksomheder – en god
synergieffekt, der betyder, at de mindre
virksomheder for manges vedkommende

er underleverandører til de større virksomheder.
I dag er der 2.500 til 3.500 medarbejdere på havneområderne, og samlet skabes omkring 6.500 arbejdspladser inklusiv
de personer, der arbejder i afledte job i det
omkringliggende samfund.
Offshore Wind – MHI Vestas Offshore
Wind – er blandt de store kunder. En anden storkunde er værftet FAYARD, der i høj
grad fylder tørdokkerne og har skibe inde
til reparation – i 2019 tiltrak FAYARD 124
skibe.
”Vores styrke er dels vores placering
uden for bymæssig bebyggelse og dels vores store areal med mulighed for fortsat
udvidelse. Det betyder, at vi kan tiltrække
tung industri, som samtidig kan gøre
brug af de unikke faciliteter fra værftets
tid samt de fortsatte udbygninger, som vi
har gang i,” siger Ole Haugsted.

Gode vilkår
”Udlejningen af faciliteter foregår efter et
meget fleksibelt koncept, hvor virksomhedernes eneste faste udgift er lejen af et an-

>
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„
tal kvadratmeter. Resten af de ønskede ydelser kan købes efter
behov – og området byder på en lang række faciliteter, som kun
findes her”, understreger Ole Haugsted.
Han forsætter, ”LINDØ port of Odense er i samarbejde med
virksomhederne på stedet en plug-and-play, hvor man kan få
mange af de ydelser, man har brug for på samme sted – uden at
skulle kigge andre steder hen.”

Terminal Nord
LINDØ port of ODENSE er ved at være færdig med en betragtelig
udvidelse af havneområdet med Terminal Nord, der er på 400.000
kvadratmeter ekstra nye arealer og en kilometer ny kaj.
Der er pumpet i omegnen af to millioner kubikmeter sand ind
for at etablere det nye areal, svarende til godt 100.000 lastbilkørsler. Der er tale om indpumpet sand fra havbunden.
Første etape er overtaget. I det tidlige efterår 2020 kan havnen
udbyde en fleksibel havneterminal til tunge specialprojekter, eksempelvis vindmøller, maritime projekter og infrastrukturprojekter foruden et større område til bulk og anden havnedrift.
Aktiviteterne giver en samlet årlig godsmængde over kaj på
mellem 2 og 2,3 mio. tons.

City Terminal
Mens Nord- og Syd-terminalerne udvikles til tungt industriområde og havn, er den gamle Odense havn tæt på centrum ved at
omdannes til et område blandet med havn og fritidsaktiviteter.
”Havnen har fortsat en del kunder på City Terminal, og vi arbejder fortsat på at styrke vores forretning i de områder, som ikke
er en del af byudviklingen,” siger Ole Haugsted Jørgensen:
”Så det vil stadig være muligt at sejle ganske tæt på Danmarks
tredjestørste by”.”n
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Vores styrke er dels vores placering
uden for bymæssig bebyggelse og dels
vores store areal med mulighed for
fortsat udvidelse.”

DER ER STORE TAL I BRUG, NÅR LINDØ PORT
OF ODENSE SKAL BESKRIVES.
•	Sejlrenden er 11 m dyb og havnen har 4.400
m kaj med krandækning
•	Havnen råder i alt over 6,8 mio. m2 industriog havneområde, og de seneste 20 år har
havnen haft vokseværk med store havneudvidelser
•	Den seneste havneudvidelse Nord er projekteret til at stå færdig her i 2020 og giver
400.000 m2 areal og 1 km kaj, hvoraf en del
er bygget til heavy load
• Lindøs største tørdok er 90 x 315 m
•	Havnens store portalkran har løftekapacitet op til 1200 tons – den slags kraner findes
ikke andre steder i Danmark og ikke ret
mange steder i Europa
•	Danmarks største hal, der rummer en
indendørskran med 700 ton kapacitet
•	Desuden har havnen mandskabsfaciliteter
til op til 5.000 personer, 2.000 parkeringspladser, kantine, møde- og konferencecenter.

NOTER

300

SIKRERE
HAVNE
Hvert år drukner 10-12 personer i havne og lystbådehavne, og flere hundrede falder i vandet. TrygFonden
har netop bevilliget 1,5 mio. kr. til Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) til styrket indsats for at højne
havnesikkerheden i danske lystbådehavne.
Omkring 300 lystbådehavne vil over de næste tre år
få tilbudt hjælp til en risikovurdering af havnen og et
oplæg til at placere stiger, redningskranse, bådshager og
brandslukkere bedst muligt. Desuden vil de få mulighed
for at blive certificeret som Sikker Havn, alt sammen
med det formål at forebygge drukneulykker.
20 lystbådehavne og en erhvervshavn er i dag Sikker
Havn-certificerede, dvs. har en tydelig skiltet plan for,
hvor redningsudstyret er placeret og en plan for opsyn
med udstyret.
Indsatsen sker i samarbejde med Dansk Sejlunion,
Danske Tursejlere og Søsportens Sikkerhedsråd. n

469 UD
AF 647
•	Shipbreaking Platforms tal viser, at 469 ud af 647 ophuggede skibe og platforme endte på et beaching-værft
i Bangladesh, Pakistan eller Indien i 2019.
•	Flest skibe blev hugget op på strandene i Bangladesh.
Shipbreaking Platform er en ngo, der kæmper for at få
forbudt beaching. Ngo’en har registreret 26 dødsfald under beaching i 2019, de 24 i Bangladesh under beaching
på stranden Chattogram.
•	I 2019 har Mærsk ifølge Shipbreaking Platforms rapport fået fire skibe ophugget på stranden ved det indiske værft i Alang; Cecilie, Claes, Clara og Thomas, der alle
sejlede under dansk flag indtil sommeren 2018.
•	Redere fra de Forenede Arabiske Emirater sendte 45 skibe
og Grækenland sendte 40 skibe til ophugning i Sydasien
i 2019.
•	Alle de fartøjer, der sælges til Chattogram, Alang og
Gadani passerer igennem skrothandlere, bedre kendt
som cash buyers, der tilbyder den højeste pris for skrotskibe, og de arbejder tæt sammen med beaching-værfterne.
•	Cash buyers omdøber, omregistrerer og omflager fartøjerne på deres sidste rejse. Blacklistede flag som Palau,
Comoros og St. Kitts & Nevis var populære i 2019 – omkring halvdelen af fartøjer, solgt til Syd Asien, skiftede til
disse landes registre få uger før, de landede på en strand.
Ingen skibe blev skrottet på strandene under EU flag. n
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Teknologien
som kollega

”Modelfoto”- forskerne har tavshedspligt og offentliggør ikke fotos fra skibe, hvor de har været.

•	Er rederierne, besætningerne og udviklerne i samklang
om udfordringerne i den nye teknologiske virkelighed,
hvor robotten er nærmeste kollega?
•	Hvad betyder nye digitale teknologier, flere skærme, flere
funktioner og ’digital beslutningsstøtte’ for arbejdet ombord?
•	Og findes kompetencerne ombord, så mulighederne kan
udnyttes og teknologierne opdateres og vedligeholdes?
AF LISE MORTENSEN | FOTOS: ER ’MODELFOTOS’

”Et stigende antal arbejdsopgaver i Det Blå
Danmark bliver i disse år søgt automatiserede og skal udføres af mere eller mindre
selvkørende robotter. Disse nye teknologier kalder ofte på nye samarbejdsformer
og relationer mellem fagpersoner ombord, fagpersoner og beslutningstagere
i rederiorganisationerne og i teknologiudviklervirksomhederne. Mange aktører
forholder sig til selve teknologien, men
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ofte introduceres teknologierne dog uden
dybdegående undersøgelser af den organisatoriske og praktiske sammenhæng, de
skal indgå i.”
Sådan lyder baggrunden for et antropologisk forskningsprojekt ved Aarhus
Universitet, DPU: ”Robotten/teknologien
som kollega.”
Vi har talt med forskerne.

Ikke lettere, men anderledes
- Det er vores opfattelse – når vi er rundt
og tale med navigatørerne – at deres arbejde ikke er blevet lettere, det er bare blevet anderledes, lyder det fra Jakob Krause-Jensen, der fortsætter:
- Det allerførste, der skal understreges,
er, at det tager tid at tid sætte sig ind i ny
teknologi. Ikke fordi navigatører er langsomme, men fordi der ikke er ret meget i
verden, der fungerer med det samme.
Det er en arbejdsopgave i sig selv at få
ny teknologi installeret, få det til at spille
sammen med de andre instrumenter – og
at lære at bruge det. Man skal så at sige
lære det at kende. Præcist som med en
ny kollega, skal man lige spore sig ind på
hinanden og forstå, hvordan den anden
fungerer. Forskellen er, at kollegaen kan
du tale med – computeren er der bare og
fungerer på den måde, den nu engang er
bygget til. Der er ikke så meget gensidig
tilpasning.
Det kan sagtens være, at teknologien
efterfølgende vil hjælpe og give tidsbespa-

Kan (ikke) sejle helt selv:
”Med i hele teknologiseringsbølgen
oplever vi også, at der fra rederierne
ligger et håb om, at nogle af fremtidens
teknologier vil være fuldstændigt uafhængige af besætningen. Så man kan
sige, at ”disse teknologier behøver vi
ikke at skole folk i – de kører helt af sig
selv. Men det, som vi prøver at pege på
her, er, at alle teknologierne vil kræve
én eller anden form for opmærksomhed, og derfor vil det fortsat kræve, at
man også forstår, hvordan de virker og
ikke bare skal trykke på en knap – ja
eller nej – for hvis det ikke virker, skal
man jo også kunne håndtere situationen.”
Bettina Skårup, projektkoordinator.

”Hvis folk ikke har de elementære kompetencer, vil det
jo også medføre, at de ikke kan
bruge teknologien effektivt og
hensigtsmæssigt. Så det med at
se uddannelse som en omkostning i stedet for en del af investeringen kan i sig selv være
dyrt.

„

relser – men der er ikke meget teknologi på skibe,
der er ”plug and play”, og som hjælper fra dag ét,
understreger Stephan Hansen.

Ekstra opgaver
- Der er mange måder, hvor den nye teknologi får
produceret andre og nye arbejdsopgaver – fordi
det kræver arbejde at opdatere og vedligeholde,
påpeger projektkoordinator Bettina Skårup:
- Der er en indkøringsfase, hvor det tager noget tid. Men der kommer også en hverdag, hvor
der er nye opgaver, der skal være tid til, fx er der
mange, der oplever, at opdateringer af teknologierne kan være teknisk vanskeligt og tidskrævende.
Og det bliver der ofte ikke taget højde for i
organiseringen ude på skibene.
Stephan Hansen, der har stået for en del af
feltarbejdet om bord, supplerer:
- Desuden er der en opgave med at få ny teknologi til at fungere i de gamle rutiner, der jo
også skal ændres og tilpasses, det er der typisk
ikke sat tid af til. Det bliver ikke forberedt, at man
skal ændre rutiner – derfor kan det nemt blive
lidt panikagtigt: ”Åh nej, nu skal vi lave det hele
om – hvorfor – det fungerer jo fint.”

