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Vigtigt at vide inden du begynder at læse:  

  
Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både undervisere og elever være medlem 
af foreningen Duelighedsklubben.  
 
Søfartsstyrelsen, Søsportens Sikkerhedsråd, Farvandsvæsenet, fotografer og forfattere, har venligst udlånt 
tekster og grafik til internt og non-kommercielt brug i foreningen Duelighedsklubben. Derfor kan vi desværre 
ikke stille materialet til rådighed for offentligheden, men udelukkende for foreningens medlemmer. 

Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du ikke har betalt kontingent inden for de sidste 12 måneder, kan 
du bringe dette i orden ved at klikke ind på  www.duelighed.dk menupunktet ”Bliv medlem”. 

Du kan få lærebog og facitliste  leveret i 
lækkert 4-farvet print direkte til din 
postkasse. 

Lærebog med opgaver og facitliste indbundet med ”spiralryg” for kun kr. 380,- incl. moms og forsendelse, 
kan bestilles ved at sende en mail direkte til trykkeriet: lisbeth@hassolsen.dk 

Du skal oplyse: 
1. Dit fulde navn 
2. Post og faktureringsadresse 
3. At du ønsker lærebogen "Duelighedsprøven" med facitliste tilsendt som tryksag. 

http://www.duelighed.dk/
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Hvad skal du kunne for at bestå teoridelen af 
duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere?  

Teoridelen af duelighedsprøve i 
sejlads for fritidssejlere kan af 
Duelighedsklubbens 
medlemmer gennemføres 
online på www.duelighed.dk 
Teoriprøven omfatter:  
1) Søvejsregler  
2) Terrestrisk navigation  
3) Søsikkerhed  
4) Forebyggelse og 
bekæmpelse af brand i mindre 
fartøjer  
5) Beskyttelse af havmiljøet  

 

 

 

 

1) Søvejsregler  
Du skal være bekendt med indholdet i den seneste udgave af "De internationale søvejsregler". Udover at 
være bekendt med de almindelige bestemmelser i søvejsreglernes afsnit I skal du:  

 kunne identificere forskellige kategorier af skibe ud fra førte lanterner og dagsignaler,  
 kunne gøre rede for, hvorledes man ved hjælp af gentagne pejlinger kan afgøre, om der er fare for 

sammenstød med observerede skibe,  
 kunne - i tilfælde af fare for sammenstød - afgøre, hvilket skib der har vigepligt og angive, hvorledes 

eget skib skal forholde sig,  
 kunne redegøre for forholdsregler under nedsat sigtbarhed,  
 kunne identificere lydsignaler for forskellige kategorier af skibe i forskellige situationer,  
 kunne redegøre for sejlads i snævre løb samt i og i nærheden af trafiksepareringsområder,  
 være bekendt med, at der findes særlige regler for sejlads i indre danske farvande, gennem broer, i 

havne m.v., og hvor oplysninger om disse regler kan findes,  
 kunne nødsignalerne.  

Du skal endvidere kunne redegøre for søvejsreglernes krav om behørigt udkig, for skibsførerens ansvar, 
samt de almindelige bestemmelser om vagthold i skibe. Til dette hører bl.a. emnerne:  

 forsvarlig bemanding,  
 behørigt udrustet fartøj, herunder betydningen af korrekt lanterneføring,  
 sejlads i nærheden af hurtigfærger, i stærkt trafikerede områder m.v.,  
 alkohol, euforiserende stoffer og sløvende medicin,  
 pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød.  

 

http://www.duelighed.dk/
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2) Terrestrisk navigation 
Du skal kunne redegøre for følgende:  

 kompassets inddeling,  
 begreberne styret kurs, misvisning og deviation, sejlet kurs og beholden kurs,  
 sammenhæng mellem tid, fart og distance,  
 begreberne sejlet og beholden fart/distance, loggen, loddet,  
 bestikberegning,  
 søkortets indhold og brug,  
 farvandsafmærkning efter IALA-system A,  
 stedliniebegrebet og de terrestriske stedlinier: mærke, pejling og afstand,  
 stedbestemmelse ved samtidige stedlinier,  
 stedbestemmelse ved brug af GPS navigator inkl. korrektion for kortdatum,  
 planlægning af sejlads ved udlægning af rutepunkter (waypoints).  

Du skal være bekendt med, og kunne anvende følgende publikationer:  

 Fiskeriårbogen,  
 Havnelodsen,  
 Den danske Lods og  
 Kort 1.  

Du skal desuden kunne redegøre for, hvorledes man kan indhente informationer om vejrudsigten for det 
aktuelle farvandsområde. 

3) Søsikkerhed  
Du skal være bekendt med:  

 anvendelse af personligt sikkerhedsudstyr (redningsvest, livline mv.),  
 anvendelse af kollektivt redningsudstyr (flåde),  
 betydningen af at undgå afkøling,  
 indpakning af kuldeskadet person,  
 organisationen af søredning i Danmark og tilstødende farvande,  
 forholdsregler for at undgå unødige eftersøgninger,  
 indholdet af Søsportens Sikkerhedsråds pjecer,  
 hvorledes hjælp tilkaldes, såvel telefonisk som over radio.  

4) Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer  
Du skal være bekendt med:  

 forebyggelse af brand i fartøjets brændstof,  
 forebyggelse af brand i fartøjets tekniske installationer i øvrigt,  
 faren ved rygning i køjen,  
 anvendelsen af brandslukningsudstyr, der er hensigtsmæssigt i mindre fartøjer.  

5) Beskyttelse af havmiljøet  
Du skal være bekendt med reglerne for beskyttelse af havmiljøet (olieudslip, affald, gråt og sort lænsevand, 
kemikalier, etc.) og med fredningsbestemmelserne.  

Bemærkninger  
Du bør forud for prøven have fået demonstreret forskellige typer redningsveste, inkl. oppustelige, en 
redningsflåde, brugen af brandtæppe, brugen af transportable ildslukkere (vand, pulver, CO2). Dette kan 
foregå online med videostreaming. 
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Lektion nr. 1   
De almindelige bestemmelser i "De internationale Søvejsregler" samt indledningen til reglerne om skibslys. 

Der er ingen vej uden om - du skal kende søvejsreglerne. 

Inden duelighedsprøven skal du have læst bogen "Søvejsregler" og vide hvilke oplysninger, den indeholder.  

Jeg vil råde dig til, altid at have ”Søvejsregler” med i lystbåden, hvis du kommer i en situation, hvor der er 
brug for hurtig og klar besked.  

Manglende kendskab til de internationale søvejsregler, eller et lands nationale regler, er ingen undskyldning 
for ikke at følge dem, og en skibsfører skal derfor, inden han påbegynder en rejse, i sejlhåndbøger o.l., gøre 
sig bekendt med eventuelle særlige regler, der gælder i de farvande, han skal besejle.  

Alle på havet skal følge 
søvejsreglerne 
De internationale Søvejsregler gælder for alle 
skibe og både, uanset størrelse og art, således 
f.eks. også gummibåde, tømmerflåder, kajakker. 
små joller, windsurfere, speedbåde o.l. 

… og der kan være 
afvigelser i reglerne fra 
land til land. 

De fleste lande har benyttet muligheden for, at 
fastsætte særlige regler, som bedre end de internationale regler kan tage hensyn til specielle lokale forhold. 
Se f.eks. de danske regler for sejlads m.m. i visse danske farvande, som findes bagerst i bogen om 
søvejsregler. 

Det kan være særlige regler med hensyn til 
yderligere positions- eller signallys, signal-figurer 
eller fløjtesignaler for krigsskibe og skibe, der 
sejler i konvoj. F.eks. viser danske 
kystredningsbåde under redningsaktioner et blåt 
roterende blink. 

Ligeledes kan man lave særlige nationale regler 
med hensyn til yderligere positions- eller 
signallys eller signalfigurer for fiskeskibe, der 
fisker som en flåde, f.eks. for at kunne angive, at 
det fiskeskib, der fører signalerne, på grund af 
særlige fangstmetoder er mindre 

manøvredygtigt end fiskeskibe i almindelighed. Sådanne fiskeskibe skal samtidig føre de, for fiskeskibe i 
søvejsreglerne, foreskrevne lys og signalfigurer.  

Hvis et skib på grund af særlig konstruktion eller anvendelse ikke fuldt ud kan opfylde de internationale 
forskrifter med hensyn til skibslys, signalfigurer, lydsignalapparater m.v., kan regeringen i det land, hvor 
skibet er registreret, lave særlige regler, som dog skal opfylde de internationale søvejsregler nærmest muligt.  
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På de indre vandveje gælder særlige regler. 
På et lands indre vandveje, f.eks. indsøer, kanaler og floder, gælder lokale regler, der dog som regel lægger 
sig så tæt som muligt på de internationale søvejsregler. 

Forsigtighedsregler. 
En forsigtighedsregel er f.eks., at man om 
natten jævnligt, og især når man nærmer sig et 
andet skib, kontrollerer, at ens lanterner 
brænder klart.  

 
En anden forsigtighedsregel er, at et 
vigepligtigt skib ved sin vige-manøvre tager 
særligt hensyn til det andet skib, hvis det må 
være klart, at dette, f.eks. på grund af vinden 
eller sin beskæftigelse, ikke fuldt ud kan holde 
sin kurs og fart.  

 

Det er ikke kun skipperen, der har et ansvar. 
Både reder (skibets ejer), skibsfører og mandskab er ansvarlige for, at søvejsreglerne overholdes og at 
forsigtighedsregler ikke forsømmes. 

Når de internationale søvejsregler specielt inddrager rederen i ansvarsforholdet, tager dette f.eks. sigte på 
udrustning og bemanding, hvor rederen har et medansvar for, at skibet er udrustet således, at de 
foreskrevne lys kan føres og bemandet således, at der 
kan holdes behørigt udkig.  

Du kan blive nødt til at bryde 
reglerne. 
Der kan opstå situationer, som ikke klares ved at følge 
søvejsreglerne, men hvor der må handles efter en sund 
og besindig vurdering af forholdene samt vises hensyn 
over for de øvrige i situationen implicerede skibe. Hele 
søvejsregelkomplekset må altså ikke anses for 
fuldstændigt, men skal anvendes med fornuft og i overensstemmelse med "godt sømandskab".  

