
Tjekliste før afgang fra havn

For en ordensskyld skal vi gøre opmærksom på, at afrejseskemaet ikke kan anvendes som en risikovurdering. 

Fartøjer over 15 meter

Områder der bør efterses

BemærkningerRedningsmidler

Er redningsmidler på plads og i orden?

Er foranstaltningerne ved overbordfald i orden?

Styrehus

Er lydsignal-apparatet i orden?

Virker alle lanterner? 

Dæk

Fungerer overvågningskameraer / samtaleanlæg? 

Er lænseportene frie? 

Fungerer nødstoppene ved spil og fiskebehandlingsanlæg? 

Er styrestangsarrangementet i orden? 

Er der tilstrækkeligt med brændstof om bord? 

Er vejrmeldingen for påtænkt fiskeri kontrolleret? 

Vil fartøjet under hele den påtænkte rejse have tilstrækkelig stabilitet og fribord? 

Er luger og dæksler lukkede og skalkede? 

Kan luger og døre sikres i åben tilstand? 

Er sikkerhedsanordninger på takkelblokke og bomme i orden? 

Går betjeningshåndtag på spil / nettromler automatisk i neutralstilling?

Maskinrum / fremdrivningsanlæg

Er pumper og andre lænsemidler i orden? 

Er vandstandsalarmerne i orden? 

Er slange- og søforbindelser uden lækage? 

Er brandvisnings- og brandslukningsanlægget i orden?



For en ordensskyld skal vi gøre opmærksom på, at afrejseskemaet ikke kan anvendes som en risikovurdering. 

Tjekliste før afgang fra havn Fartøjer mellem 7 og 15 meter

Områder der bør efterses

BemærkningerRedningsmidler

Er redningsmidler på plads og i orden?

Er foranstaltningerne ved overbordfald i orden?

Dæk

Er lænseportene frie? 

Er styrestangsarrangementet i orden? 

Er der tilstrækkeligt med brændstof om bord? 

Er vejrmeldingen for påtænkt fiskeri kontrolleret? 

Vil fartøjet under hele den påtænkte rejse have tilstrækkelig stabilitet og fribord? 

Er luger og dæksler lukkede og skalkede? 

Kan luger og døre sikres i åben tilstand? 

Er sikkerhedsanordninger på takkelblokke og bomme i orden? 

Går betjeningshåndtag på spil / nettromler automatisk i neutralstilling?

Maskinrum / fremdrivningsanlæg

Er pumper og andre lænsemidler i orden? 

Er vandstandsalarmerne i orden? 

Er slange- og søforbindelser uden lækage? 

Er brandvisnings- og brandslukningsanlægget i orden?

Styrehus

Er lydsignal-apparatet i orden?

Virker alle lanterner? 



For en ordensskyld skal vi gøre opmærksom på, at afrejseskemaet ikke kan anvendes som en risikovurdering. 

Tjekliste før afgang fra havn Fartøjer under 7 meter

Områder der bør efterses

BemærkningerRedningsmidler

Er redningsmidler på plads og i orden?

Er foranstaltningerne ved overbordfald i orden?

Dæk

Virker alle lanterner? 

Er lænseportene frie? 

Er der tilstrækkeligt med brændstof om bord? 

Er vejrmeldingen for påtænkt fiskeri kontrolleret? 

Vil fartøjet under hele den påtænkte rejse have tilstrækkelig stabilitet og fribord? 

Er luger og dæksler lukkede og skalkede? 

Kan luger og døre sikres i åben tilstand? 

Går betjeningshåndtag på spil / nettromler automatisk i neutralstilling? 

Maskinrum / fremdrivningsanlæg

Er pumper og andre lænsemidler i orden? 

Er vandstandsalarmerne i orden? 

Er slange- og søforbindelser uden lækage? 

Styrehus

Er lydsignal-apparatet i orden? 

Fungere VHF (DSC)? 

Er de nødvendige hjælpemidler til navigation tilstede og i orden? 

Er transportable ildslukkere på plads?