Tilpasning eller disruption:
”Det er vigtigt at holde sig for øje, om den teknologi, man udvikler og bringer om bord, skal tilpasse sig de mennesker, der skal bruge den, eller
om man omvendt skal tilpasse menneskene til
den. Begge dele kan være aktuelt – men det er vigtigt at være bevidst om, hvad teknologien gør ved
den virkelighed, der er hverdag for rigtig mange
mennesker.
- Nogle teknologier vil i høj grad kunne tilpasses til
den hverdag, der er i dag. Hverdagens rutiner.
De vil og skal tilpasses den så meget som muligt,
fordi vi ellers kan se, at der er nogen, der klipper
ledningerne til teknologierne eller slet og ret ikke
bruger dem, siger Stephan:
- Andre teknologier vil nødvendigvis forandre /
disrupte den hverdag, der allerede er. Fx ECDIS –
der ændrede stort set alt, hvad det vil sige at være
navigatør.”
Stephan Hansen, forskningsassistent.

Mangler kompetencer
- Vi oplever, at mange af de nye opgaver ligger
uden for det kompetencefelt, der findes på et
skib.
Det er selvfølgelig meget forskelligt, hvad den
enkelte kan – fra folk, der er teknik-nørder – til
den navigatør, som jeg mødte, som ikke havde
lært at copy paste. For ham er det formentlig urealistisk at komme til at opdatere et elektronisk
søkort, fastslår Stephan Hansen:
- Ikke fordi han er en dårlig navigatør, han er
bare aldrig uddannet til digital teknik – men i
at sejle et skib.

>

For dyrt at uddanne:
”Vi hører rundt omkring, at der fra rederiernes
side er en holdning til, at det er for dyrt at uddanne
folkene i ny teknologi.
Jeg har mødt flere teknologier ombord i skibene,
der ikke bliver brugt. Det er også dyrt. Men hvor
dyr er træning i forhold til dyr teknologi, der ikke
bliver brugt?
Hvis folk ikke har de elementære kompetencer, vil
det jo også medføre, at de ikke kan bruge teknologien effektivt og hensigtsmæssigt. Så det med at
se uddannelse som en omkostning i stedet for en
del af investeringen kan i sig selv være dyrt… ”
Jakob Krause-Jensen, forskningsleder, lektor og
ph.d.
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Teknik ombord
Der er rigtig mange, der har indflydelse
på, hvilke teknologier, der kommer ombord. Allerede når skibet bliver bygget,
kommer de første tekniske installationer.
Senere kommer der måske en ny kravsspecifikation, og måske kommer der noget helt tredje ombord. Efterhånden, som
skibet kommer i drift, bliver der bestilt
noget mere teknologi. Udfordringen med
de mange digitale teknologier er – modsat tidligere – at der løbende kommer forskellige versioner og opdateringer, og at
de skal understøtte forskellige behov. Det
kan godt forstyrre og forvirre dem, der
skal bruge teknologierne.
- En chef har måske fokus på ruteoptimering, en anden har måske fokus på, at
vi kommer ’just in time’, så der kan være
flere aktører, der har en dagsorden med de
nye teknologier, siger Stephan.
Men en mere systematisk oplæring i
den nye teknologi fortoner sig af og til, ligesom det kan være uklart hvem, der har
ansvaret for, at de nye og gamle teknologier kan ’tale og virke sammen’.

Vigtigt med feedback
- Vi har tre primære målgrupper, som vi
har undersøgt: rederierne, brugerne af
teknologien/navigatørerne – og så udviklerne af teknologien, fortæller Bettina
Skårup:
- Hvad er det for nogle kontekster, udviklerne skal forstå, for at teknologierne
bliver gode? Hvad er det, man som navigatør skal øve sig i, når der kommer så
mange teknologier ombord?
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„

”Når der bliver flere og flere kritiske funktioner, som
kører på computere, er det essentielt, at der er helt basale
it-kompetencer ombord.”

Og hvad skal indkøbere og rederi tage
højde for, når de bringer ny teknologi ombord?
Bettina Skårup peger på, at en del af
løsningen kunne være, at navigatørerne
bliver gode til – og får bedre mulighed
for – at give en grundig feedback både til
dem, der køber teknologierne og til dem,
der udvikler dem.
- Hvis det skal lykkes, har vi strukturelt brug for en ny type ’kanaler’, hvor den
type kommunikation kan foregå. Som navigatør ringer man jo ikke bare til et firma,
men man kunne godt se for sig, at der kom
en bedre dialog mellem udviklere og brugere – til gavn for begge.
Det skal rederierne også være med til
at formidle.

Tilbud eller ordre
- Der ligger også en problematik i samspillet mellem skibene og rederierne, mener
Bettina Skårup:
- Der er mange navigatører, der oplever, at der kommer nye teknologier, men
de kender ikke helt karakteren af det, der
kommer:
”Noget skal afprøves. Noget skal vi
bruge. Noget modsiger de teknologier, vi
havde i forvejen.

Så vores råd til navigatørerne er, at de
måske skal blive bedre til at spørge rederierne, om det her er noget, vi kan bruge,
eller er det noget, vi skal bruge. Og hvem
har ansvaret for, hvordan vi bruger det?
Er en ny teknologi at regne som beslutningsstøtte, er det ’bare’ til ekstra information – eller er der reelt tale om en ordre.
I den forbindelse hører vi rundt omkring, at ”en dansk kaptajn modtager ikke
ordrer fra en skærm – han giver ordrer….”
supplerer Stephan Hansen.

Mere administration
De navigatører, forskerne har talt med, oplever, at der er kommet mere administration ombord.
- Teknologien giver nogle muligheder
for bedre kontakt mellem sø og land, men
det betyder jo også, at det skaber nogle andre behov for kontinuerlig og opmærksomhedskrævende kommunikation, og
det betyder, at arbejdsvirkeligheden bliver en anden, påpeger Jakob.

Løbende kompetenceudvikling
Mange navigatører oplever, at der kontinuerligt kommer nye teknologier, som
man også ”lige skal lære at kende og forholde sig til”.

- Det kalder på nogle nye måder at
sikre løbende kompetenceudvikling på,
end den traditionelle én gang om året. Det
kræver noget helt nyt end det, man har
været vant til – og det kræver kurser ud
over de lovbefalede, hvor man ofte lige er
inde og opfriske det, man vidste i forvejen.
Nu er der brug for kurser, hvor man løbende skal lære noget helt nyt, påpeger
Bettina Skårup.

Kritiske funktioner
Når der bliver flere og flere kritiske funktioner, som kører på computere, er det
essentielt, at der er helt basale it-kompetencer ombord, så besætningen fx kan
opdatere et antivirusprogram, kan se, at
styresystemet er for gammelt eller opdager, at computeren bliver ved med at gå
ned, fordi den ikke har kapacitet til de programmer, der er lagt i den, påpeger Stephan og tilføjer:
- De folk, der kommer ud på skibene,
bliver jo tjekket for certifikater ift. bemandingsfastsættelsen – men teknologiske
kompetencer er ikke med i besætningsfastsættelsen.
Det er en problematik man – efter vores mening – bør have en øget opmærksomhed på.
- Der er også det aspekt, at mange rederier har bureauer til at bemande skibene,
der kan man måske også sikre, at de rette
digitale kompetencer kommer ombord,
foreslår Stephan Hansen:
- Der kommer jo ikke bare 20 nye teknologier ombord – det går jo som sådan
ret langsomt i denne her branche. Men
hvis man vil have teknologierne til at
blive brugt effektivt og målrettet, så tror
vi, at det er vigtigt, at der bliver øget opmærksomhed på, at besætningen også
kan bruge teknologierne.

Ansvarsplaceringen bliver uklar.
- Klassisk har maskinen været maskinchefens ansvar og broen har været navigatørernes ansvar. Men igennem de sidste årtier har vi fået en helt ny kategori
af digitalt udstyr og teknik ombord, siger
Bettina:
- Og her kan der være et hul, som ikke
er dækket. Der er en problematik her – der
måske også udfordrer det klassiske hierarki, hvor skibsføreren har ansvaret for
alt ombord – og dermed har han også an-

svaret for at sikre, at han har de rette digitale kompetencer ombord – og at han får
stillet de rette værktøjer til rådighed. Det
er jo også et spørgsmål i sikkerhed.

Dataindsamling
Ifølge forskerne kommer der mange startups i Det Blå Danmark, som gerne vil lave
nye teknologier til den maritime verden,
men mange støder på, at deres behov for
data ikke kan opfyldes.
- Data lagres ganske enkelt ikke, påpeger Stephan Hansen:
- Hvis man skal lave god teknologi, skal
man kunne måle performance over tid
og lagre data, så man har historikken på,
hvordan skibet har performet igennem de
sidste år.
Så kan man regne ud, hvordan det vil
performe under givne vilkår.
Det er også en proces, man har gang i
i det Blå Danmark – man ser på metoder,
der kan producere det nødvendige data.

Men dette kommer også til at betyde
noget for besætningerne ombord. Ud over
at sejle skibet, skal de også være med til at
producere, samle og lagre data, som man
så kan bruge i den fremtidige teknologi.
Endvidere får besætningerne behov for at
forstå, hvordan data kan og skal bruges.
- Hvordan sikrer man i den kontekst,
at man har den nyeste viden fx til at opdatere skibets it – og til at være med til at
producere kvalitative data? n

TRE PRIMÆRE ANBEFALINGER:
1) Kaptajner og styrmænd kan
med fordel involveres mere
i udvikling af teknologier, og
herigennem stille konstruktive krav og bidrage til, at
teknologierne passer bedre
til deres arbejdsvirkelighed
på broen.
2) Rederierne kan med fordel
investere i en løbende og
mere systematisk udvikling
af besætningens digitale
kompetencer, både inden

„

for grundlæggende IT og de
mere avancerede teknologier.
3) D
 er er behov for, at teknologiudviklerne får bedre
adgang om bord. Det vil dels
kunne skabe bedre indsigt
i hele den kontekst, som de
nye teknologier skal kunne
spille sammen med, dels
skabe rum for konstruktive
dialoger med brugerne af
teknologierne.

” Det er en arbejdsopgave i sig selv at få
ny teknologi installeret, få det til at spille
sammen med de andre instrumenter –
og at lære at bruge det.”
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”Nu har folk alligevel ventet i årevis på den her færge,
og så kan de nok også vente et år mere.
Carsten Kruse, direktør i Samsø Rederi.

CORONA-EPIDEMIEN
RAMTE NY SAMSØFÆRGE
Rederidirektør Carsten Kruse i forgrunden... billedet er fra 8. januar, hvor han er på besøg på værftet og diskuterer bro-design med den tilsynsførende Andreas Sorth, der står bagved...

Den nye cykelfærge ”Lilleøre” skulle efter planen have startet sejladsen mellem Aarhus og
Sælvig d. 15. juni. Men da det pga. corona ikke
har været muligt for Søfartsstyrelsen at rejse til
Kina og godkende færgen, har Samsø Rederi
valgt at udskyde indsættelsen af ”Lilleøre” til
næste år.
TEKST: PIA ELERS | FOTOS: SAMSØ REDERI

Den frygtede corona-virus rammer ikke kun mennesker. Den har
vendt op og ned på hele vores samfund og har tvunget folk til at
ændre planer på en lang række områder. Det kan de tale med om
hos Samsø Rederi, hvor de havde håbet på at få deres nye færge
klar til indsættelse op til sommerferien, så cykelglade turister
kunne få deres cykler med over til Samsø. Men nu har rederiet
besluttet at udskyde hele overdragelsesforretningen, og det ærgrer naturligvis rederidirektøren.
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”Jeg er selvfølgelig træt af det, da vi virkelig har arbejdet hårdt
på at få færgen fra Kina og hjem til Aarhus senest 1. juni, så vi var
klar til indsættelse to uger efter. Men når man ser på al det, der
er sket i samfundet i øvrigt, så er det her virkelig at regne som en
biting. Og nu har folk alligevel ventet i årevis på den her færge, og
så kan de nok også vente et år mere,” siger Carsten Kruse, direktør i Samsø Rederi.