Der findes tilfælde, hvor det er åbenlyst, at reglerne ikke slår til, f.eks. fordi farvandet ikke giver plads til de 
foreskrevne vige-manøvrer, fordi der er flere end to skibe indblandet i en situation, eller fordi afgivelse af 
foreskrevne signaler vil være direkte vildledende. I sådanne tilfælde har man pligt til at tillempe reglerne med 
fornuft eller om nødvendigt, hvis der er overhængende fare, at handle på tværs af reglerne. 
Bestemmelsen giver på den anden side ikke ret til at fravige reglerne, blot fordi man frygter, at et andet skib 
ikke vil overholde reglerne.  

Endelig kan som et lidt mere specielt tilfælde nævnes, at når skibe sejler i konvoj, bør der af andre skibe 
udenfor konvojen tages hensyn til konvojskibenes "begrænsede manøvremuligheder". 
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Her er et par skibsførere 
med deres skibe. 
I forbindelse med søvejsreglerne omfatter et 
"Skib" enhver form for flydende materiel, 
herunder luftpudefartøjer, som svæver hen 
over overfladen (skibe uden deplacement) og 
vandflyvere (søluftfartøjer), der anvendes eller 
kan anvendes som transportmiddel på vandet.  

 

… her er et par 
maskindrevne skibe. 
"Maskindrevet skib" betyder ethvert skib, der 
fremdrives ved maskineri.  

 

… og her er et par 
sejlskibe. 
Betegnelsen "sejlskib" finder anvendelse på 
ethvert fartøj, uanset størrelse, der fremdrives 
ved sejl uden anvendelse af motor. Dette 
betyder, at også et sejlbræt er et sejlskib i 
søvejsreglernes forstand. 

Det er altså kun, når sejlene er oppe, at der er 
tale om et sejlskib. 
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Han er i færd med at fiske. 
Et skib betragtes kun som "i færd med at fiske", 
hvis dets redskaber begrænser manøvreevnen. 
Er manøvreevnen ikke begrænset, skal skibet 
føre lys og eventuelle signalfigurer og afgive 
signaler som et almindeligt skib af samme art 
og størrelse og skal ved anvendelsen af 
reglerne for styring og sejlads ikke betragtes 
som et fiskeskib. 
 

 

Fartøj uden deplacement 
og søluftfartøj. 
Fartøjer uden deplacement er hydrofoilbåde og 
luftpudefartøjer, som ikke har nogen del af 
skroget under vand, men som alligevel i kraft af 
deres "sejlads" må betragtes som skibe og 
derfor bl.a. skal overholde søvejsreglerne.  
Når man ser bort fra det særlige signal for 
luftpudefartøjer (gult blink), betragtes fartøjer 
uden deplacement som almindelige 
maskindrevne skibe og skal navigere som 
sådanne.  
"Søluftfartøj" omfatter ethvert luftfartøj, der er 
konstrueret til at manøvrere på vandet 
(vandflyver). 

Luftpudefartøjer er nærmest uddøde, mens 
foilende færger og foilende sejlbåde stiger 
kraftigt i antal. 

UPS - maskinhavari - 
dette skib er ikke længere 
under kommando. 
"Skib, der ikke er under kommando" betyder et 
skib, som på grund af en eller anden 
usædvanlig omstændighed ufrivilligt er kommet 
i en situation, hvor det er ude af stand til at 
manøvrere som foreskrevet i søvejsreglerne og 
derfor er ude af stand til at gå af vejen for et 
andet skib.  
 

Typiske eksempler på ”skib ikke under kommando” er rorhavari, maskinhavari el.lign., som medfører, at 
skibet ikke kan manøvrere som foreskrevet.  
Som andre eksempler kan nævnes et skib, der ligger underdrejet, et skib, der ligger for drivanker, eller et 
skib, der driver for ankeret. Ligeledes må et skib, der under sejlads i is sidder fast i isen, betragtes som ikke 
værende under kommando.  



 - 9 - 

Han har selv valgt at 
begrænse sin 
manøvreevne. 
"Skib, der er begrænset i sin evne til at 
manøvrere", betyder et skib, som på grund af 
beskaffenheden af sit arbejde er begrænset i sin 
evne til at manøvrere som foreskrevet i 
søvejsreglerne og derfor er ude af stand til at gå 
af vejen for et andet skib. 

Der er altså ikke tale om et uheld, men en 
situation, som skibet har bragt sig i frivilligt.  

Skibe, der er begrænset i deres evne til at manøvrere, omfatter, men er ikke begrænset til:  

 et skib, der er beskæftiget med at udlægge, tilse eller optage et sømærke, undersøisk kabel eller 
rørledning;  

 et skib, der er beskæftiget med uddybning, opmåling eller undervandsarbejde,  
 et skib, der er beskæftiget med at modtage eller afgive forsyninger eller overføre personer, proviant 

eller ladning, medens det er let,  
 et skib, der er beskæftiget med at starte eller modtage luftfartøjer,  
 et skib, der er beskæftiget med minerydning,  
 et skib, der er beskæftiget med slæbearbejde af en sådan art, at det gør det meget vanskeligt for det 

slæbende skib og slæbet at afvige fra deres sejlretning.  

I den smalle sejlrende er 
han hæmmet af sin 
dybgang 
"Skib, der er hæmmet af sin dybgang" betyder 
et maskindrevet skib, som på grund af sin 
dybgang i forhold til den forhåndenværende 
vanddybde og bredden af det pågældende 
farvand har stærkt begrænset mulighed for at 
afvige fra den sejlretning, det følger.  

En ringe vanddybde under kølen kan nedsætte 
et skibs mulighed for at ændre kurs. Ikke alene 
vanddybden, men også bredden af sejlruten 

skal tages i betragtning ved afgørelsen af, om et skib er hæmmet af sin dybgang eller ej. 

Ved afgørelsen af om et skib er hæmmet af sin dybgang, må der alene tages hensyn til de øjeblikkelige 
forhold, således at et skib, der et sted er hæmmet, ikke nødvendigvis vil være hæmmet et andet sted. Det 
må understreges, at afgørelsen af, hvorvidt et skib er hæmmet af sin dybgang, hviler på et skøn, der udøves 
af det pågældende skibs fører. Dette skøn kan selvfølgelig underkendes af en domstol, men der må kraftigt 
advares imod, at man fra et andet skib skønner, at et skib, der fører signal herfor, ikke er hæmmet af sin 
dybgang, og derefter navigerer, som om signalerne er ført "forkert".  

Flere steder, f.eks. i danske farvande og i Nordsøen, er der etableret særlige dybvandsruter for meget store 
skibe. Ruterne, der er afmærket i søkortene med betegnelsen DW, går ofte langt til søs, og andre skibe bør i 
sådanne områder være forberedt på at måtte tage særlige hensyn til skibe, der er hæmmet af deres 
dybgang.  
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Dette skib er "let". 
"Let" betyder, at et skib ikke ligger til ankers 
eller er fortøjet til land eller er på grund.  

Ved afgørelsen af, om et skib er "let", er det 
uden betydning, om det ligger stille eller gør 
fart. 

Et skib under opankring er "let", indtil ankeret 
har tag i grunden, og et skib, der letter anker, 
er "let" i samme øjeblik, ankeret slipper 
grunden.  
Et skib, der til hjælp for sine manøvrer sætter 
et anker i bund, må betragtes som værende 
"let". 

 

Skibets længde og bredde. 
Et skibs "længde" og "bredde" er dets største længde og største bredde.  
Der måles altså ikke nødvendigvis i vandlinien. 

Skib ”i sigte”. 
Skibe anses kun for at være "i sigte af hinanden", når det ene kan observeres visuelt fra det andet.  
Dette er vigtigt at vide i forbindelse med vigereglerne, som først træder i krat når skibe er i sigte af hinanden.  
Vigereglerne gælder altså ikke, fordi man hører lyden af et andet skib i tåget vejr, men først når man kan se 
det andet skib. 

Nedsat sigtbarhed. 
"Nedsat sigtbarhed" betyder alle forhold, hvorunder sigtbarheden er nedsat af tåge, tykning, snefald, svære 
regnbyger, sandstorme eller andre lignende årsager. 
Sigtbarheden kan være nedsat både om dagen og om natten. 

sigtbarhed 

 

(-en, -er): Horisontal afstand til fjernest synlige genstand. Sigtbarheden til søs deles op 

i: 

0. Meget tæt tåge = sigtbarhed under 50 m; 

1. Tæt tåge = sigtbarhed under 200 m; 

2. Tåge = sigtbarhed under 500 m; 

3. Let tåge = sigtbarhed under 1 km; 

4. Dis = sigtbarhed under 2 km; 

5. Ringe sigtbarhed = sigtbarhed under 4 km; 

6. Moderat sigtbarhed = sigtbarhed under 10 km; 

7. God sigtbarhed = sigtbarhed under 20 km; 

8. Meget god sigtbarhed = sigtbarhed under 50 km; 

9. Usædvanlig god sigtbarhed = sigtbarhed over 50 km; 
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Hvornår skal skibslysene tændes? 
Reglerne angående skibslys skal følges fra solnedgang til solopgang, i hvilket tidsrum der ikke må vises 
andet lys, der kan forveksles med skibslysene. F.eks. kan en rød lampe i kahytten forveksles med en 
bagbords lanterne.  

Skibslysene skal også vises om dagen under nedsat sigtbarhed, og de kan vises under andre forhold, når 
det skønnes nødvendigt. 

 

Skibslys og signalfigurer 
skal opfylde kravene. 
De i søvejsreglerne omhandlede skibslys og 
signalfigurer skal opfylde bestemmelserne i 
tillæg I, vedr. deres placering og tekniske 
specifikationer. Du skal ikke lære disse regler 
udenad men vide, hvor du finder dem. 
Lanterner i alle skibe skal være godkendt af 
Søfartsstyrelsen enten ved en 
typegodkendelse, så lanternerne er mærket 
NP eller NK - eller ved at der følger et 
godkendelsescertifikat med lanternen.  
Også pærerne i elektriske lanterner skal være 
godkendt. 

 

Toplyset. 
Ved "toplys" forstås et i skibets diametralplan (den langsgående midterlinie) placeret hvidt lys, som viser et 
ubrudt lys over en bue af horisonten på 225°.  
Det skal være således anbragt, at lyset vises fra ret forud til 22½° agten for tværs på hver side af skibet. 