Kina lukket ned
Den 35 meter lange færge er blevet bygget hos AFAI værftet i Guangzhou. Ligesom mange andre kinesiske arbejdspladser blev
også det sydkinesiske værft hårdt ramt af coronavirus, eftersom
mange af migrantarbejderne blev forhindret i at rejse tilbage efter
den kinesiske nytårsferie. Det var simpelt hen efter ordre fra den
kinesiske regering. Og det betød, at værftet var helt lukket ned i 10
dage. Men midt i februar var hovedparten af arbejderne kommet
tilbage, og værftets ledelse lovede, at de trods nedsat kapacitet
nok skulle prioritere den lille danske hurtigfærge. Det løfte holdt
de også i den forstand, at ”Lilleøre” gled nedad rampen og blev
søsat den 20. februar.
”Men vi stod bare med det store problem, at vi ikke kunne
få færgen synet af de danske søfartsmyndigheder. Det var el-

lers planen, at der skulle komme tre inspektører fra Søfartsstyrelsen ud til
Guangzhou, som over fire dage skulle foretage en lang række tests både ved kaj og i
søen. Det skulle være sket senest 25. marts,
hvis vi skulle overholde tidsplanen, og det
stod hurtigt klart, at det ikke ville være
muligt,” siger Carsten Kruse.

Syn inden afgang til Aarhus
Med hensyn til at få færgen godkendt af
de danske søfartsmyndigheder, så er det
faktisk værftets ansvar, at det sker. Det er
proceduren, så man kan være sikker på, at
den er bygget efter danske standarder, og
at alle sikkerhedssystemer fungerer, som
de skal. Og det skal ske, mens ”Lilleøre” stadig ligger på værftet i Guangzhou, således
at Samsø rederi kan nå at gøre indsigelse,
hvis noget ikke er i orden.
Én ting var, at det danske Udenrigsministerium siden starten af februar
havde frarådet al unødvendig rejse ind
i Kina. En måned senere var epicenteret
for corona-virussen som bekendt rykket
til Europa, og så var det Kina, der lavede
restriktioner for europæeres indrejse. Det
betød, at rejsende ind til Kina ville være
underlagt 14 dages karantæne. Så derfor
var en Plan B under overvejelse.
”Vi har hele tiden haft en fin dialog
med Søfartsstyrelsen med henblik på at
finde en løsning. Og en mulig løsning, vi
havde talt om, var at få et internationalt
klassifikationsselskab i Kina eller et tilsvarende kinesisk til at foretage noget af godkendelsen i Guangzhou og så lade Søfartsstyrelsen foretage resten i Danmark for at
få udstedt den endelige godkendelse. Men
det turde vi simpelt hen ikke løbe an på.
Det ville være alt for risikabelt, for det er
trods alt en færge med en byggesum på
37 millioner kroner, vi har med at gøre. Så
derfor besluttede vi at udskyde det hele til
efteråret,” forklarer rederidirektøren.

”Der har endnu ikke i verdenshistorien været en færge eller et skib, der er blevet leveret fra et værft, hvor der ikke skulle laves et eller andet om. Og det gælder jo i lige så
høj grad leverandører, at deres produkter skal leve op til den lovede standard. Og hvis
vi først havde fået færgen til Danmark og skulle i gang med alle de der interne tests
herhjemme, så kunne det godt blive svært at få komponenter udskiftet, eller hvad der
nu skulle til. Der ville i hvert fald være en vis risiko for, at det kunne give os problemer,”
understreger Carsten Kruse.
Forsinkelsen får næppe de helt store økonomiske konsekvenser for Samsø Rederi,
bortset fra at der nu går yderligere otte måneder, inden færgen kan begynde at tjene
penge. Men faktisk kan rederidirektøren godt få øje på nogle fordele i, at færgen først
indsættes til næste år:
”Planen var jo, at vi her i vores første sæson blot skulle sejle fra 15. juni til midt i oktober. Det vil sige, at jeg skulle have ansat folk i fire måneder og have haft dem på kursus for herefter at fyre dem igen. Nu kan vi i stedet ansætte dem til foråret, og så kan
vi tilbyde dem varige kontrakter,” påpeger Carsten Kruse og tilføjer, at bemandingen
kommer til at bestå af to navigatører og en maskinkyndig.

Klar påsken 2021
Når ”Lilleøre” forhåbentlig en gang til efteråret er godkendt af Søfartsstyrelsen og alt
er, som det skal være, skal færgen ikke selv sejle de 11.794 sømil hjem til Aarhus. Det er
den simpelt hen for lille til, da den med sine blot 35 meter nærmest kan sammenlignes
med en stor speedbåd.
”Det er jo begrænset, hvor meget brændstof den kan rumme, så derfor ville den skulle
tanke ganske ofte på den ca. 40 dage lange tur. Og så er der hele spørgsmålet om pirater
omkring Afrikas Horn. ”Lilleøre” kan ganske vist sejle 30 knob, men det kan piraternes
både også, så det ville være en risiko. Derfor skal vores færge tranporteres hjem på et
skib beregnet til projektlast. Men heldigvis havde jeg ikke nået at booke hjemtransport.
Det venter vi med, indtil vi ved, hvornår vi kan stå med en endelig godkendelse af skibet
i hånden,” påpeger Carsten Kruse.
Selvom ingenting er sikkert endnu, er det rederidirektørens håb, at ”Lilleøre” i hvert
fald er klar til påske næste år. n

Tjek af fejl og mangler
Når inspektørerne fra Søfartsstyrelsen
forhåbentlig til den tid er klar til at tage
turen til Kina, skal Samsø Rederi også have
folk derud for at foretage deres egne tests.
Det er alt lige fra måling af brændstofforbrug til interne støjmålinger, og det handler om at sikre, at både værft og leverandører lever op til de specifikationer, der er
nedfældet i kontrakterne.

”Lilleøre” forventes klar til at sejle mellem Århus og Samsø til påske 2021. Corona-forsinket rundt regnet i et år.
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Ø-BAROMETERET

En ny landsdækkende undersøgelse tager pulsen på de danske
småøer – blandt andet øboernes forhold til færgen.
TEKST: LISE MORTENSEN | FOTOS: CARSTEN LUNDAGER

Med Ø-BAROMETERET 2019 er der for første gang sat fokus på, hvad øboerne anser
som udfordringer og muligheder for deres
øer. Spørgeundersøgelsen kortlægger øboernes vurdering af udviklingen og tilstanden på deres ø, deres relation til færgen og
deres syn på fremtiden.
I alt har 22 danske småøer svaret på
”Ø-BAROMETERET 2019”.
Undersøgelsen er udarbejdet for Færgesekretariatet i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.
”Det er glædeligt, at der overordnet er
optimisme og fremgang på øerne, og at der
også er gode bedømmelser både af vores
færger og personale”, siger Jan Fritz Hansen, leder af Færgesekretariatet: ”Godstakstordningen og Landevejsprincippet er
tydeligvis med til at skubbe på den gode
udvikling”.

FÆRGEN – øens livsnerve
Helt grundlæggende viser undersøgelsen,
at øboerne i høj grad er tilfredse med færgernes afgangstidspunkter og kommunikationen. Særligt personalets serviceniveau scorer højt: 4,1 point ud af 5 mulige.
To tredjedele af øerne vurderer, at der er et
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tilpas antal afgange til og fra deres ø, mens
ca. en tredjedel af øerne i undersøgelsen
vurderer, at der er for få afgange.
De øer, der efterlyser flere færgeafgange, er udelukkende øer med lang sejltid (dvs. mindst 25 minutter). Samtlige øer
med kort sejltid (på under 25 min.) angiver,
at de er tilfredse med antallet af afgange.

Statslige tilskud har effekt
Det er tydeligt, at de politiske tilskudsordninger i forbindelse med færgedriften har
haft stor betydning for de danske småøer.
Der er en udbredt opfattelse af, at godtakstordningen (dvs. de reducerede takster for
erhvervstransport) har gjort en positiv forskel for erhvervslivet på mange af øerne.
På samme måde er der bred enighed om,
at Landevejsprincippet (tilskuddet til at
sænke færgetaksterne) har haft positiv
betydning. Hele 19 ud af 22 øer angiver, at
Landevejsprincippet har haft en positiv effekt for deres ø.

Fremtidsønsker for færgedriften
Generelt set er der på tværs af øerne enighed om, at færgen er et vigtigt element i
øernes fremtidige udvikling. Øboernes

største ønske til færgen varierer meget,
men spænder over en stabil færgedrift,
bedre samarbejde og kommunikation,
mere moderne og miljørigtige færger, god
service, billigere og flere overfarter samt
bedre bookingsystemer.
På de fleste øer føler øboerne, at de har
indflydelse på beslutninger vedr. færgen,
men på cirka en tredjedel af øerne i undersøgelsen føler øboerne sig sat uden for
indflydelse.

Bosætning
Boligsituationen vurderes mange steder
til at være en udfordring for at tiltrække
beboere. Derudover nævner nogle øer også
arbejdspladser på øen og for få færgeoverfarter som nogle af de faktorer, der kan
spænde ben for at få flere beboere.

Fremtiden
Øerne ser generelt optimistisk på fremtiden. I tråd med de udviklingstendenser,
som undersøgelsen har afdækket, er optimismen særligt stor på de mellemstore og
store øer, mens de små øer er mere neutrale. n

Ansvarlige investeringer
Klima og bæredygtighed er kommet på dagsorden, og
det er i høj grad de unge og de studerendes fortjeneste,
at verden nu tager det alvorligt.
AF NIELS H. ANTONSEN, OMRÅDEDIREKTØR I LÅN & SPAR

I Lån & Spar er ansvarlighed en del af vores DNA. Du kan derfor være sikker på, at du investerer i virksomheder, der tager
hensyn til miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og anti-korruption, og vi vælger virksomheder
fra, som ikke arbejder i tråd med vores værdier - som f.eks.
kontroversielle våben, tobak og gambling.

Værsgo. Vi giver mere end

100 mio. kr.
tilbage i renter til kunder, der er
medejere af Lån & Spar

Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

NOTER

Globale Aktier Basis
I vores nye investeringsfond, Globale Aktier Basis, sætter vi
barren endnu højere end tidligere. Investeringsfonden er til
dem, der sætter bæredygtighed og ansvarlighed først, når
de investerer deres penge. Her investerer de nemlig udelukkende i store virksomheder, som er blandt de 10 % mest
bæredygtige inden for deres felt. Her vælger vi også fossile
brændstoffer fra.

Mere end 100 mio. kroner! Det får
vores kunder tilbage i januar. Fordi de
er medlem af en faglig organisation,
der ejer os.
Som medlem af Lederne Søfart kan du få
personlige fordele og ekstra gode vilkår hos os.
For eksempel 3 % i rente på lønkontoen.
Vi synes nemlig også, der skal
være kontante fordele
ved fællesskaber.

Uddannelse i udlandet

Bliv kunde i
Lån & Spar Bank

Skal du læse i udlandet? En af de ting, du skal huske, er
et økonomisk rejsebevis.

Ring 3378 1969, book
på lsb.dk/sl eller
skriv til sl@lsb.dk

AF HELLE SOMMER, PARTNERANSVARLIG I LÅN & SPAR

Det er vigtigt at have et økonomisk rejsebevis med, når man
skal læse i udlandet. Et økonomisk rejsebevis er i al sin enkelthed et dokument fra banken, der bekræfter din økonomiske situation. Samtidig fungerer det som et bevis for, at du
opholder dig som studerende i et andet land. Du kan blive
bedt om at vise det allerede, når du ankommer i lufthavnen
som et bevis på, at du rent faktisk kan klare dig økonomisk i
det land, du kommer til.