Sidelysene. 
Ved "sidelys" forstås et grønt lys på styrbords 
side (højre) og et rødt lys på bagbords side 
(venstre), som begge viser et uafbrudt lys over 
en bue af horisonten på 112½°.  
Det skal være således anbragt, at lyset vises 
fra ret forud til 22½° agten for tværs på den 
pågældende side. 
I et skib under 20 m i længden kan sidelysene 
anbringes i en, i skibets diametralplan placeret, 
sammensat lampe, som også kan indeholde 
agterlyset. 
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Agterlyset. 
Ved "agterlys" forstås et så nært som muligt på 
agterenden placeret hvidt lys, som viser et ubrudt lys 
over en bue af horisonten på 135°.  
Det skal være således anbragt, at lyset vises fra ret 
agterud til 67½° på hver side af skibet. 
Man kan ikke se et skibs top- og sidelys, samtidig med, 
at man ser dets agterlys. 

Slæbelys. 
Ved "slæbelys" forstås et gult lys, der er indrettet og 
anbragt på samme måde som agterlys.  

Blinklys. 
Ved "blinklys" forstås et lys, der blinker med 
regelmæssige mellemrum, med en frekvens på 120 
eller derover i minuttet.  

 

 

Krav til skibslysenes synlighed. 

Skibslængde Toplys Sidelys Agterlys 

over 50 m 6 sm. 3 sm. 3 sm. 

20 - 50 m 5 sm. 2 sm. 2 sm. 

12 - 20 m 3 sm. 2 sm. 2 sm. 

under 12 m. 2 sm. 1 sm. 2 sm. 

 

Opgaver til lektion nr. 1 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1. Hvem skal følge de internationale Søvejsregler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Alle skibe og både, med plads til flere end 4 personer  
(  ) Alle skibe og både, med undtagelse af luftpudefartøjer og undervandsbåde  
(  ) Alle skibe og både, uanset størrelse og art 
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2. Kan et land fastsætte særlige regler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men sådanne regler gælder ikke for skibe fra andre lande  
(  ) Ja, for at tage hensyn til specielle forhold  
(  ) Ja, men ikke når det gælder positions- eller signallys, signalfigurer eller fløjtesignaler for krigsskibe  
     og skibe, der sejler i konvoj 

3. Hvad nu, hvis du fører et skib uden at have kendskab til de lokale regler?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Så følger du bare de internationale Søvejsregler  
(  ) Så fritages du for ethvert ansvar  
(  ) Det er ingen undskyldning. Du skal sætte dig ind i lokale regler og følge dem 

4. Hvor gælder søvejsreglerne?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) På alle skibe i rum sø, og alle hermed i forbindelse stående farvande, der kan besejles af  
     søgående skibe 
(  ) Europa, Asien og USA  
(  ) På alle skibe, i alle farvande, også søer, floder og kanaler, som ikke kan besejles af søgående skibe 

5. Hvem har ansvaret for, at søvejsreglerne overholdes, og at forsigtighedsregler ikke forsømmes?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Reder 
(  ) Skibsfører 
(  ) Både reder, skibsfører og mandskab 

6. Hvad menes der med en "forsigtighedsregel"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) F.eks. at man altid lukker bundventilerne, når skibet henligger ubemandet  
(  ) F.eks. at man om natten jævnligt og især når man nærmer sig et andet skib, kontrollerer,  
     at ens lanterner brænder klart 
(  ) F.eks. at man har en VHF-radio 

7. Kan du komme i en situation, hvor du må handle på tværs af søvejsreglerne? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, for at afværge en overhængende fare 
(  ) Ja, hvis et andet skib bryder reglerne, bortfalder din pligt til at overholde reglerne 
(  ) Nej, aldrig 

8) Hvad menes der med "Skib" i søvejsreglerne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Enhver form for flydende materiel  
(  ) Enhver form for flydende materiel, der anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet 
(  ) Enhver form for flydende materiel, bortset fra fartøjer uden deplacement og søluftfartøjer 

9) Hvad menes der med "Maskindrevet skib" i søvejsreglerne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ethvert skib, der fremdrives ved maskineri  
(  ) Ethvert skib, der kan fremdrives ved maskineri 
(  ) Ethvert skib, hvis maskineri yder flere end 4 HK 

10. Hvad menes der med "Sejlskib" i søvejsreglerne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ethvert fartøj, med over 4 meter i skroglængde, der fremdrives ved sejl uden anvendelse af motor 
(  ) Ethvert fartøj, uanset størrelse, der fremdrives ved sejl uden anvendelse af motor 
(  ) Ethvert fartøj, uanset størrelse, der fremdrives ved anvendelse af såvel sejl og motor 
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11) Hvad menes der i søvejsreglerne med "Skib i færd med at fiske "? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At skibets redskaber begrænser dets manøvreevne  
(  ) At skibet benyttes til erhvervsfiskeri  
(  ) Alle skibe, der er i færd med at fiske 

12. Hvad menes der med "Søluftfartøj" i søvejsreglerne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Alle typer af luftfyldte fartøjer, herunder gummibåde  
(  ) Hydrofoilbåde og luftpudefartøjer  
(  ) Luftfartøjer, der er konstrueret til at manøvrere på vandet 

13. Hvad menes der i søvejsreglerne med: "Skib, der ikke er under kommando"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At skibet frivilligt har bragt sig i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib  
(  ) At skibets fører ikke er om bord, eller ikke har den fornødne kompetence  
(  ) At skibet ufrivilligt er kommet i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib 

14. Hvad menes der i søvejsreglerne med: "Skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At skibet frivilligt har bragt sig i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib 
(  ) At der ikke er den nødvendige besætning om bord, til at manøvrere skibet  
(  ) At skibet ved et uheld har beskadiget roret 

15. Hvad menes der i søvejsreglerne med: "Skib, der er hæmmet af sin dybgang"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et maskindrevet skib, som på grund af sin dybgang har stærkt begrænset mulighed for at afvige  
     fra den sejlretning, det følger  
(  ) Ethvert skib, med en dybgang på over 3 meter  
(  ) Et maskindrevet skib som på grund af sin dybgang sejler meget langsomt 

16. Hvad menes der i søvejsreglerne med, at et skib er "let"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At skibet vejer under 4 tons  
(  ) At skibet ikke ligger til ankers eller er fortøjet til land eller er på grund  
(  ) At skibet gør fart gennem vandet 

17. Hvad menes der i søvejsreglerne med et skibs "længde" og "bredde"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibets største længde og største bredde  
(  ) Skibets position (længde- og breddegrader)  
(  ) Skibet længde og bredde, målt ved vandlinjen 

18. Hvornår anses skibe for, at være "i sigte af hinanden"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når det ene kan ses på det andets radar  
(  ) Når det ene kan høre det andets tågesignaler  
(  ) Når det ene kan observeres visuelt fra det andet   

19. Hvad menes der i søvejsreglerne med "nedsat sigtbarhed"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At skibets fører, eller dennes stedfortræder, ikke har fuldt syn på begge øjne  
(  ) Alle forhold, hvorunder sigtbarheden er nedsat  
(  ) At skibet, som følge af lastens vægt eller fartøjets konstruktion, ikke er synligt mere end 2 meter  
     over vandlinjen 
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20. Hvornår gælder reglerne for skibslys? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fra kl. 16.00 - kl. 08.00  
(  ) Under nedsat sigtbarhed  
(  ) Fra solnedgang til solopgang, og om dagen under nedsat sigtbarhed 

21. Er der særlige krav til skibslys og signalfigurer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, reglerne for tekniske specifikationer og anbringelse findes i bogen om Søvejsregler  
(  ) Nej - de skal bare placeres og fungere fornuftigt 
(  ) Ja, de skal overholde CEVNI-reglerne 

22. Hvilke lanterner lyser i en bue på 225°? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Toplys  
(  ) Sidelys  
(  ) Agterlys 

23. Hvor mange grader er sidelanternernes lysbue? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 135°  
(  ) 112½°  
(  ) 225° 

24. Hvor mange grader er agterlanternens lysbue? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 135°  
(  ) 112½°  
(  )  225° 

25. Er slæbelys, som vises lodret over agterlanternen, indrettet og anbragt på samme måde som agterlys? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men det er blåt  
(  ) Nej, det lyser horisonten rundt  
(  ) Ja, men det er gult 

26. Hvad forstås ved "blinklys" i forbindelse med skibslys? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 120 regelmæssige blink eller derover i minuttet 
(  ) 60 regelmæssige blink eller derover i minuttet   
(  ) 30 regelmæssige blink eller derover i minuttet 

27. Udfyld – uden at snyde - skemaet herunder med kravene til skibslysenes synlighed i sømil: 

Skibslængde Toplys Sidelys Agterlys 

over 50 m    

20 - 50 m    

12 - 20 m    

under 12 m.    
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Lektion nr. 2  
Skibslys og signalfigurer. 

Erfaringen viser, at selv om du kender alle skibslysene til duelighedsprøven, går de mest sjældne 
kombinationer i glemmebogen med tiden. Derfor skal du altid have en oversigt over skibslysene ved hånden, 
når du sejler om natten og i nedsat sigt. 

Maskindrevet skib  
over 50 meter. 
Et maskindrevet skib, der er let, og måler 50 meter 
eller derover i længden, skal ud over sidelys og 
agterlys vise et toplys forude, og et andet toplys 
agten for og højere end det forreste.  

 

 
Maskindrevet skib  
12 - 50 meter. 
Et maskindrevet skib på under 50 m og på 12 m 
eller derover i længden, skal, når det er let, vise et 
toplys forude, sidelys og agterlys. Skibet kan 
vælge, men er ikke forpligtet til, at vise et andet 
toplys agten for og højere end det forreste.  

 

Maskindrevet skib  
7 - 12 meter. 
Et maskindrevet skib under 12 m i længde, og 7 m 
eller derover i længde der er let, kan i stedet for at 
vise et eller to toplys, sidelys og agterlys, vælge at 
vise et hvidt lys, der er synligt hele horisonten 
rundt, samt sidelys.  
Det betyder i praksis, at agterlanterne og toplys 
kan erstattes af en ankerlanterne, hvis dennes 
lysstyrke er tilstrækkelig, og den er placeret over 
sidelysene. 

 
Maskindrevet skib under 7 meter og under 7 knob. 
Et maskindrevet skib under 7 m i længde, der er let, og hvis fart ikke overstiger 7 knob, kan i stedet for at 
vise et eller to toplys, sidelys og agterlys, vælge at vise et hvidt lys, der er synligt hele horisonten rundt, samt 
sidelys hvis det er praktisk muligt. 
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Maskindrevet skib med slæb 
under 200 meter. 
Et maskindrevet skib, der bugserer et slæb på under 
200 meter, viser 2 toplys lodret over hinanden.  
Endvidere vises 1 gult slæbelys lodret over det 
almindelige agterlys, og med samme lysvinkel som 
dette. 
Slæbet måles fra agterenden af det slæbende skib, til 
den agterste ende af slæbet 

 
 

Maskindrevet skib med  
slæb over 200 meter. 
Hvis slæbet er over 200 meter, vises 3 toplys lodret 
over hinanden. 

Dagsignalet er en diamant på begge skibe, på et sted 
hvor den bedst kan sés. 

 
 
 

 

Skib der slæbes. 
Et skib, der slæbes må ikke vise toplys, men skal vise 
side- og agterlys. 

 

 

 

Sejlskib. 
Når et sejlskib er let, og ikke samtidig går for motor, 
skal det vise et grønt sidelys til styrbord, et rødt sidelys 
til bagbord og et hvidt agterlys. 
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Sejlskib - ekstra lys. 
Som supplement kan sejlskibe frivilligt vise et rødt 
lys over et grønt lys nær mastetoppen, som begge 
lyser hele horisonten rundt.  
Det vælges fortrinsvis af store sejlskibe for at øge 
synligheden ("Red over green: she's a queen"), da 
disse ikke må føre en sammensat lanterne i 
mastetoppen, (se nedenfor). 

 

 
Sejlskib under 20 meter. 
Sejlskibe under 20 m i længden kan vælge at føre 
en sammensat lanterne nær mastetoppen, som 
viser både sidelys og agterlys. Der må ikke 
samtidig føres andre skibslys. 

 

 

 

Sejlskib  
under 7 meter. 
Er sejlbåden under 7 meter, og er det ikke praktisk 
muligt at føre de nævnte lanterner, skal der føres et 
hvidt lys i form af lanterne eller elektrisk håndlygte. 
Man kan f.eks. lyse på sejlene.  

 

 

Skib for både  
sejl og motor. 
Et skib, der er under sejl, og som tillige fremdrives 
ved maskineri, skal forude, hvor den bedst kan ses, 
vise en kegle med spidsen nedad. Dette er 
dagsignalet. 
Med hensyn til skibslys og vigeregler er et sådant 
skib et maskindrevet skib. 
”Motortrekanten” ses sjældent i danske farvande, 
antageligt fordi politiet ikke håndhæver reglerne, 
men hvis man kolliderer og havner i byretten, 
gælder de internationale Søvejsregler. 
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Trawler. 
Et skib, der er beskæftiget med trawlfiskeri, hvorved 
forstås slæbning gennem vandet af et net eller 
andet redskab, der anvendes til fiskeri, fører, i 
stedet for det forreste toplys, 2 lys lodret over 
hinanden og synlige hele horisonten rundt, det 
øverste grønt, det nederste hvidt. Når et sådant 
skib ligger stoppet, må det ikke også vise sidelys og 
agterlys. 

 

 

Dagsignalet for et skib, som slæber sine 
fiskeredskaber gennem vandet, - altså en trawler - 
består af to kegler med spidserne mod hinanden, 
den ene lodret over den anden. 

 

 

 

 
Anden form  
for fiskeri. 
Et skib, der er beskæftiget med anden form for 
fiskeri end trawlfiskeri, skal i stedet for det forreste 
toplys vise 2 lys lodret over hinanden og synlige 
hele horisonten rundt, det øverste rødt, det 
nederste hvidt. Når et sådant skib ligger stoppet, 
må det ikke også vise sidelys og agterlys. 

 

 
Strækker redskaberne sig over 150 meter i vandret 
retning ud fra skibet, vises tillige et hvidt lys, synligt 
hele horisonten rundt i retning mod redskaberne 
(d.v.s. i forhold til de røde og hvide lys). 
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Dagsignaler for skibe, der er beskæftiget med 
anden form for fiskeri end trawlfiskeri, er to kegler 
med spidsen mod hinanden, den ene lodret over 
den anden. 
Endvidere vises i retning af redskaberne en kegle 
med spidsen opad, hvis redskaberne strækker sig 
over 150 meter ud i søen. 

 

 

 

Luftpudefartøj. 
Et luftpudefartøj, der svæver hen over vandet, skal 
ud over de almindelige skibslys vise et gult blinklys, 
der er synligt hele horisonten rundt. Dette for at 
fortælle omgivelserne, at her kommer et fartøj, hvis 
hastighed og afdrift kan være voldsomt 
overraskende. 
Luftpudefartøjer har ingen særlige rettigheder eller 
forpligtelser i forhold til andre skibe, men skal følge 
de almindelige regler for maskindrevne skibe. 

 

Ikke under kommando. 
Et skib, der ikke er under kommando, skal vise 2 
røde lys, lodret over hinanden, placeret hvor de 
bedst kan ses. Hvis det gør fart gennem vandet, 
skal det tillige vise side- og agterlys. 
Husk, at et skib, der ikke er under kommando, ikke 
kan gå af vejen for andre skibe, på grund af en 
uforudset hændelse, f.eks. maskin- eller rorhavari. 
Et skib, der ikke er under kommando, har derfor 
krav på særlig hensyntagen fra andre skibe. 

 

 
Om dagen viser et skib, der ikke er under 
kommando, 2 kugler eller lignende signalfigurer, 
hvor de bedst kan ses, og lodret over hinanden.  
Signalerne for skibe, der ikke er under kommando, 
er kun påbudt for fartøjer over 12 meter i længden, 
men det tilrådes, at selv små skibe fører disse 
signaler, hvis de ligger hjælpeløse i et farvand, hvor 
der sejler større skibe.  
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Begrænset manøvreevne. 
Et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere, 
bortset fra et skib, der er beskæftiget med 
minerydning, skal vise 3 lys, hvor de bedst kan ses, 
lodret over hinanden og synlige hele horisonten 
rundt. Det øverste og det nederste af disse lys skal 
være røde, og det midterste hvidt.  
Hvis skibet gør fart gennem vandet, skal endvidere 
vises de almindelige side-, top- og agterlys. 
Husk, at et skib, der er begrænset i sin evne til at 
manøvrere, med vilje har bragt sig i denne situation, 
f.eks. på grund af det arbejde, skibet udfører. 

 

Som dagsignal viser et skib, der er begrænset i sin 
evne til at manøvrere, 3 signalfigurer, hvor de bedst 
kan ses og lodret over hinanden. Den øverste og 
nederste af disse signalfigurer skal være kugler og 
den mellemste en diamant. 

 

 

 

 

Hæmmet af sin dybgang. 
Et skib, der er hæmmet af sin dybgang, kan, 
foruden de foreskrevne lys for maskindrevne skibe, 
på det sted, hvor de bedst kan ses, vise 3 røde lys, 
der er synlige hele horisonten rundt og anbragt 
lodret over hinanden.  
Et sådant skib har vanskeligt ved at overholde sine 
vigeforpligtelser, hvorfor alle andre skibe skal gå af 
vejen. 

 

 
Som dagsignal kan et skib, der er hæmmet af sin 
dybgang, vise en cylinder, synlig hele horisonten 
rundt 
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Dykning, uddybning  
eller undervandsarbejde. 
Et skib, der er beskæftiget med dykning, uddybning 
eller undervandsarbejde, og som er begrænset i sin 
evne til at manøvrere, skal ud over de almindelige 
skibslys vise lyssignalerne rød-hvid-rød lodret over 
hinanden. Når der er en hindring for andre skibes 
passage, f.eks. graveredskaber eller dykkere i 
vandet, skal der vises 2 røde lys lodret over 
hinanden, synlige hele horisonten rundt, til den side 
hvor hindringen findes. Til den side, hvor andre 
skibe kan passere sikkert, vises 2 grønne lys, lodret 
over hinanden.  

Dagsignalet for et skib, der er beskæftiget med 
dykning, uddybning eller undervandsarbejde, er 
kugle - diamant - kugle. 
Til den side, hvor hindringen findes, vises to kugler 
lodret over hinanden. 
Til den side, hvor andre skibe kan passere sikkert, 
vises 2 diamanter lodret over hinanden. 

 
 
 
 
 

 
Små dykkerskibe. 
Mindre dykkerskibe, hvor det ikke er praktisk muligt 
at vise hindrings- og passagesignaler, kan vise et 
mindst 1 meter høj stiv gengivelse af det 
internationale signalflag "A". Dette splitflag, hvor 
den inderste halvdel er hvid og den yderste er blå, 
skal være synligt hele horisonten rundt, og skal 
være belyst om natten. 
Skibe, som viser dykkerflag, skal passeres i god 
afstand, og meget forsigtigt.  
Skal man passere i et snævert løb, bør man slå 
skruen fra. 

Minerydning. 
Et skib, der er beskæftiget med minerydning, skal 
foruden de almindelige skibslys vise 3 grønne lys, 
der er synlige hele horisonten rundt. Et af disse lys 
skal føres på eller nær toppen af formasten og et 
på hver ende af forråen. 
Hold dig mindst 1.000 meter væk. 
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Som dagsignal viser et skib, der er beskæftiget 
med minerydning 3 kugler, der er synlige hele 
horisonten rundt. En af disse kugler skal føres på 
eller nær toppen af formasten og en på hver ende 
af forråen. 
Det er farligt for et andet skib at komme 
minerydningsskibet nærmere end 1.000 m. 

 

 

 
Lodstjeneste. 
Et skib, der udfører lodstjeneste, skal på eller nær 
mastetoppen vise 2 lys, der er synlige hele 
horisonten rundt, og anbragt lodret over hinanden, 
det øverste hvidt, det nederste rødt. Når det er let, 
skal det ligeledes vise side- og agterlys, men ikke 
toplys.  
Lodsskibe har ingen specielle rettigheder eller 
forpligtelser, men viser udelukkende signalerne for, 
at man kan identificere det skib, hvor lodsen er om 
bord. 