Sådan får du 3 %
i rente på din lønkonto
Du er medlem af Lederne Søfart og har afsluttet din
uddannelse.
Du samler hele din privatøkonomi hos Lån & Spar
(LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services, som din økonomi kreditvurderes ud fra).
De 3 % i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen.
Der er 0 % på resten.

Lav en økonomisk tjekliste

Se alle vilkår på lsb.dk/medlemsvilkaar. Rentesatserne
er variable og gælder pr. 9. maj 2019.

Mange skriver tjeklister for at huske tøj, bøger, vaccinationer osv., men det er også rigtig godt at lave en økonomisk
tjekliste.

Du behøver ikke flytte dine realkreditlån. Men evt.
ændringer og nye realkreditlån, skal gå gennem
Lån & Spar og Totalkredit.
Læs mere på www.lsb.dk/sl

Vi anbefaler, at du husker følgende:
1. Dit økonomiske rejsebevis. De fleste universiteter skal
bruge dit økonomiske rejsebevis, så de ved, at du kan betale
for dit ophold og dine udgifter undervejs. Det hjælper vi som
bank dig med.

Bare fordi du
er medlem af

2. Flere kort fx Visa/Dankort og Mastercard. Husk flere kort,
når du rejser til udlandet. Med en studiekonto i Lån & Spar
kan du få begge kort gratis.
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EFTERUDDANNELSE:

SU-betalt master oven
på skibsførereksamen
Skibsførereksamenen åbner for
en karriere inden for logistik,
som ikke behøver begrænse sig
til den maritime sektor. Karrieren kan accelereres ved at tage
en masteruddannelse, og et nyt
dansk-engelsk samarbejde giver optimale muligheder – dét
endda med SU-støtte.

Course Director Andrew Gough (t.v) vil gerne have flere studerende med en skibsførerbaggrund. Her sammen med Mads Sander, (th).

AF MADS SANDER, SKIBSFØRERUDDANNET OG MASTER OF SCIENCE IN LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | FOTO: HENRIK HJORTH og UoN

Skibsføreruddannede udgør ofte vitale
tandhjul i regionale og globale supply
chains og besidder desuden en enorm indsigt i maritim logistik. Det skyldes naturligvis blandingen af viden og erfaringer opnået gennem sejltiden før og efter skibsføreruddannelsen samt fag som skibsteknik
& lastelære, navigation, søret og driftsledelse. Den blanding lærer nemlig som bekendt dimittenderne at forstå, analysere
og løse problemstillinger på både sø- som
landsiden for dermed at få skibene sikkert,
hurtigt og billigt ind og ud af havnene.

Allround-logistikere
De skibsføreruddannedes måde at analysere og løse opgaverne på sætter dem også
i stand til hurtigt at kunne arbejde inden
for land- og luftbaseret logistik – især fordi
der ofte er sammenfald og overgange mellem sø, luft og land. Hvis du overvejer en
karriere inden for logistik, bør du således
ikke alene fokusere på den maritime verden og dens efteruddannelsestilbud. En
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bredt funderet masteruddannelse i Logistik og Supply Chain Management kunne
nemlig også være en oplagt mulighed.

strækning er digitaliseret, ligesom underviserne står til rådighed på mail og Skype.

Dansk-engelsk samarbejde

Skibsførereksamen et godt
grundlag

Marstal Navigationsskole har netop indgået et samarbejde med University of
Northampton i England. Dermed kan
skibsføreruddannede nu blive optaget på
universitets SU-støttede Master of Science
in Logistics and Supply Chain Management, som tager et år og er perfekt, uanset
om man kan tage en jobmæssig pause eller ej. Der undervises nemlig kun to sammenhængende dage om ugen i Northampton, som ligger en time nord for London.
Desuden finder undervisningen kun sted
i de første seks måneder, mens den øvrige
tid anvendes til den afsluttende opgave på
12.000-15.000 ord. Endelig kan der snildt
indgås individuelle aftaler med studerende, som grundet eksempelvis sejlads til
tider er fraværende. Her er det også en stor
fordel, at universitetets bibliotek i vid ud-

Artiklens forfatter gennemgik masteruddannelsen i Northampton fra oktober 2018
til oktober 2019 og konstaterede, at den i
høj grad fokuserer på maritim logistik,
hvorfor eksempelvis mit utal af engelske
havneanløb var et kæmpe plus. Som skibsføreruddannet opfyldte jeg ikke per automatik de akademiske optagelseskrav, men
uddannelseskoordinatoren (Course Director) optog mig, fordi han ville se, hvordan
en studerende med en stærk logistikbaggrund ville klare sig på trods af den manglende akademiske baggrund. Forsøget blev
en stor succes, fordi jeg gennem mine analytiske evner og logistiske indsigt fra den
maritime verden helt automatisk kunne
se, nedbryde og forklare sammenhænge og
problemstillinger på det ønskede niveau.
I modsætning til mine medstuderende,

Blå bog for Mads Sander
•	40 år og efter aspiranttiden hos M.H Simonsen færdiguddannet
som skibsfører fra Marstal i juni 2008.
•	Derefter styrmandsstillinger i DFDS, Mærsk og Søværnet samt
tjeneste som logistiker i Flyvevåbnet og for NATO i Østeuropa.
•	Desuden militære udsendelser som leder af multinationale logistiske teams i Afghanistan for NATO og i Sydsudan for FN.
•	Dimitterede som Master i Logistics & Supply Chain Management
i februar 2020 og kigger p.t. efter jobs inden for enten logistisk
støtte til militære- og humanitære operationer eller udvikling af
strategisk infrastruktur.

som ofte ingen logistisk baggrund havde,
kendte jeg således betydningen af Supply
Chain Management, Just-In-Time og INCO-terms. Desuden vidste jeg i søvne, hvordan et tankskib eller et containerskib med
tilhørende terminaler fungerer, og hvorfor
Ro/Ro-transport er et godt alternativ til at
lade lastbiler køre fra Gøteborg til London
via Hamburg.

Fleksible undervisere
Naturligvis var det en tilvænningssag at
skulle formulere sig på engelsk på et akademisk niveau og at udvælge det rette kildemateriale. Takket været god undervisning, og fordi vi undervejs kunne sende vores udkast til underviserne, var de skriftlige
afleveringer på typisk 2.500 ord dog aldrig
et problem.
Endvidere var afleveringerne baseret
på nutidige logistiske problemstillinger
og scenarier, og underviserne opfordrede
os derfor her til at bruge et mix af lærebøger, nyere akademiske tidsskrifter og
aktuelle artikler fra eksempelvis BBC, Financial Times og Søfart. Vi blev sågar også
opfordret til at bruge forklarende Youtubevideoclips af avancerede containerterminaler eller robotter i Amazon’s warehouses. Afleveringerne blev således ikke tørre
eller højtravende, men derimod skriftlige
produkter, der vitterligt ville fange opmærksomheden hos læsere - også uden
for universitetet.

Bredt sammensat fagpakke
Uddannelsens forskellige fag førte os gennem emner som indkøb, robusthed i leverandørnetværk, marketing, profitmaksimering, bæredygtighed, projektledelse og
udvikling af strategisk infrastruktur. Den
afsluttende opgave skrev vi om et selvvalgt
emne med støtte fra en vejleder, som vores
Course Director hjalp med at finde. Også
her gjaldt det om at skrive, så vi fangede
læsernes opmærksomhed. n

FAKTA
Samarbejdsaftalen: Er mellem Marstal og University of Northampton.
Alle skibsføreruddannede med cirka
et års effektiv sejltid som styrmænd
kan søge optagelse til uddannelsen
i Master of Science in Logistics &
Supply Chain Management ved University of Northampton.
Interesserede kan skrive direkte
til Course Director, Andrew Gough,
på Andrew.Gough@northampton.
ac.uk med enten spørgsmål eller en
egentlig ansøgning om optagelse.
I sidstnævnte tilfælde skal ansøgerne sende en introduktion af dem
selv og deres motivation for at tage
uddannelsen samt vedlægge bevis
for skibsførereksamenen og øvrige
relevante dokumenter. Andrew
Gough vil herefter invitere ansøgerne til et 45-minutters Skype-interview, hvor den enkelte blandt
andet skal dokumentere tilstrækkelige engelskkundskaber til at kunne
gennemføre uddannelsen.
Uddannelsesstart: Uddannelsen
starter hvert år i henholdsvis januar
og september, og ansøgerne skal
senest fire måneder før ønsket studiestart søge om optagelse.
Tilstedeværelse:
Andrew Gough gennemfører en forventningsafstemning omkring den
enkelte ansøgers behov for indkvartering, fravær under studiet m.m.
Det ideelle setup er her, at de studerende på de to ugentlige tilstedeværelsesdage – udover at deltage
i undervisningen – også benytter

tiden til vejledningsmøder med
Andrew Gough eller til at arbejde
med afleveringerne.
Økonomi:
Studieafgift: 7.425 GBP, der opnås
dog rabat, hvis beløbet betales på
en gang.

SU: Ansøgere (også udenlandsdanskere), der tager et års ubetalt
frihed fra deres job, kan søge både
SU-støtte og SU-lån samt få op til
43.600 DKK fra SU-styrelsen som
tilskud til studiegebyret.
Undervisningsmaterialer: Alle
bøger på læselisten fås som gratis
e-bøger via universitetets bibliotek. Dog bør nogle bøger købes på
tryk, da de er fundamentale som
opslagsværker og referencer:
Transport
Studerende får med et særligt kort
33 % rabat på alle togrejser i Storbritannien – inkl. transport internt i
London samt til og fra Londons lufthavne.
Overnatning i Northampton
Course Director Andrew Cough
hjælper gerne med at organisere
overnatning i Northampton.
Toget fra London tager en time og
universitet ligger blot 15 minutters
gang fra banegården.
Spørg en tidligere studerende:
Skriv gerne til Mads Sander på
madssander@hotmail.com.
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MDC workshop: Multinational besætning, aldersforskel og fortsat udvikling
af lederfærdigheder er nogle af de
store udfordringer til søs – herunder
at udvikle et sikkert og tillidsfuldt
psykisk arbejdsmiljø.

LEDERSKAB
TIL SØS
- Der er naturligvis nogle strukturelle udfordringer i søfarten,
der bør ændres af rederier og myndigheder. Men i mellemtiden, mens det sker meget langsomt, kan de søfarende – hvis
de beslutter det – ændre miljøet ombord. Igennem lederskab
kan de skabe psykisk sikkerhed og tillid. Forhåbentlig vil omgivelserne opdage i tide, at de mere bløde faktorer fører til
øget effektivitet, fastholdelse og sikkerhed, lyder en del af
oplægget fra MDC til en velbesøgt workshop om ledelse til
søs, midt i februar.
Workshoppen er udsprunget af en tidligere MDC-workshop
“Mental Health at Sea”, hvor de deltagende søfolk ønskede
mere fokus på netop ledelse – debat, ideer, erfaringer og
værktøjer.
- Og det er netop, hvad denne workshop er: En mulighed
for, at søfarende og deres kolleger i land kan diskutere denne
never ending story, sagde Business Relationship Manager,
MDC, Henriette Dybkær i sin velkomst:
-Vi er glade og stolte over, at så mange søfolk er mødt op.
Fremover vil vi have fokus netop på emner og ønsker, der
kommer fra de sejlende.
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Netop for at have et fokus på og udgangspunkt for workshoppen,
der startede med de søfarendes ønsker, tanker og udfordringer, havde
MDC’s koordinator, Nanna Thit, interviewet 35 af deltagerne som forberedelse til workshoppen. Global Leadership Coach, Søren Rygaard,
der ledte forsamlingen med stor ildhu og entusiasme igennem dagens
emner, tog udgangspunkt i de 35 interviews. n

:

„

CITATER FRA
INTERVIEWS:

FREMTIDEN: “Hvis de danske søfolk skal overleve,
så skal rederne til at begynde at tænke lidt mere fremtidsmæssigt og meddele, hvad de vil med os. Vil de
have robotter eller selvtænkende folk? Fordi hvis det
er robotter, som bliver styret fra kontoret, så skal de
fortsat henvende sig til Manila, men hvis de vil have
folk, der selv afhjælper problemerne og får hverdagen
til at fungere, så skal de til at tænke lidt mere på deres
danske besætning.”