 

 
Ankerligger  
over 50 meter. 
Et skib med en længde over 50 meter, der ligger til 
ankers, skal i den forreste del af skibet vise et hvidt 
lys, synligt hele horisonten rundt, samt agterude, og 
i en lavere højde end det forreste lys, et hvidt lys 
synligt hele horisonten rundt.  

Som dagsignal skal vises en kugle, i den forreste 
del af skibet. I Tyske farvande (og andre landes) 
kan en ankerligger uden ankerkugle få bøde, 
uanset hvor den ligger. 

Ankerligger under 50 meter. 
Et skib på under 50 meter i længde kan i stedet vise et hvidt lys synligt hele horisonten rundt på det sted, 
hvor det bedst kan ses. Som dagsignal skal vises en kugle, i den forreste del af skibet.  
 

Ankerligger under 7 meter. 
Et skib på under 7 meter i længde behøver ikke ankerlys eller ankerkugle, når det ligger på en ankerplads, 
hvor andre skibe normalt ikke sejler. 
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Skib på grund. 
Et skib på grund skal vise ankerlys og signallys 
som et skib, der ikke er under kommando. 

Skibe under 12 meter, der er på grund, er ikke 
forpligtet til at føre disse signaler. 

 

 

 

Om dagen skal et skib på grund vise 3 sorte 
kugler. 

Skibe under 12 meter, der er på grund, er ikke 
forpligtet til at føre disse signaler. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opgaver til lektion nr. 2 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

 
1) Hvilke skibe skal føre 2 toplys? 
---------------------------------------------------------------- 
(  ) Maskindrevne skibe med en længde på 50  
     meter eller derover  
(  ) Uddybningsfartøjer  
(  ) Sejlskibe med en længde på 50 meter  
     eller derunder 
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2) Hvad ser du ude i mørket? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hækken af et maskindrevet skib på under 50 m   
(  ) Stævnen af et maskindrevet skib på under 50 m   
(  ) Bagbord side af et maskindrevet skib med en 
     længde på 50 meter eller derover 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Hvad ser du ude i mørket? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hækken af et sejlskib  
(  ) Et uddybningsfartøj  
(  ) Stævnen af et maskindrevet skib på  
     under 12 m i længden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Jollen til bagbord viser et klart hvidt lys, 
horisonten rundt. Hvornår må man det? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Når længden ikke er over 9 meter, og  
     hastigheden ikke overstiger 9 knob  
(  ) Når længden ikke er over 8 meter, og  
     hastigheden ikke overstiger 8 knob  
(  ) Når længden ikke er over 7 meter, og 
     hastigheden ikke overstiger 7 knob 
 
 
 
 
 

 
5) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Bagbord side af et maskindrevet skib,  
     der bugserer et slæb på under 200 meter  
(  ) Bagbord side af et maskindrevet skib,  
     der bugserer et slæb på over 200 meter  
(  ) Styrbord side af et maskindrevet skib,  
     der bugserer et slæb på under 200 meter 
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6) Hvad ser du? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Bagbord side af et maskindrevet skib,  
     der bugserer et slæb på over 200 meter  
(  ) Styrbord side af et maskindrevet skib,  
     der bugserer et slæb på over 200 meter  
(  ) Styrbord side af et maskindrevet skib,  
     der bugserer et slæb på under 200 meter 
 
 
 
 
 
 
 
7) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Toplyset af et slæb, der bugseres af et  
     maskindrevet skib  
(  ) Agterlyset af et slæb, der bugseres af et 
     maskindrevet skib  
(  ) Et luftpudefartøj med en længde på 150 meter  
     eller derover 
 
 
 
 
 
 
8) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Styrbord lanterne af et maskindrevet skib   
(  ) Bagbord lanterne af et sejlskib  
(  ) Toplyset af en trawler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Et skib i færd med at fiske  
(  ) En trawler   
(  ) Et sejlskib   
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 27 - 

10) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Sejlskib under 20 meter i længde set fra 
     stævnen  
(  ) Maskindrevet skib under 50 meter i længde  
(  ) Sejlskib under 12 meter i længde set fra agter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Sejlbåd 7 - 12 meter i længde  
(  ) Sejlbåd 12 - 20 meter i længde  
(  ) Sejlbåd under 7 meter i længde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12) Hvilke skibe fører dette dagsignal?  
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Skibe, der er under sejl, og som ikke også   
     fremdrives ved maskineri  
(  ) Skibe, der er under sejl, og som tillige  
     fremdrives ved maskineri  
(  ) Skibe, der ligger for anker 
 
 
 
 
 
 
 
13) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med trawlfiskeri  
(  ) Et skib, der ikke er under kommando  
(  ) Et skib, der ligger for anker 
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14) Hvilket skib fører dette dagsignal? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med anden form for 
     fiskeri end trawlfiskeri  
(  ) Et skib, der slæber sine fiskeredskaber gennem 
     vandet  
(  ) Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 
 
 
 
 
 
 
 
15) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med anden form for  
     fiskeri end trawlfiskeri  
(  ) Et skib, der slæber sine fiskeredskaber gennem  
     vandet  
(  ) Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 
 
 
 
 
 
 
 
 
16) Dette skib ligger stoppet - hvad ser du? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et skib, der er beskæftiget med trawlfiskeri, og  
     hvis redskaber strækker sig over 150 meter i  
     vandret retning ud fra skibet   
(  ) Et skib, der er beskæftiget med anden form for  
     fiskeri end trawlfiskeri, og hvis redskaber  
     strækker sig over 150 meter i vandret retning ud  
     fra skibet   
(  ) Et skib, der er beskæftiget med anden form for  
     fiskeri end trawlfiskeri, og hvis redskaber  
     strækker sig over 1500 meter i vandret retning  
     ud fra skibet   
 
 
17) Hvilke skibe viser disse dagsignaler? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Skibe, der er beskæftiget med trawlfiskeri  
(  ) Skibe, der har en dykker i vandet  
(  ) Skibe, der er beskæftiget med anden form for  
     fiskeri end trawlfiskeri, og hvis redskaber  
     strækker sig over 150 meter i vandret retning ud  
     fra skibet   
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18) Hvad ser du? 

--------------------------------------------------------- 
(  ) Et lodsskib   
(  ) Et luftpudefartøj   
(  ) En kabelfærge  

 

 

 

 

19) Hvad ser du? 
--------------------------------------------------------------------(  ) 
Et skib, der er hæmmet af sin dybgang  
(  ) Et skib, der er begrænset i sin evne til at  
     manøvrere  
(  ) Et skib, der ikke er under kommando 

 

 

 

 
20) Hvilket skib viser dette dagsignal? 
----------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et skib, der ikke er under kommando  
(  ) Et skib, der er begrænset i sin evne til at  
     manøvrere  
(  ) Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 

 

 

 

21) Hvad ser du? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et skib, der er beskæftiget med uddybning  
(  ) Et skib, der slæber og er begrænset i sin evne til  
     at manøvrere  
(  ) Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 
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22) Hvilket skib fører dette dagsignal (kugle-
diamant-kugle)? 
-------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et skib, der udfører lodstjeneste  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med minerydning 
(  ) Et skib, der er begrænset i sin evne til at  
     manøvrere 

 

 

 

23) Hvad ser du? 
---------------------------------------------------------------------  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med uddybning  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med minerydning  
(  ) Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 

 

 

 

 

24) Hvilket skib fører dette dagsignal (cylinder)? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et skib, der er beskæftiget med uddybning  
(  ) Et skib, der er beskæftiget med minerydning  
(  ) Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 

 

 

 

 

25) Til hvilken side skal du passere? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Med skibet om styrbord  
(  ) Det er ligegyldigt, lyset betyder bare, at  
     kaptajnen har fødselsdag  
(  ) Med skibet om bagbord 
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26) Til hvilken side skal du passere? 
-------------------------------------------------------------------- 
(  ) Til den side, hvor der vises to kugler  
(  ) Det er ligegyldigt  
(  ) Til den side, hvor der vises to diamanter 

 

 

 

 

27) Hvordan vil du passere et skib, som fører dette 
dagsignal? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Altid med skibet om bagbord  
(  ) I god afstand, meget forsigtigt, og evt. med  
     skruen slået fra  
(  ) Altid med skibet om styrbord 

 

 

28) Hvad ser du? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) En kabelfærge   
(  ) Et skib, der er beskæftiget med minerydning  
(  ) En U-båd   

 

 

 

 

 

29) Hvilken sikkerhedsafstand bør man holde til et 
skib, der viser dette dagsignal? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) 200 meter  
(  ) 500 meter  
(  ) 1.000 meter   
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30) Hvad ser du? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) En grundstøder   
(  ) Skib, der udfører lodstjeneste  
(  ) Skib i færd med at fiske 

 

 

 

31) Her er en ankerligger på over 50 meter i 
længden. Hvordan skal du passere, for at komme 
agten om skibet? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Til den side med det laveste lys  
(  ) Midt i mellem lysene  
(  ) Til den side med det højeste lys 

 

 

 
 

32) Hvad er dagsignalet for en ankerligger? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  En kugle, i den forreste del af skibet.   
(  )  En diamant, i den midterste del af skibet  
(  )  En kugle, i agterenden af skibet 

33) Hvilke skibe behøver ikke ankerlys eller ankerkugle, når de ligger på en ankerplads, hvor andre skibe 
normalt ikke sejler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibe på under 15 meter i længde  
(  ) Skibe på under 12 meter i længde  
(  ) Skibe på under 7 meter i længde 

 

34) Hvad ser du? 
-------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et uddybningsfartøj   
(  ) En grundstøder  
(  ) En kabelfærge 
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35) Hvilket skib viser dette dagsignal? 
-------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et uddybningsfartøj  
(  ) En grundstøder 
(  ) En kabelfærge 

 
 

36) Hvilke skibe er ikke forpligtet til at føre signaler ved grundstødning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibe under 7 meter  
(  ) Skibe under 12 meter  
(  ) Skibe under 15 meter 

37) Hvis det ikke er et agterlys eller en lille båd, 
hvad kan det så være? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ankerligger på 50 meter eller derover i længde  
(  ) Ankerligger på under 50 meter i længde  
(  )  Grundstøder på 12 meter eller derover i længde 

 

 

 

 
 
38) Hvad betyder det gule lys? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et slæbelys, placeret over agterlyset 
(  ) Et lys som viser, til hvilken side man skal  
     passere 
(  ) Et lys, som markerer afslutningen på et slæb 
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Lektion nr. 3  
Reglerne om styring og sejlads, samt indledningen til lyd- og lyssignaler.  