NYT HOLD: ”Man møder folk med helt andre forvent-

ninger og ledelsesstile, og ingen fast besætning, det varierer hele tiden, hele tiden nyt. 10 uger, man når aldrig
at lære hinanden at kende, det skifter hele tiden. Lige
så snart, man har bygget en relation op, så rejser man
hjem igen. Man kunne ønske det hos Mærsk, men det
gjorde man ikke. Men i mange af de andre rederier, der
går man fast på et skib med en makker, hvor man skiftes
til at bytte, og dem, man kommer ud til, kender man.”

UDDANNELSE: ”Alle vil jo gerne udvikle sig og blive
bedre. At man får et kursus, at rederiet kommer ud og
hjælper med at lære det. Vi har kun ledelse på sidste
semester… Det kunne være rart at have det mere… Vil
have det mere løbende, mere ledelse… Vi uddanner os
til styrmænd og maskinmestre, det er en lederuddannelse.”

INKLUSION: ”Jeg vil gerne tænke mig selv som en

inkluderende leder, der prøvede at inkludere dem i
beslutningsprocessen, hvordan tingene skal udføres,
være rummelig efter bedste evne, hvad man nu kan i
forhold til, at man har travlt og er træt, der giver man
ordre i stedet for at snakke om tingene. Virker denne
tilgang? Kan folk godt lide at blive spurgt og ledet med
inklusion? Ja, det er mit indtryk, ikke kun til søs, men
også generelt.”

ARBEJD MED DIG SELV: ”Dét, at være en god leder, skal
nurses i din oplæring og løbende hele tiden. Bearbejdes
og indlæres. Det bør der måles på, at udvikle sig som leder,
han mangler det her og accepter det. Kend dine svagheder og styrker, arbejd med dig selv.”

UNG: ”Når man er åben, så virker det, når man spørger,
så sætter man de gamle i nye situationer, og så åbner de
op, hvorfor gør vi sådan her? Hvis du virker interesseret i
en person ude ombord, så giver det pote at skabe et personligt forhold. Det er nemmere at holde den gode stemning, når man synes hinanden er flinke. Det har manglet
fra top 4, når man spiser, så skal de spørge ind og snakke,
men det har de ikke gjort. Kulturelbarriere? Danskere, der
kun snakker dansk, så er det svært for indere og filippinere
at snakke med, der udelukker du dem.”

KULTURFORSKELLE: ”De unge filippinere har nye
krav, de vil også gerne noget og udvikle sig. Senior Officers har det svært, dem, der har nogle år på bagen. Forstå lederrollen, de har været vant til at få ordre hjemmefra eller af en dansker og bare gjort det. De yngre vil
gerne tænke selv, ulempen er så, at den overordnede
filippinske kultur er, at autoriteten bestemmer, så det
er svært for de unge at sætte spørgsmålstegn ved en
kaptajn… Det vil tage mange generationer, før vi kommer derhen.”

ÅBENHED: ”Tidsånden er, at man bare gerne vil behandles ordentligt. Jeg er meget åben som person,
snakker meget. Mangler nogen åbenhed? Eller er der
nogle skibe, der ikke er gode? Hvis folk ikke er åbne
tilbage eller ikke vil mødes til filmaften, så føler de sig
måske ikke som en del af gruppen, men måske er det
bare fordi, de ikke gider. Kaptajnen har meget at sige
for den generelle atmosfære ombord, hvis han er positiv, så er maskinmesteren også i godt humør. Skift af
kaptajn, så kan stemningen ændre sig.”
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„
:

Lederskab var overskriften på et velbesøgt arrangement, som MDC – Maritim Development Center – afholdt på SIMAC sidst i februar. Hele 66
deltagere – heraf 60 % sejlende – brugte en eftermiddag på at diskutere ledelse til søs.

ENE DANSKER: ”De tager ikke lige så meget an-

svar, de fungere på en anden måde. Det er første
gang i min karriere, at jeg er ene dansker ombord,
det har jeg ikke prøvet før, det stiller andre krav til
min ansvarlighed, og hvor meget jeg skal dække,
løbe stærkere til færre penge og fylde en større
rolle. Det er en personlig følelse af kun at være 80
% værd, er jeg virkelig ikke de penge værd? Jeg kan
ikke nøjes med at arbejde 80 %.”

DÅRLIG LEDELSE: ”Jeg kan se, hvad dårlig ledelse gør
ved mig og mine kollegaer, det har påvirket mig, at jeg
har fået mere viden om ledelse, at jeg er blevet mere
oplyst. Og det bliver man aldrig færdig med. Møder jeg
gamle kaptajner, der er færdige med at lære, der siger, at
det bare er et arbejde, der bliver jeg ked af det. Det er forståligt, men synd når man har så stor impact.”
EN RANG: ”Det er demotiverende at føle sig som en rang,

FEEDBACK: ”Det praktiserer jeg, især når jeg evaluerer folk, så er der åbent begge veje. Også med
filippinere? Ja, som regel kommer de meget lidt kritisk tilbage, det er enormt svært for dem at kritisere mig. Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg
skal komme i mål med, de finder et blødt område,
men jeg prøver også i min dagligdag, jeg er nødt til
at vide, hvad jeg kan gøre bedre. Jeg kan kun lave
om, hvis de fortæller mig det.”
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og ikke blive hørt. Man får ikke lov at tænke selv og møder
man en mur mange gange, så mister man motivationen
og gider ikke spørge igen. Så stopper man med at tænke
selv. Når jeg tænker videre i det, hvis der er kadetter fra
andre kulturer, de siger slet ikke noget fra start af, mens
vi skal afvises flere gange.
Ansvarsspørgsmålet er et kæmpe dilemma i ledelse til
søs. Man har lyst til at gøre en masse ting, men man
mangler papirerne til det. Fordi der ikke må gå noget galt.
Kaptajnerne ude på skibene bestemmer jo, men der kommer helt sikker noget fra rederiet.”

SPARRING: ”Man kigger meget på det, man
ANSVAR: ”Hvis
der sker noget,
hvem har så ansvaret? Kaptajnen bliver ofte
smidt under bussen som det første.”

ikke vil være: én der blander sig i alt og har en
mening om alt, men man sætter nogle folk til
noget, og dem må man stole på, indtil andet er
bevist, så skal man ikke rette, men sparre. Når
vi kommer ombord, så mærker man hurtigt,
hvilken leder det er, én der blander sig eller én,
der uddelegere. Skibet fungerer ikke, hvis det er
en, der blander sig hele tiden. Vedligeholdelse,
der kan man se det, lugte det, sikkerhed, er der
styr på besætning og procedure? Man ser ty-

GOD LEDER: ”En god leder er én, der lytter og tager sig
af sine medarbejdere, hører hvad medarbejderne mener,
lytter. Hvis lederen ikke tager sig af sine medarbejdere,
er der dårlig stemning, og så er man mindre effektiv. Lederen skal have fokus på medarbejdernes motivation og
have et åbent sind, man kan påvirke i en god retning.”

UDDELEGERING: ”Kaptajnerne tager meget ansvar
for alt på skibet. Det kunne være værdifuldt for nogle
af dem at lære at delegere ansvaret ud – split opgaverne
ud til andre.”

deligt, hvis lederskabet mangler. Hvad er hans
attitude, råber han og ligner en tordensky. Så
når han er en dårlig leder, så gør de ikke deres
arbejde. Hård hånd, slaveskib.
De bedst fungerende skibe, dér kender alle
deres opgaver, de kan deres ting og går den ekstra mil, tager ejerskab på det skib man er på.
Rederiansat kontra kontraktansat, det udfordrer også.
Tilhørsforholdet forsvinder. Så mister man
ejerskab. Udskiftelig.”

GODT LEDERSKAB: ”Er for mig, at man tør spørge, uden
at folk bliver sure, én der opfordre til at stille spørgsmål,
hvis man er i tvivl, uddelegerer, det er svært. Én, der forstår,
hvilket ansvar du kan give til dem, der et under dig. Jeg vil
gerne have ansvar for noget, men det skal være noget, jeg
kan, en god leder kender sine medarbejdere og kan gå til
grænsen.”
SAMMENHOLD: ”Et godt firma på land er jo også et fast
medarbejderhold. Men kaptajnen er rederiets repræsentant på skibet og i rederiet er han ikke noget… Udsendt af
rederiet til at være leder derude, men i forhold til land er
han en mindre myndighed. Hvis man er en anderkendt
kaptajn har man noget at sige. Man føler ude til søs, at de
ikke forstår, hvad der foregår.”

KAPTAJNENS ROLLE: ”Jamen, nogle gange kan det
være selve miljøet, meget konservativt, kaptajnen er afgørende, hvis man ikke er på bølgelængde med ham, hvis
man ikke kan få en god idé igennem, på den måde bliver det afgørende, hvis der er dårlige ledere foran dig i
systemet.
Når man har en dårlig leder, så bliver man selv en dårlig
mellemleder. Overstyrmanden skal have dækket, det giver en ekstra udfordring, man skal stå fast, men jeg har
også den respekt, der er nødvendig.”

POKER: ”Dem, der taler ned til en, dem spiller man ikke

SKÆLDE UD/LAVE FEJL: ”Og irettesætte, når det skal
gå stærkt, der kan man råbe, fordi det er farligt. Derfor er
der et andet miljø, bølgerne kan gå højt. Den gode kaptajn
går bagefter ind og rydder op og siger undskyld. Det er ikke
hårdt at blive råbt af. Råbes af, det påvirker også Filippinerne, de siger ikke deres fejl, fordi de er bange for at blive
fyret. Generelt skal man lære af sine fejl og være gennemsigtig. Rederi eller kaptajn? Der skal være politikker i rederiet, der gør, at man gerne må lave fejl, men det er meget
op til kaptajnen at skabe det miljø, hvor man godt tør fejle.”

poker med lørdag aften.”