Hvis du er i tvivl,  
er der fare for sammenstød. 
Ethvert skib skal bruge alle forhåndenværende 
midler, som er hensigtsmæssige under de 
foreliggende omstændigheder og forhold, til at 
afgøre, om der er fare for sammenstød.  
Hvis der er nogen som helst tvivl herom, skal sådan 
fare anses for at være til stede.  

Hvis radaranlæg forefindes og er i drift, skal det 
benyttes på behørig måde, herunder til 
fjernafsøgning for at få tidlig varsko om fare for 
sammenstød og endvidere til plotning eller 
tilsvarende systematisk observation af konstaterede 
genstande. Antagelser må ikke bygges på 
mangelfulde oplysninger, især ikke mangelfulde 
radaroplysninger. 

Gentag pejlinger af alle skibe 
der nærmer sig. 
Ved afgørelsen af, om der er fare for sammenstød, 
skal bl.a. følgende forhold tages i betragtning: 
(A) sådan fare skal anses for at være til stede, hvis 
pejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt 
forandrer sig. 
(B) sådan fare kan undertiden være til stede, selv 
når der er tydelig forandring på gentagne pejlinger, 
især når man nærmer sig et meget stort skib eller til 
et slæb eller ved klos tilnærmelse til et skib. 

I små både kan det ofte være svært at pejle hen over kompasset, på grund af kompassets placering. Jeg 
bruger et håndholdt pejlekompas med god dæmpning. 

Uden kompas kan man vurdere pejltrækket til skibe, der nærmer sig, på to måder.  
En metode er at observere den relative pejling, når eget skib ligger ret på kursen. Altså, observere hvilket 
scepter eller vant eller andet fast på eget skib, det nærmende skib netop er over, når man selv ligger ret på 
kursen.  
En anden metode er at iagttage, hvorledes et nærmende skib trækker "over land". Ved almindelige farter og 
strømforhold vil det være således, at land om styrbord vil trække svagt til højre og land om bagbord vil 
trække svagt til venstre. Hvis landet er i betydelig afstand fra eget skib, vil pejlingen til et valgt punkt på 
landet dog ikke ændre sig kendeligt i en observationsperiode. Derfor kan man slutte, at hvis et nærmende 
skib om styrbord "trækker til styrbord over land" - altså bevæger sig til højre i forhold til landet om styrbord - 
har det pejltræk til højre. Hvis skibet ikke bevæger sig i forhold til landet bagved, ændrer pejlingen til skibet 
sig ikke kendeligt. Og hvis skibet trækker tydeligt til venstre over land, kan man antage, at der er pejltræk til 
venstre.  
Anvendt med omtanke er den sidstnævnte metode særdeles anvendelig, især i kystnære farvande med tæt 
trafik - også i skibe med installerede pejleapparater på kompas-repeaterne på broen. Blot efter 10 - 20 
sekunders observation af et skib, der nærmer sig, kan pejltrækket bestemmes. 
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Hvis radaren er tændt, skal 
der plottes. 
Søvejsreglerne pålægger navigatøren at bruge alle 
forhåndenværende midler, som i den konkrete 
situation er hensigtsmæssige, til at afgøre, om der er 
fare for sammenstød.  
I reglen nævnes specielt to midler til en sådan 
afgørelse, dels radar, idet der gives visse 
retningslinier for, hvorledes radaren skal anvendes til 
dette formål, når den er i brug, og dels pejling over 
kompasset af et andet skib.  

 

Når radar benyttes, er det ikke nok blot at kaste et blik på apparatet i ny og næ. Søvejsreglerne foreskriver 
direkte, at observerede ekkoer skal plottes enten på skærmen eller på et plotdiagram eller lign., medmindre 
der på anden måde, f.eks. ved hjælp af et elektronisk "collision avoidance system" ("ARPA"), udføres 
tilsvarende systematisk observation af ekkoet. Det må dog understreges, at selv et automatisk system 
jævnligt skal kontrolleres.  

Også andre midler kan komme i anvendelse. I områder med radiostyret trafikkontrol og/eller trafikinformation 
vil det f.eks. være i modstrid med søvejsreglerne ikke at indhente oplysninger fra kontrolstationen om anden 
trafik i området.  

Pas på, når du pejler store 
skibe eller lange slæb. 
Når et andet skib nærmer sig, konstateres det ofte 
lettest, om der er fare for sammenstød, ved at 
undersøge, om pejlingen til det andet skib 
forandrer sig, enten ved brug af pejleapparat, 
direkte pejling over kompasset eller ved pejling på 
et kompasstabiliseret radarbillede.  
Kompaspejling kan kun bruges, hvis begge skibe 
holder konstant kurs, og det er ikke altid tilfældet. 
Det er derfor, at COLREG omtaler pejling i forhold 
til dit skibs styrede kurs, dvs. med et pejleapparat. 
Forandrer pejlingen sig ikke væsentligt, må man 
gå ud fra, at er der fare for sammenstød.  

Selv om pejlingen forandrer sig væsentligt, kan man dog ikke under alle omstændigheder gå ud fra, at der 
ikke er fare for sammenstød. Er man tæt på et meget stort skib eller et skib, der slæber, kan selv en 
betydelig forandring af pejlingen godt forekomme, selvom der er fare for sammenstød. 

Når den ene skal gå af vejen – skal den anden holde kurs 
og fart. 
Hvis der er fare for sammenstød, træder vigereglerne i kraft. 
Når det ene af to skibe skal gå af vejen, skal det andet holde sin kurs og fart. Dette gælder, uanset om skibet 
er maskindrevet eller går for sejl. 
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Hvis det andet skib ikke følger 
reglerne. 
Selv om du skal holde kurs og fart, kan det blive 
nødvendigt at afgive advarselssignal med fløjten (5 eller 
flere korte toner) og evt. selv gå af vejen, hvis det skib, 
som efter reglerne skal vige, af en eller anden grund ikke 
går af vejen. 

Udvikler situationen sig til, at et sammenstød ikke kan 
undgås, uden at du ændrer kurs eller fart, har du pligt til at 
manøvrere således, at en kollision undgås. 

Mit råd til dig, hvis du havner i en sådan situation, skal 
være, at du forsøger at komme på en parallel kurs med det 
andet skib.  
Afgiv også manøvresignal med fløjten, så der ikke opstår 
misforståelser: 
1 kort tone, hvis du drejer til styrbord (højre) 
2 korte toner, hvis du drejer til bagbord (venstre) 
3 korte toner, hvis du slår bak 

 
Den der overhaler,  
går af vejen. 
Ethvert skib, uanset om det går for motor eller sejl, der 
overhaler et andet, skal gå af vejen for det skib, der 
overhales. 

 

 
 
 

Dette er helt sikkert en 
overhaling. 
Du overhaler, når du nærmer dig et andet skib fra en 
retning, der er mere end 22½° agten for tværs af samme 
(2 streger).  
Du er altså i det vinkelområde, hvor du om natten kan se 
agterlyset, men ingen af sidelysene, på det skib, du er i 
færd med at overhale. 
 
 
 
 
 

 
 
 



 - 37 - 

Dette er måske en overhaling. 
Om dagen er det lidt sværere. 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du overhaler et andet skib, 
eller er på skærende kurs, skal du gå ud fra, at du 
overhaler - altså gå af vejen.  

Foretag dine manøvrer tydeligt og i god tid, så den anden 
skibsfører ikke kan være i tvivl om dine hensigter. 

 

 

Maskindrevne skibe på 
modsatte kurser. 
Når to maskindrevne skibe stævner mod hinanden på 
modsatte eller næsten modsatte kurser, således at der er 
fare for sammenstød, skal de begge dreje til styrbord 
(højre), således at de passerer hinanden på bagbords 
(venstre) side. 

Sørg som altid for, at du manøvrerer klart og tydeligt, i 
god tid, så det andet skib forstår dine hensigter. 

 

Er du i tvivl - hold til styrbord for 
modgående. 
Hvis du møder et andet maskindrevet skib og er i tvivl om 
hvorvidt I er på enten modsatte eller skærende kurser, 
skal du gå ud fra, at I er på modsatte kurser, og vige til 
styrbord (højre).  

Foretag dine manøvrer tydeligt og i så god tid, at der ikke 
kan opstå misforståelser.  
Afgiv evt. manøvresignal med fløjten: 
1 kort tone = "Jeg drejer til styrbord". 

 

Sejlskibe med vinden fra 
modsatte sider. 
Når to sejlskibe nærmer sig hinanden, således at der er 
fare for sammenstød, og når de har vinden ind fra 
modsatte sider (modsatte halse), skal det skib, der har 
vinden bagbord ind, gå af vejen for det andet. Det skib, 
der har vinden styrbord ind, skal holde kurs og fart. 
Hvis du skal gå af vejen, er det vigtigt at manøvrere 
tydeligt, og i så god tid, at der ikke kan opstå tvivl om dine 
hensigter om bord på det skib, der skal holde kurs og fart. 
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Foilende sejlbåde. 

Der kommer flere og flere meget store foilende sejlbåde. Disse sejles ofte af en enkelt mand og med 
hastigheder op til 45 knob. De har ingen særlige signaler, lanterner eller rettigheder: Fortsæt din normale 
sejlads, så sejler de uden om dig, når de har set dig. Der komme ikke store bølger fra foilende sejlbåde trods 
den store hastighed. 
 

Sejlskibe med vinden fra 
samme side. 
Når to sejlskibe nærmer sig hinanden, således at der er 
fare for sammenstød, og når de har vinden ind på samme 
side (samme halse), skal det skib, der er til luvart (får 
vinden først), gå af vejen for det andet.  
Det skib, der er til læ (får vinden sidst), skal holde kurs og 
fart. 

Det skib, der skal gå af vejen, rækker jo ikke hånden ud, 
som man gør på en cykel, men viser i god tid, ved dets 
manøvrer, hvad man har til hensigt. Man kan sige, at man 
taler ”kropsprog” med skibet. 