FILIPPINERE: ”Nye generationer stiller nye krav, også inVENNER: ”Ingen tvivl om, hvem der bestemmer, men når
det er fyraften, så kan man spille spil osv. Det er svært, hvis
du er rigtig gode venner med nogen, du skal irettesætte i
deres arbejde, men man kan godt deltage i ting, og det giver en helt anden dynamik.”

dere og filippinere. Ligestilling mellem kvinder og mænd,
det er også i gang i Filippinerne.”
”Yngre kommer nok bedre fra start. Men så går det galt, traditionen til søs, det glider helt ud, det skal de lære fra start.”
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NETVÆRK MED
FOLK, DER IKKE
LIGNER DIG SELV
Mød Helle Bruun Madsen, der sidder i Team Ledelse, og som rådgiver om karriere
til Lederne Søfarts medlemmer – især om vigtigheden af netværk.
AF: INA BJERREGAARD | FOTO: LEDERNE

NETVÆRK ER DET VIGTIGSTE: ”Der er guld i netværk, så brug din landtid på at netværke. Altså
tiden, hvor du ikke er på søen. For i dag bliver
måske 60-70 procent af alle stillinger besat
gennem netværk”.
Derfor mener Helle også, at alle bør træne sig i at
opbygge og bruge sit netværk fra begyndelsen af
deres karriere.
”Du må yde, før du kan nyde. Så du kan ikke vente
med at skabe et netværk, til den dag du bliver
fyret. Så er det for sent,” siger Helle, for et netværk skal plejes. Og det tager tid. Her er det også
vigtigt at optimere sin LinkedIn-profil.
”For før internettet meldte sin ankomst, var det
nok at købe søndagsaviserne og så tjekke stillingsopslag der. I dag er man nødt til både at
netværke samt løbende tjekke jobdatabaser,
hjemmesider og meget mere, når man søger job.
Og da så mange stillinger ikke bliver slået op, så
er der ingen vej uden om at træne sig selv i at netværke,” siger Helle Bruun Madsen, som her har
samlet fem gode råd om at netværke.

Har du haft brug for karrieresparring, har du måske talt med
Helle Bruun Madsen, som sidder i et af de mange teams, der
er med til at rådgive medlemmerne af Lederne Søfart.
”Medlemmer af Lederne Søfart vil jeg gerne hjælpe med at
se sig selv som ledere og ikke ”kun” som kaptajner,” siger Helle
Bruun Madsen. Et andet element af hendes sparring handler
om at hjælpe ledere, som trives dårligt på deres arbejdsplads:
”Jeg oplever ofte medlemmer trives dårligt, fordi de har
en dårlig relation til deres nærmeste leder. I Team Ledelse
forsøger vi at hjælpe disse medlemmer med at forebygge, så
de forhåbentlig undgår en sygemelding,” siger Helle Bruun
Madsen.
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Gode råd fra Ledelsesrådgiver
Helle Bruun Madsen om netværk:
•	Opbyg og dyrk dit netværk
gennem hele din karriere
•	Opdater regelmæssigt din
LinkedIn-profil, og del og like
andres opslag
•	Når du netværker, så hav
fokus på folk, der ikke ligner
dig selv
• Træn din nysgerrighed
•	Lær folk i andre erhverv at
kende

Kernen i Helles arbejde
Helle mener selv, at en af hendes helt
store forcer er, at hun selv har været der.
”Så jeg har prøvet de fleste af de udfordringer, folk står over for som ledere,
for jeg har selv fungeret som leder og har
mange års erfaring med at tale med og
færdes blandt ledere,” siger Helle.
Kernen i Helles arbejde er samtalen og
dialogen med medlemmerne. Det bruger
hun hovedparten af sin arbejdstid på. Derudover har hun udviklingsopgaver, formidlingsopgaver – f.eks. som facilitator
for grupper af ledere, og så kommenterer
hun ofte på undersøgelser om ledere og
ledelse. Hun deltager også i arrangementer og netværk om ledelse for at få ny vi-

SKATTE-NOTE

BLÅ BOG
Helle sidder som ledelsesrådgiver i Team Ledelse og er uddannet jurist fra
Aarhus BSS, Aarhus Universitet. Men hun fandt tidligt ud af, hun gerne ville
arbejde med ledere og ledelse. Derfor har hun oven i kandidatgraden også
en Diplom i ledelse og er eksamineret coach.
Helle har tidligere blandt andet arbejdet som HR-chef på Hvidovre- og
Amager Hospital.
2001 blev dog et vendepunkt for hende, da hun begyndte hos Ledernes
Hovedorganisation. Her har hun været i 19 år, og hun bruger en stor del af
sin arbejdstid på at tale med medlemmer og give sparring til deres karriere, deres trivsel og deres ledelsesmæssige udfordringer. Hun var også en
af frontløberne, da Team Ledelse blev etableret i 2007, og sparring blev sat
i søen som et tilbud til medlemmerne.

den, og hun er desuden meget aktiv på
LinkedIn.
Fokus i Helles karrieresparringer med
Lederne Søfart er som nævnt ofte at få navigatøren eller kaptajnen til at se sig selv
som LEDER. Ikke bare som navigatør eller
kaptajn, noget, der er centralt, når en sømand gerne vil gå i land. Mange henvender sig desuden også for gennemgang og
optimering af deres CV. Her handler det
også ofte om at hjælpe medlemmet med
at se ”bredere” på sine kompetencer og
”oversætte” dem, så de kan forstås af ikke–
søfartskyndige.
”Her rådgiver jeg meget om, hvad der
kan være godt at slå på, samt de kompetencer, der efterspørges i landjob. Og så taler vi typisk om, om de kan se sig selv i et
landbaseret virke. Har de reelt lyst til at

Advokatfuldmægtig Nathalie Monjoin er Lederne Søfarts nye skatterådgiver, hun afløser Jytte Hjorth, der
er gået på pension.
Nathalie Monjoin rådgiver om:
•	indtræden og ophør af skattepligt
til Danmark

„

”Jeg har en stor passion for
mennesker og for at hjælpe
dem til at forløse deres
potentiale gennem samtale
og sparring.

gå ned fra broen og væk fra havet? Og så
sidde stille på et kontor.”
Derudover har Helle en kæphest. For
med tiden er netværk blevet vigtigere og
vigtigere. Faktisk en hygiejnefaktor i enhver karriere. n

heden for at søge om kompensation hos Udligningskontoret
•	beskatning af hyre udbetalt fra et
udenlandsk rederi eller løn fra en
udenlandsk arbejdsgiver samt om
blandede indkomstforhold (sø- og
landindkomst)
• håndtering af dobbeltbeskatning

•	om fuld og begrænset skattepligt
til Danmark

• reglerne om social sikring

•	DIS-ordningen og muligheden for
at være under DIS-ordningen på
udenlandsk indflagede skibe

•	beskatning af pensionsordninger,
der har tilknytning til dit ansættelsesforhold

•	sømandsfradrag, de alminelige
skattefradragsregler samt mulig-

•	bistand i klagesager både ved skatteankenævn, Landsskatteretten
og domstolene. n
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Det nye center stod færdigt for flere år siden. Ud over det nationale Travemünde VTS – kan det også huse VTS Femern Bælt.

28 skibsførere søges
til VTS Femern Bælt
Når VTS Femern Bælt starter op til september, skal der være
nyansat 28 skibsførere, som skal i gang med uddannelse og
træning. Centret bliver operativt 1. september 2021.

AF LISE MORTENSEN | FOTO: NIELS JACOB MYGIND

I løbet af sommeren 2021 forventes arbejdet med Femern Bælt-forbindelsen
at være så langt, at der skal etableres to
arbejdsområder til søs. Her skal der fra
overfladen arbejdes med udgravning til
sænketunnelens elementer, montering
af tunnelelementerne og endelig tildækning.
Det betyder, at man allerede nu har
igangsat etableringen af Femern Bælt
VTS, som skal være operativ medio 2021.
- Nu sætter vi gang i ansættelsesprocessen, hvor vi skal have ansat 28 skibsførere d. 1. september 2020, fortæller chef
for VTS Femern Bælt, Aksel Lyngbo Møller.
Han tilføjer, at der er tale om personer, der har gennemført uddannelsen
som skibsfører, men det er ikke et krav, at
man har erhvervet sønæringsbevis som
skibsfører – og gyldigt sønæringsbevis er
ej heller et krav.
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Umiddelbart efter ansættelsen skal
de nyansatte skibsførere gennemgå en
grunduddannelse som VTS operatør på
SIMAC,
Herefter skal de gennemgå et fælles
uddannelsesforløb med deres tyske kolleger, og så er vi ved marts 2021. Her indledes den sidste træningsfase med ”silent
VTS”, hvor vagten kører i VTS-centeret, og
hvor der arbejdes efter de operative procedurer. Operatørerne gør alt – undtaget at
tage kontakt til skibene.
Den 1. september 2021 skal VTS Femern Bælt så starte operationen.
- Først skal jeg dog finde en souschef
– der er stillingsopslag ude nu, vedkommende skal ansættes pr. 1. juni. Sammen
med mig skal personen indgå i et dansk/
tysk ledelsesteam, siger Aksel Lyngbo
Møller.

Og nej, tysk er ikke et krav. Arbejdssproget er engelsk, det er ikke en forudsætning, man kan tysk.

Ansættelse i 6 år
Ansættelsen bliver tidsbegrænset.
I hele den periode, hvor man bygger den
faste forbindelse over Femern Bælt på søterritoriet, skal der være en VTS. Når Femerntunnelen forventeligt er færdig efter
seks år, er der ikke længere nogen sejladshindring – så det er kun et midlertidigt
tiltag, mens arbejdet pågår.
Al løn er DAS på overenskomst med Lederne Søfart, den ligger på niveau med de
store færgerederier.
- Den helt store udfordring bliver, når
vi nærmer os afslutning på projektet – da
vil folk begynde at søge nyt arbejde, og
vi risikerer at stå med en arbejdsplads, vi
ikke kan bemande. Derfor tilbyder vi fastholdelsesbonus, dvs. at hvis man bliver, til
projektet slutter og stillingen nedlægges,
udløser det en økonomisk bonus, påpeger
Aksel Lyngbo Møller:
- Der er to bonusmuligheder: Den ene
er en ren økonomisk bonus. Den anden
er et tilbud om, at vi tilbyder at betale de
kurser, der skal til, for at man kan gener-

- Vi er en dansk og en tysk chef, det er et
bilateralt samarbejde mellem Danmark og
Tyskland, fortæller Aksel Lyngbo Møller tv –
siddende ved pc, det er hans tyske chefkollega Gerhard Müller-Hagen th.

hverve sit sønæringsbevis, plus en økonomisk bonus, der så er lidt mindre.

Dobbeltfunktion
- Vi er nødt til at tænke ud af boksen for at
tiltrække nok kandidater til at søge stillingerne. Vi skal tilbyde nogle vilkår, der gør
det muligt at rekruttere så mange skibsførere på en gang, påpeger Aksel Lyngbo
Møller, der har en række ideer til at gøre
både arbejde og vagtturnus attraktiv.
De 28 skibsførere skal ansættes i en
dobbeltfunktion som operatører og myndighedspersoner.
Halvdelen af tiden skal man arbejde
som VTS-operatør ved VTS centeret ved
Travemunde. Og halvdelen af tiden skal
man arbejde som myndighedsperson på
afviserfartøjer, der sejler ud fra Rødby.
Alle får tjenestested i Rødby og er på
tjenesterejse, når de er i Travemünde, hvor
de får tilbudt indkvartering på ’hotellignende vilkår’. Her er de på det, der hedder
’time-dagpenge’, der udløser nogle ekstra
tillæg til kost mv.
I Rødby stilles det, der hedder ’simpel
indkvartering’ til rådighed.