Gå af vejen, hvis du er i tvivl. 
Hvis et sejlskib med vinden bagbord ind ser et andet 
sejlskib til luvart og ikke med sikkerhed kan afgøre, om 
det andet skib har vinden bagbord (venstre) eller styrbord 
(højre) ind, skal det gå af vejen, hvis der er fare for 
sammenstød. 
 
 
 
 
 
 

Gå af vejen for trafik fra 
styrbord. 
Når to maskindrevne skibe styrer kurser, der skærer 
hinanden, således at der er fare for sammenstød, skal det 
skib, der har det andet på sin styrbord side, gå af vejen 
og hvis det er muligt undgå at gå foran om det andet skib. 
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Motor viger for sejl. 
Med mindre der gælder særlige vigeregler, f.eks. ved 
overhaling eller sejlads i snævre løb, dybvandsruter og 
trafiksepareringssystemer, skal et maskindrevet skib gå af 
vejen for et sejlskib.  
Dette er på grund af, at sejlskibe ikke manøvrerer lige så 
godt som maskindrevne skibe. 
Sejlskibet skal holde kurs og fart. 
 
 
 
 
 
 

 

Både motor og sejl skal vige for: 

1) Ikke under kommando 
2) Begrænset manøvreevne 
3) I færd med at fiske 

Sejlskibe og maskindrevne skibe, der er let, skal gå af vejen for skibe, der ikke er under kommando, er 
begrænset i deres evne til at manøvrere (herunder robåde), eller er beskæftiget med fiskeri. 

Vis hensyn overfor erhvervstrafikken. 
Erhvervsfartøjer har ingen særlige rettigheder iflg. søvejsreglerne.  

Fritidssejlere skal vise hensyn overfor erhvervstrafikken, og så vidt muligt tilrettelægge sejladsen sådan, at 
faren for sammenstød ikke opstår. Oftest sejler vi jo med de mindste og dermed de mest manøvredygtige 
skibe. 

Kommer du alligevel i en situation, hvor der opstår fare for sammenstød med et erhvervsskib, gælder de 
almindelige vigeregler for begge fartøjer.  

Møde med en 
højhastighedsfærge. 
Som du allerede ved, skal fritidssejlere vise hensyn 
overfor erhvervstrafikken, og så vidt muligt tilrettelægge 
sejladsen sådan, at faren for sammenstød ikke opstår, 
og større skibe ikke bliver presset til at gå af vejen iflg. 
søvejsreglerne. 

Når det gælder højhastighedsfærger, f.eks. 
katamaranfærger, er situationen en helt anden. Disse 
skibe sejler så hurtigt, at det kan være vanskeligt at 
bedømme, om der er tid eller plads til at vise det generelt 
gældende hensyn overfor erhvervstrafikken. Derfor skal 

fritidsfartøjer ved et møde med en højhastighedsfærge fortsætte deres normale sejlads under hensyntagen 
til de almindelige vigeregler.  
 
Pas på bølgerne fra højhastighedsfærger. Varsko den øvrige besætning og eventuelle passagerer om de 
høje bølger, så ingen bliver overraskede og kommer til skade eller falder overbord. 
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Hold 500 meters afstand til off-
shore-anlæg. 
Midlertidige eller permanente anlæg og konstruktioner, 
der rækker op over havoverfladen og som hviler på 
havbunden, eller som ligger fast forankret, vil normalt 
være omgivet af en sikkerhedszone på 500 meter. Inden 
for sikkerhedszonen er fiskeri og uvedkommende sejlads 
forbudt. 

Pas på ikke at blande denne 500 meters sikkerhedszone 
sammen med afstanden til en minestryger, som jo er på 
1.000 meter. 

 

Sejlads i tåge. 
Når du sejler i, eller i nærheden af et område med nedsat sigtbarhed, skal du som altid gå i sikker fart, 
afpasset efter forholdene, samt afgive lydsignal i overensstemmelse med søvejsreglerne. 
Husk også at tænde skibslysene. 

Når du hører tågesignalet 
fra et andet skib. 
Hvis du hører et tågesignal fra et andet skib, som 
tilsyneladende befinder sig foran dit skib, skal du 
nedsætte farten til laveste styrefart eller om 
nødvendigt tage al fart af skibet. Kontrollér også, 
om dine egne lanterner lyser korrekt, og husk at 
afgive lydsignal i overensstemmelse med 
søvejsreglerne. 
 
 Enten forsvinder tågesignalet agten ud, eller du får 
det andet skib i sigte og kan følge de almindelige 
vigeregler. Det er altså først, når det ene skib kan 
ses visuelt fra det andet, at vigereglerne træder i 
kraft. 

"Fløjten". 
Ordet "fløjte" betyder ethvert lydsignalapparat, der 
er i stand til at frembringe de i søfartsreglerne 
foreskrevne toner. 
En fingerregel er, at jo større skibet er, jo lavere 
frekvens - altså dybere tone - anvendes som 
lydsignal. 
Som effektivt lydsignal fra et skib under 12 meter i 
længde kan nævnes en kraftig trillefløjte, eller et 
"Truthorn", der betjenes med munden.  
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En kort tone. 
Udtrykket "kort tone" betyder en tone af ca. 1 sekunds varighed. 

 
En lang tone.  

Udtrykket "lang tone" betyder en tone af 4 - 6 sekunders varighed.  
 

 
1 sekund mellem tonerne i et signal. 
Ophold mellem tonerne i et signal skal være ca. 1 sekund. 
 

                                    

10 sekunder mellem signalerne. 
Opholdet mellem efterfølgende signaler skal være mindst 10 sekunder. 
 
 

Opgaver til lektion nr. 3 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Du er på skærende kurs med et andet skib, men tvivler på, om der er fare for sammenstød. Hvordan 
reagerer du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Som hvis du var helt sikker på, at der er fare for sammenstød  
(  ) Slår bak med maskinen  
(  ) Som hvis du var helt sikker på, at der ikke er fare for sammenstød 
 
2) Hvornår er der fare for sammenstød? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hvis pejlingen af et skib, der nærmer sig, forandrer sig kendeligt   
(  ) Hvis man kan se det hvide i øjnene på den anden skipper  
(  ) Hvis pejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt forandrer sig   
 
3) I søvejsreglerne nævnes specielt to midler til afgørelse af, om der er fare for sammenstød. 
Det ene middel er pejling over kompasset af et andet skib. 
Hvad er det andet middel? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) GPS  
(  ) Radar  
(  ) DSC 
 
4) Kan der være fare for sammenstød, selvom der forekommer en betydelig forandring af pejlingen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, hvis man er tæt på et meget stort skib eller et skib, der slæber  
(  ) Kun hvis man har foretaget pejlingen forkert  
(  ) Nej, aldrig   
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5) Du konstaterer, at der er fare for sammenstød, og at det andet skib skal vige iflg. søvejsreglerne. Hvad 
skal du gøre? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Holde vejret   
(  ) Holde kurs og fart  
(  ) Holde til styrbord 
 
6) Hvad nu hvis det skib, som efter reglerne skal vige, af en eller anden grund ikke går af vejen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Så kan det blive nødvendigt at afgive advarselssignal med fløjten og evt. selv gå af vejen  
(  ) Så er det godt at være kaskoforsikret  
(  ) Så skal man alligevel holde kurs og fart 
 
7) Hvad siger Søvejsreglerne om overhaling? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At den der overhaler skal gå af vejen  
(  ) At den der overhales skal gå af vejen  
(  ) At begge skal gå af vejen 
 
8) Hvornår overhaler man? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når man nærmer sig et andet skib fra en retning, der er mere end 135° agten for tværs af samme   
(  ) Når man nærmer sig et andet skib fra en retning, der er mere end 112½° agten for tværs af samme   
(  ) Når man nærmer sig et andet skib fra en retning, der er mere end 22½° agten for tværs af samme   
 
9) Hvad nu hvis man er i tvivl om, hvorvidt man overhaler et andet skib? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Så skal man gå ud fra, at man overhaler, og handle derefter  
(  ) Så skal man holde kurs og fart  
(  ) Så skal man gå ud fra, at det andet skib går af vejen 
 
10) Du nærmer dig et andet maskindrevet skib på en modsat, eller næsten modsat kurs. Hvem skal gå af 
vejen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Begge skal holde kurs og fart  
(  ) Begge skal dreje til styrbord  
(  ) Begge skal dreje til bagbord 
 
11) Hvad skal man gøre, hvis man er i tvivl om, hvorvidt man er på enten modsatte kurser eller skærende 
kurser? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Følge de almindelige vigeregler  
(  ) Gå af vejen, ved at dreje til styrbord  
(  ) Holde kurs og fart 
 
12) To sejlskibe nærmer sig hinanden, således at der er fare for sammenstød. De har vinden ind fra 
modsatte sider. Hvem skal holde kurs og fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det skib, der har vinden bagbord ind  
(  ) Det skib, der er til luvart  
(  ) Det skib, der har vinden styrbord ind 
 
13) To sejlskibe nærmer sig hinanden, således at der er fare for sammenstød. De har vinden ind fra samme 
side. Hvem skal holde kurs og fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det skib, der er til læ  
(  ) Det skib, der er til luvart  
(  ) Det skib, der har sat flest sejl 
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14) Du fører et sejlskib med vinden bagbord ind og ser et andet sejlskib til luvart. Der er fare for sammenstød, 
men du kan ikke med sikkerhed afgøre, om det andet skib har vinden bagbord eller styrbord ind. Hvad gør 
du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Går af vejen  
(  ) Holder kurs og fart  
(  ) Afgiver 2 korte toner med fløjten, og drejer til styrbord 
 
15) To maskindrevne skibe styrer kurser, der skærer hinanden, således at der er fare for sammenstød. 
Hvem skal vige? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det skib, der har det andet på sin bagbords side  
(  ) Det skib, der først har det andet i sigte  
(  ) Det skib, der har det andet på sin styrbords side 
 
16) Et maskindrevet skib og et sejlskib styrer kurser, der skærer hinanden, således at der er fare for 
sammenstød. Hvem skal vige? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Begge skal vige  
(  ) Sejlskibet  
(  ) Det maskindrevne skib 
 