Medindflydelse på vagtskemaet
- Vi vil bestræbe os på at lave en vagtperiode, der er forenelig med familielivet derhjemme, hvor man er væk i en periode og
hjemme i en længere periode – så man
kan være tæt knyttet til sin familie, fortæller VTS chefen:
- Jeg har den tilgang til det, at vi ikke
vil lægge os 100 % fast på den endelige
vagtplan endnu, men at den bliver færdiggjort, når vi får input fra de kommende
medarbejdere – så de får medindflydelse
på vagtskemaet. Udgangspunktet bliver,

Aksel Lyngbo Møller ser frem til
at modtage ansøgninger fra rigtig
mange skibsførere – og han understreger, at man er velkommen til
at kontakte ham, hvis der er noget,
man gerne vil have præciseret.
Mobil: +45 2271 4351
E-mail: 3e-soevtsfch@mil.dk
Stillingsannonce:
forsvaret.dk/VTSFemern

at de er på tjeneste ni til ti dage på en måned. Det kan så være to til tre vagtperioder
på mellem tre og fem vagter i hver periode. Her gør de enten tjeneste i Rødby –
på afviserfartøjet eller i Travemünde på
VTS-centret.
Tanken er, at man i en syvugers periode er tilknyttet afviserfartøjet – og herefter i en syvugers periode er på VTS-centret.
- Dels får vi en medarbejdergruppe, der
kan gøre tjeneste begge steder, og det giver stor fleksibilitet.
Dels ser vi det som jobberigende, at
operatørerne får afvekslende arbejde, ligesom de får bedre indblik i det operative
felt – når de skiftevis er ude på afviserfartøjet og bag skærmene. Det er ret unikt
i forhold til almindeligt operatørarbejde.

To chefer
Aksel Lyngbo Møller blev selv ansat pr.
første december 2019 som dansk chef for
Femern Bælt VTS:
- Vi er en dansk og en tysk chef, det er
et bilateralt samarbejde mellem Danmark
og Tyskland.
Faktisk blev han ansat som VTS chef
allerede den 1. maj 2015, men kun i et år
frem til 30. april 2016.
- Det hele blev sat på standby, fordi de
tyske miljøgodkendelser trak ud. Så jeg
blev ansat i Søværnets Overvågningsenhed som maritim sagsbehandler fra 1. maj
2016, og indtil jeg så blev ansat i stillingen igen, fortæller Aksel Lyngbo Møller
og tilføjer:
- Stillingen blev slået op, og jeg søgte
den. Og nu er projektet en realitet.

Bådene chartres ind
Til søs vil der være to arbejdsplatforme
i gang i forbindelse med etableringen af
forbindelsen. Til hvert område skal der
være tilknyttet et afviserfartøj, og der
skal være både en dansk og tysk myndighedsperson på hvert fartøj – så fartøjerne
kan operere både på dansk og tysk søterritorium.
- De tyske ansatte er et rent tysk anliggende, præciserer VTS-chefen:
- Myndighedspersonernes opgaver er
at være VTS-centerets forlængede arm.
Hvis der kommer et skib ind i VTS-området, som centeret ikke kan få kontakt
med, tager de fat i den relevante myndighedsperson – tysk eller dansk, og beder
ham eller hende om at sørge for, at afviserfartøjet sejler hen til skibet og forsøger
at etablere kontakt med ’alle forhånden
værende midler’.

VTS Centeret findes
VTS Femern Bælt har stået klart i mange
år. Tilbage før 2013 skulle det nationale
VTS-center ved Travemünde nedlægges,
og det nye center blev bygget, så det – ud
over det nationale Travemünde VTS –
også kan huse det nye VTS Femern Bælt.
Så bygningen står der, og er indrettet med
arbejdsborde og konsoller og har stået klar
i mange år.
- Vi skal have etableret noget datainput, dels fra nogle af de danske kystradarer og fra tyske radarer på Femern. Der
skal ikke opstilles nye danske radarer, tre
af de danske kystradarer kan klare det
nødvendige input til VTS-stationen. n
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JURA-NOTE
Af Lederne Søfarts
juridiske konsulent, Pia Beck Nielsen

NY FERIELOV

– HVAD BETYDER DEN?
Den hidtidige danske ferielov har bygget på et forskudt princip, hvorefter fem
ugers ferie optjenes i et kalenderår og afholdes i det ferieår, der starter 1. maj i året
efter optjeningsåret. Det betyder fx, at ferie optjent i kalenderåret 2018 afholdes
i perioden 1. maj 2019 til 30. april 2020.
Feriereglerne bliver nu ændret til såkaldt samtidighedsferie, hvorefter ferie
optjenes og afvikles sideløbende (eller
mere præcist: ferie optjent i én måned
kan afholdes i den efterfølgende måned
med løbende opsparing af ferie). Den nye
ferielov træder i kraft den 1. september
2020, men med en forudgående overgangsperiode, som er startet 1. september 2019.

Indefryses
Den generelle regel i overgangsperioden
er, at ferie optjent mellem 1. september
2019 og 31. august 2020, indefryses i en
særlig fond for at forhindre, at lønmodtagerne får ret til dobbelt så meget ferie
som normalt. Den indefrosne ferie (som
bliver forrentet, mens den opbevares i
fonden) udbetales, når den enkelte lønmodtager forlader arbejdsmarkedet –
dog tidligst fra 2021.

Overgangsordning
Den ferie, der er optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019 (dvs. 2/3 af fuld
ferieoptjening), kan afholdes i det såkaldte miniferieår, som løber i perioden
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fra 1. maj til 31. august 2020. Samlet set
vil alle stadig have ret til 5 ugers ferie
om året, men personer, som i sommeren
2020 har brug for at holde mere end ca.
tre ugers ferie, kan opleve, at der på kort
sigt mangler betalte feriedage. Dét kan
afhjælpes ved fx at aftale med arbejdspladsen, at der overføres nogle dages ferie fra det igangværende ferieår til miniferieåret, hvilket især vil være relevant
for ansatte i landjobs.

1:1 - udfordringer
Indefrysningsmodellen kan give særlige udfordringer for søfarende, der sejler i 1:1-ordninger, fordi der kommer til
at mangle nogle af de feriedage, som
gør det muligt at opretholde 1:1-ordningen med fuld betaling i hjemmeperioden. Derfor er der specifikt for søfarende
fastsat særlige regler om, at man enten
kollektivt (dvs. via de faglige organisationer) eller individuelt kan aftale, at ferie
optjent i overgangsperioden ikke indefryses. For de rederier, som er medlem
af Danske Rederier, er det for overenskomstansatte helt generelt aftalt, at der
ikke indefryses ferie, og samtidig er der
aftalt nogle praktiske retningslinjer for,
hvordan overgangsperioden skal forløbe.

Aftrædelse
Søfarende, som fratræder deres stillinger
i overgangsperioden (1. september 2019
til 31. august 2020), vil få udstedt ferie-

kort på den optjente ferie. Ferie optjent
i perioden 1. januar til 31. august 2019
afregnes på ét feriekort, mens ferie optjent fra 1. september 2019 og frem til
31. august 2020 afregnes på et separat
feriekort.

Bliver i jobbet
Søfarende, som forbliver i deres ansættelse, optjener i kalenderåret 2019 ferie
i to omgange, henholdsvis i perioden 1.
januar til 31. august og i perioden 1. september til 31. december. Ferie optjent i
de sidste fire måneder skal dække de
dage, der ellers ville mangle i forhold til
en 1:1-ordning, og kan afholdes efter 1.
maj 2020 helt som normalt. De feriedage,
som er optjent i 2019 og ikke er afholdt
ved overgangen til den nye ferielov pr. 1.
september 2020, overføres på dette tidspunkt som ”startkapital” til den enkelte
søfarendes saldo for lovpligtig ferie.

Særlige feriedage
Ferie, som optjenes i den resterende del
af overgangsperioden (1. januar til 31.
august 2020), vil blive konverteret til særlige fridage og vil indgå som et supplement til de fridage, der i øvrigt er optjent i
den løbende ansættelse. Dagene vil efter
nærmere aftale kunne afholdes eller udbetales kontant – de præcise modeller er
endnu ikke fastlagt, men det ligger fast,
at afholdelse/udbetaling skal være omkostningsneutral i forhold til den værdi,

som dagene vil have på konverteringstidspunktet.
På tidspunktet for overgang til den nye
ferielov vil der altså umiddelbart være et
overskud af frihed, fordi der helt frem til
31. august optjenes ferie/frihed til senere
afholdelse, men fra 1. september kan optjente feriedage afholdes i direkte forlængelse af optjeningen. Derfor vil det være
nødvendigt at aftale særlige regningslinjer for, hvordan de ekstra dage skal afvikles.

Individuelle aftaler
Aftalerne med Danske Rederier har kun
direkte virkning for overenskomstansatte
søfarende. For ikke-overenskomstansatte

– fx skibsførere eller maskinchefer ansat
på individuel kontrakt – kan der indgås
individuelle aftaler med samme indhold.

27/30-ordninger
Ved overgangen til den nye ferielov bortfalder samtidig de såkaldte 27/30-ordninger, som indtil nu har gjort det muligt for
nyansatte søfarende at opretholde normale 1:1-ordninger, hvor lovpligtig ferie
afholdes som en del af hjemmeperioderne, selv om de ikke har optjent ret til
ferie med løn hos deres nye arbejdsgiver.
Ferien er nødvendig for at få en 1:1-ordning til at hænge sammen, og ved en
27/30-ordning bliver den søfarende hver
måned i det første ansættelsesår trukket

for tre dages løn, så løntrækket for den ikke-optjente ferie fordeles jævnt over hele
året. Dette vil ikke længere være relevant,
når ferie optjenes og afvikles løbende. Søfarende, som ansættes efter 1. september 2020, vil derfor ikke være omfattet
af hverken ferielovens overgangsordning
eller 27/30-ordninger, men vil få rettigheder efter den nye ferielov fra starten af
ansættelsen.
Spørgsmål til den nye ferielov og overgangsordningen kan rettes til juridisk
konsulent: Pia Beck Nielsen på telefon
3283 3444. n

SKATTE-NOTE
Af advokatfuldmægtig Nathalie Monjoin,
skatterådgiver for Lederne Søfart.

Årsopgørelse for 2019
Den 9. marts 2020 er vores årsopgørelser for indkomståret 2019 blevet tilgængelige i vores skattemapper. Årsopgørelsen er udtryk for, hvordan din
skat er blevet opgjort, og du er blevet
beskattet i 2019. Årsopgørelsen kigger
dermed bagud og viser dine indtægter
og fradrag og betalt skat for det forudgående år.
Årsopgørelsen bliver genereret på
baggrund af din forskudsopgørelse fra
2019. Da dine indkomstforhold kan
have ændret sig, er det derfor vigtigt,
at du tjekker, om din skat er opgjort på
korrekt vis.

DIS
Er du på DIS-ordningen, bør du tjekke,
om din indkomst er blevet indberettet
som DIS-løn med angivelse af det korrekte antal sødage (365 dage, hvis du
arbejder fuldtid under DIS-ordningen).

Du bør ligeledes tjekke, om du har
fået det rigtige sømandsfradrag. Er du
på DIS-ordningen, kan du desuden få
fradrag for indbetalinger til efterløn.

regler om genoptagelse. Reglerne betyder, at det er muligt at ændre i dine årsopgørelser tre år bagud i tid.

Fra DIS til DAS

Din forventede indkomst, fradrag og
skat for indkomståret 2020, kan du se
på din forskudsopgørelse for indkomståret 2020. Denne bør du løbende tjekke
igennem, således at din årsopgørelse
for næste år bliver korrekt. n

Overgår du fra DIS-løn til landskat eller omvendt, skal du være særligt opmærksom på, om din løn bliver beskattet korrekt.
Er du ansat af en udenlandsk arbejdsgiver, bør du tjekke, om din indkomst er indberettet under ”udenlandsk indkomst”. Du kan desuden
være berettiget til en skattelempelse,
hvis du er skattepligtig til flere lande.
Fristen for ændring af årsopgørelse
er den 1. maj 2020.

Fejl fra tidligere år
Opdager du, at der er fejl i din årsopgørelser fra tidligere år, gælder der særlige

Forskudsopgørelse 2020

Lederne Søfart rådgiver gerne
om konkrete forhold i forbindelse med din årsopgørelse.
Har du derimod brug for hjælp
til at foretage ændringer i årsopgørelsen, anbefaler vi, at du kontakter Skattestyrelsen.
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BREVKASSE

Skatterådgiver
Jytte Hjorth

Juridisk konsulent
Pia Beck Nielsen

?

Her kan du stille spørgsmål til Lederne Søfarts
sekretariat om faglige og juridiske spørgsmål.
Alle får direkte svar, og mere generelle spørgsmål
bliver desuden offentliggjort her i bladet
– i anonymiseret form.
Spørgsmål sendes til: mail@ledernesoefart.dk
Eller: Lederne Søfart
Vermlandsgade 65, 2300 København S

Hej Lederne Søfart
Jeg er for nogle måneder siden startet i et nyt job, men desværre er
jeg blevet syg ret hurtigt efter min start – og har nu været sygemeldt
i halvanden måned. Rederiet er begyndt at tale om, at det ikke hænger sammen med driften, og jeg har en fornemmelse af, at der er
en fyreseddel på vej, hvis jeg ikke snart bliver rask. Hvordan er jeg
egentlig stillet i den situation?
Mvh. Styrmanden
Hej Styrmand
En trist start på et nyt job!
Først og fremmest har du ifølge Sømandsloven ret til sygehyre i
16 uger regnet fra det tidspunkt, hvor du enten sygeafmønstrede
eller blev sygemeldt i en hjemmeperiode. De fleste overenskomster henviser til Sømandslovens regler mht. sygdom. Når de 16
uger udløber, kan du søge om sygedagpenge, men du har altså
ikke ret til mere løn, medmindre du har indgået en konkret aftale med rederiet om løn under sygdom, så længe sygemeldingen varer.

Kære Jytte Hjorth
Jeg er sømand og bor på Færøerne men arbejder på et
dansk skib. Jeg har netop får en besked fra PFA om, at de
vil trække 40 % i skat af noget af min pensionsindbetaling.
Kan det være rigtigt?
Mvh. Sømanden
Kære Sømand
Det lyder ikke som en god idé. Du sejler på DIS og så skal
du ikke betale skat i Danmark. Det fremgår af den meddelelse, som du har fået fra PFA, at der som noget nyt vil
blive overført 5.300 kr. til en aldersopsparing, og det er
af denne, der vil blive trukket 40 % eller 2.120 kr. i skat.
Jeg har talt med PFA, der fortæller, at der er tale om en
fejl. For DIS-ansatte skal der ikke overføres noget beløb
til alderspension.
Det vil derfor blive rettet.
Med venlig hilsen
Jytte Hjorth
Skatterådgiver

Det normale, overenskomstmæssige opsigelsesvarsel for en
styrmand med din anciennitet (op til et år), er en måned. Hvis
rederiet opsiger dig, så du fratræder inden udløbet af de 16 uger
fra sygemeldingens start, fortsætter sygehyren, indtil der er gået
i alt 16 uger, også hvis du i mellemtiden er fratrådt.
Ved opsigelse efter kort tids sygdom skal man desuden se på,
om opsigelsen er saglig – det er altid noget, der afhænger af en
konkret vurdering. Ifølge Sømandsloven kan man dog ikke kræve
godtgørelse for usaglig opsigelse, medmindre ansættelsen har
varet mindst 1 år på opsigelsestidspunktet, så det vil altså ikke
være relevant i din situation.
Vær i øvrigt opmærksom på, at din afvikling af fridage bliver
suspenderet, når du er sygemeldt. Hvis du har tilgodehavende
fridage på det tidspunkt, hvor du stopper i ansættelsen, skal du
have dem udbetalt kontant.
Med venlig hilsen
Pia Beck Nielsen
Juridisk konsulent

NOTER
ALDERSPENSION OG DIS
Som det fremgår af brevkassespørgsmålet, kan der blive
trukket skat af et beløb, der anvendes af pensionsselskabet
til alderspension.
Det er en rigtig dårlig idé for DIS-ansatte, idet indberetning af alderspension både går ud over skatten og kompensationen. Man skal altså være opmærksom på, om pensionsselskabet anvender en del af de pensionsindbetalinger,
som indbetales via arbejdsgiveren, til alderspension.
Det gælder ikke kun, hvis man bor i udlandet, men også
hvis man bor i Danmark.

BANK-SPØRGSMÅL
Fremover vil det være muligt at stille brevkassespørgsmål til rådgivere i Lån&Spar bank.
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MEDLEMSNYT

50 år
12-05
13-06
14-05
16-05
16-06
18-06
18-06
19-05
19-06
20-06
25-05
30-04
30-05
4-05
6-05
9-06
60 år
10-05
10-06
1-06
11-06
12-06
20-04
20-04
20-05
21-04
21-04
21-05
21-05
24-04
24-05
25-04
65 år
13-06
14-06
18-05

19-05
1. Styrmand Brian René Jahn
Lods Mads Bo Raunholt Madsen
Skibsfører Jens Lundgaard
Skibsfører Søren Ellitsgaard
Steen Alfastsen
Styrmand Carsten Holst
Skibsfører Kartin Weihe
Lods Martin Linding Christensen
Skibsfører Lars Michael 			
Hansen
Lods Christian Hansen
Lods Carsten Sigaard
Skipper Kristian Hilding Olsen
Overstyrmand Bo Kaspersen
Skibselektriker Martin
Thomasen
Thomas Errebo Pedersen
Skibsfører Jacob Fridberg

Poul Thaaning Steffensen
Kim Dahl
Skibsfører Johnny Jensen
Havneassistent Jesper
Steenberg
Skibsfører Karsten Juhl
Vagerbetjent/Skibsfører Ole
Fuur Leth
Overstyrmand Páll Torleif 		
Joensen
Lods Sam Skouw Nielsen
Trafikkoordinator Gunhild
Storeide
Havneassistent Lars Skov
Overstyrmand Kim Frederiksen
Skibsfører Stig Isaksen
Lars Ole Ølgaard Pedersen
Superintendent Morten Orup
Pedersen
Jørn Ole Mogensen

Erik Christiansen
Skibsfører Christian Brauchli 		
Jensen
Flemming Kjær

Udgiver:
Lederne Søfart
Vermlandsgade 65
2300 Kbh. S
Tlf.: + 33 45 55 65
mail@ledernesoefart.dk
ledernesoefart.dk
Formand/ansvarshavende
redaktør
Bjarne Cæsar Jensen
formand@ledernesoefart.dk

20-04
20-05
20-06
20-06
25-04
25-04
27-04
27-04
27-05
9-06
70 år
21-04
28-04
29-04
6-05
8-06
9-06
75 år
10-05
11-05
13-06
15-05
2-05
22-04
29-04
3-05
3-06
4-05
8-05
80 år
20-05
21-05
23-04

Skibsfører Paul
Grønkjær-Petersen
Poul Krogsgaard
Skibsfører Tom William Olsen
Overstyrmand Hans Dalstrup 		
Poulsen
Navigatør Søren Kornerup
Kaptajn Carsten Agner Fischer
Skibsfører Henrik Julius
Hersom
Kaptajn Magnus P. Norðberg
Poulsen
Havneassistent Tom Andersen
Skibsfører Esben Groven
Havneassistent Søren Michael
Vendelbo

23-04
25-04
26-06

Styrmand Ove Christensen
Overstyrmand Henrik Etzerodt
Skibsfører Poul Erik Jensen
Styrmand Torsten Madsen
Lods Peter Aagaard Kjemtrup
Skibsfører Carsten Antonius Nielsen

90 år
2-06
31-05
31-05

Johannes Willem Rients Wagenaar
Skibsfører Flemming Møller
Pedersen
Claus Vestergaard Madsen
Overstyrmand Karsten Skov
Skibsfører Gunnar Moen
Havnechef Niels Gunner
Hald-Andersen
Danial Suni Frederiksberg
Pensioneret Skibsfører Børge
Petersen
Lenarht Andersson
Skibsfører Knud Frede 			
Hansen
Skibsfører Karl Helge 			
Mortensen

Styrmand Søren Billeschou
Jan Ebsen
Skibsfører Erling Hans
Petersen
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26-06
29-04
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85 år
16-06
26-05
4-06

Skibsfører Peter Steen Larsen
Skibsfører Viggo Kristensen
Lods Niels-Valdemar Schott
Christensen
Skibsfører Ole Hans Aksel
Engblom
Skibsfører Erik Søgaard
Skibsfører Keld Hansen Holm
Styrmand Henning Hansen
Skibsfører Erling Bach
Pedersen

Skibsfører Poul Aksel Larsen
Styrmand Flemming Duus
Skibsfører Christian Bakken
Jepsen

Skibsfører Ole Viggo Hansen
Leif Blæsgaard
Lods Mogens Rechendorff

95 år
10-06
Skibsfører Gunner Christensen
				

Afdøde
Skibsfører Frede Østergaard Antonsen – 77 år
Skibsfører Fritz Hansen Mohr – 88 år
Skibsfører Allan Knud Rasmussen – 80 år
Skibsfører Jørgen Rønde – 86 år		
Skibsfører Ove Nørgaard – 84 år		
Lods Karl Buus Mollerup – 78 år		
Havnechef Viggo Simonsen – 75 år
Skibsfører Eskild Olling Thomsen – 78 år
Jens Sonnichsen – 78 år		
Skibsfører Gunnar Bent Myrhøj – 89 år		
Styrmand Bent Jensen – 58 år
Skibsfører Ole Svend Arne Lønberg
Hansen – 79 år
Æret være deres minde

hjemmeadressen meddeles
Lederne Søfart
Citater
Artikler i Lederne Søfart kan
citeres med kildeangivlse jf.
loven om ophavsret. Lederne
Søfarts politik udtrykkes i
lederen og i artikler, hvoraf
dette direkte fremgår.
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HAR VI KONTAKT?
!

Det er vigtigt, din mail, stillingsbetegnelse og din
arbejdsplads står korrekt på ”Min side”. Så kan vi
kontakte dig med vigtig information, du kan modtage
Members Only – og du kan stemme ved bestyrelsesvalg.

Modtager du din eksklusive medlemsinformation,
Members Only, om f.eks. overenskomstforhandlingerne,
afstemninger, lønstatistikker og aktuelle skatteforhold direkte i din indbakke?
HVIS IKKE – så tilmeld dig nu, så du bliver klædt på fagligt.
Du kan risikere, at du er blevet afmeldt, fordi din computer
har afvist mailen fra Lederne Søfart.
Eller hvis du har afmeldt nyhedsbrevene fra Ledernes
Hovedorganisation, så får du ikke Members Only.

LØSNING:

!

?

• Gå ind på Lederne.dk og log ind på ”Min Side”.
•	Find ”tilmelding og afmelding af nyhedsbreve”
•	Tilmeld dig ”Nyt fra Lederne og din lokalafdeling”
– så modtager du Members Only – det kommer
sammen med Nyt fra Lederne og din lokalafdeling.
Tre nyhedsbreve alt i alt.

OBS:

Nogle skibsmails afviser nyhedsbrevet
pga. de mange billeder.
DERFOR: Tilmeld din private mail fx
G-mail, Hotmail, Yahoo-mail.

Er nyhedsbrevet blevet afvist fem gange,
bliver du automatisk afmeldt.