17) Sejlskibe og maskindrevne skibe, der er let, skal gå af vejen for? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibe, der ikke er under kommando, er begrænset i deres evne til at manøvrere (herunder robåde), 
     eller er beskæftiget med fiskeri 
(  ) Skibe, der ikke er under kommando, er begrænset i deres evne til at manøvrere, eller er beskæftiget 
     med lodstjeneste 
(  ) Skibe, der ikke er under kommando, eller er begrænset i deres evne til at manøvrere, samt hurtigfærger 
 
18) Hvordan er forholdet mellem fritidssejlere og erhvervstrafikken? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fritidssejlere skal vise hensyn overfor erhvervstrafikken  
(  ) Fritidssejlere skal altid gå af vejen for erhvervstrafikken  
(  ) Erhvervstrafikken skal altid gå af vejen for fritidssejlere   
 
19) Hvordan forholder du dig, hvis du som fører af en sejlbåd oplever, at en højhastighedsfærge nærmer sig 
i fuld fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Slår fuld kraft bak  
(  ) Lukker øjnene og holder dig for ørerne  
(  ) Følger de almindelige vigeregler - holder kurs og fart 
 
20) Hvor langt skal man normalt holde sig fra et offshoreanlæg?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 100 meter  
(  ) 500 meter  
(  ) 1.000 meter 
 
21) Hvor hurtigt må du sejle, når sigtbarheden er nedsat? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) I sikker fart, afpasset efter forholdene så du altid kan stoppe  
(  ) Laveste styrefart, så du kan manøvrere  
(  ) Aldrig over 5 knob, med mindre lokale regler gælder 
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22) Du sejler i nedsat sigtbarhed og hører et tågesignal, tilsyneladende ret fremme. Hvad gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Går til sikker fart, kontrollerer egne lanterner og afgiver tågesignal  
(  ) Går til laveste styrefart (stopper om nødvendigt) og afgiver tågesignal  
(  ) Går til laveste styrefart (stopper om nødvendigt), kontrollerer egne lanterner og afgiver tågesignal 
 
23) Hvornår træder vigereglerne i kraft under nedsat sigtbarhed? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når man fra det ene skib kan se det andet  
(  ) Når begge skibe kan høre hinanden  
(  ) Vigereglerne gælder, uanset om man kan se eller høre hinanden 
 
24) Hvad menes der i søvejsreglerne med en "Fløjte"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En trillefløjte med tone over 20 mhz  
(  ) Ethvert lydsignalapparat, der er i stand til at frembringe de i søfartsreglerne foreskrevne toner  
(  ) En godkendt dampfløjte   
 
25) Hvad menes med udtrykket "kort tone"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En tone af ca. 1 sekunds varighed  
(  ) En tone af ca. 2 sekunders varighed  
(  ) En tone af ca. 3 sekunders varighed   
 
26) Hvad menes med udtrykket "lang tone"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En tone af ca. 2 - 3 sekunders varighed   
(  ) En tone af ca. 3 - 5 sekunders varighed   
(  ) En tone af ca. 4 - 6 sekunders varighed  
 
27) Et lydsignal kan bestå af flere toner. Hvor lang tid skal der være mellem tonerne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ca. 3 sekunder  
(  ) Ca. 2 sekunder  
(  ) Ca. 1 sekund 
 
28) Du har netop afgivet et lydsignal. Hvor lang tid skal der gå, inden du må afgive det næste signal? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Mindst 4 sekunder  
(  ) Mindst 10 sekunder  
(  ) Mindst 20 sekunder 

 
 

 

Vigtigt at vide:  

  
Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både underviser og elev være medlem af 
foreningen Duelighedsklubben.  
 
Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du ikke har betalt kontingent inden for de sidste 12 måneder, kan 
du bringe dette i orden ved at indbetale kr. 195,- til foreningens bankkonto: reg, nr.0570 konto nr. 
0000439789 eller MobilePay 35707. 
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Lektion nr. 4  
Lyd- og lyssignaler samt nødsignaler. 

Erfaringen viser, at selv om du kender de lydsignaler, vi gennemgår her, udenad til duelighedsprøven, går de 
mest sjældne hurtigt i glemmebogen. Derfor skal du altid have en oversigt ved hånden, når du sejler. 

 

"Jeg drejer til styrbord 
(højre)". 
Manøvresignalet 1 kort tone evt. suppleret med 
blink betyder, at: "Jeg drejer til styrbord". 
Manøvresignaler kan ikke sammenlignes med 
at række hånden ud på cyklen, hver gang man 
drejer. De benyttes kun, når man foretager en 
manøvre i henhold til søvejsreglerne og kun, 
når man henvender sig til et skib i sigte.  
 
 

 

"Jeg drejer til bagbord 
(venstre)". 
Manøvresignalet 2 korte toner evt. suppleret 
med blink betyder, at : "Jeg drejer til bagbord". 

 

 

 

 

"Jeg går bak". 
Manøvresignalet 3 korte toner evt. suppleret 
med blink betyder, at: "Jeg bakker med 
maskinen" ... som ikke er det samme som at 
sejle baglæns. Svarer nærmere til "bremselys". 
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"Giv agt - her kommer jeg". 
Lydsignalet 1 lang tone betyder: "Her kommer jeg".  
Dette signal skal afgives, når et skib nærmer sig en 
krumning i et løb eller havneindløb, hvor et skib kan være 
skjult af mellemliggende hindringer. 

Skibe på den anden side af krumningen eller havnemolen 
skal svare med samme signal - 1 lang tone. 

 

 

"Jeg ønsker at overhale om 
styrbord". 
Når maskindrevne skibe er i sigte af hinanden i et 
snævert løb eller farvand, skal et indhentende skib, der 
har i sinde at overhale, vise sin hensigt ved signal med 
fløjten.  

2 lange toner efterfulgt af 1 kort tone betyder: "Jeg har til 
hensigt at overhale Dem på Deres styrbords side". 

 

"Jeg ønsker at overhale om 
bagbord". 
Når maskindrevne skibe er i sigte af hinanden i et 
snævert løb eller farvand, skal et indhentende skib, der 
har i sinde at overhale, vise sin hensigt ved signal med 
fløjten.  

2 lange toner efterfulgt af 2 korte toner betyder: "Jeg har 
til hensigt at overhale Dem på Deres bagbords side". 
 

 

"OK - du kan overhale". 
Det skib, der er ved at blive overhalet, tilkendegiver sit 
samtykke i overhalingen ved at give signal med fløjten: 1 
lang, 1 kort, 1 lang og 1 kort tone i nævnte rækkefølge. 
 
Hvis det skib, der er ved at blive overhalet, ikke kan 
samtykke i overhalingen, afgives 5 eller flere korte toner, 
som beskrevet herunder. 
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"Jeg forstår ikke hensigten med 
Deres manøvrer?". 
Mindst 5 korte toner er et advarselssignal til et andet skib, 
som f.eks. har pligt til at vige, men ikke ser ud til at handle 
derefter.  

 

 

Tågesignaler skal afgives 
mindst hvert 2. minut. 
I eller nær et område med nedsat sigtbarhed skal der, 
hvad enten det er dag eller nat, afgives tågesignaler 
mindst hvert 2. minut.  
Man kan altså udmærket afgive tågesignal hyppigere end 
hvert 2. minut, men dette nedsætter muligheden for at 
høre andre skibes tågesignaler. 
Det er faktisk lidt snyd at kalde disse signaler for 
"tågesignaler", da du også skal bruge dem i snevejr og 
regnvejr, eller hvis der af andre årsager er nedsat 
sigtbarhed. 

 

Et maskindrevet skib, der sejler 
i nedsat sigtbarhed. 
Et maskindrevet skib, der gør fart gennem vandet, skal 
afgive lydsignalet 1 lang tone, med mellemrum af højst 2 
minutter. Dette gælder også sejlskibe, som benytter 
motoren til at gøre fart. 
 
 
 

 

Et maskindrevet skib, der ligger 
stille i nedsat sigtbarhed. 
Et maskindrevet skib, der er let og ligger stoppet i vandet, 
afgiver lydsignalet 2 lange toner. 
Skibet ligger altså ikke for anker.  
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1 lang og 2 korte kan være tågesignalet fra: 
Sejlskib,                               
Trawler, 
Fisker,  
Slæber,  
Hæmmet af dybgang,  
Begrænset manøvreevne,  
Ikke under kommando 
Minestryger  

Disse skibe afgiver tågesignalet 1 lang og 2 korte toner under nedsat sigtbarhed. 
 

 

Ekstra tågesignal fra lodsskibe. 
Lodsskibe afgiver tågesignalet 4 korte efter behov 
(foruden alm. tågesignal).  

 
 
 

Tågesignal fra et skib, der 
slæbes. 
Et skib, der slæbes, afgiver tågesignalet 1 lang efterfulgt 
af 3 korte.  

 

 

 

 

 

Alternativt tågesignal fra skib 
under 12 meter. 
Et skib under 12 meter i længde kan, i stedet for de 
tidligere nævnte tågesignaler, afgive andet 
fyldestgørende lydsignal mindst hvert 2. minut.  
Man kan f.eks. slå på en gryde eller lignende. 
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Tågesignal fra ankerligger 
under 100 meter. 
Et skib til ankers skal med mellemrum af højst 1 minut 
ringe hurtigt med klokken i ca. 5 sekunder. 

 

 
 
 
 

Tågesignal fra ankerligger 
over 100 meter. 
I et skib på 100 meter eller derover i længde 
skal der ringes med klokken i den forreste del 
af skibet, og umiddelbart efter slås hurtigt på 
gongongen i ca. 5 sekunder i den agterste 
ende af skibet.  
Dette skal gøres med intervaller af højst 1 
minut. 
 

 

Hvis et andet skib nærmer sig en ankerligger. 
Et skib til ankers kan desuden give 3 på hinanden følgende toner, nemlig 1 kort, 1 lang og 1 kort tone, for at 
varsko et skib, der nærmer sig. 
Dette advarselssignal kan også afgives, selv om der ikke er nedsat sigtbarhed.  

Hold til styrbord i 
snævre løb. 
Et skib, der følger et snævert 
løb eller farvand, skal holde sig 
så nær, som det er sikkert og 
muligt, til løbet eller farvandets 
ydergrænse på skibets 
styrbord side.  

Billedet er fra Kielerkanalen. 
Læg mærke til de små sejlbåde 
i styrbord side af sejlretningen. 
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Det farlige opstår ved fænomenet” snævre løb”, når større skibe er i et snævert løb eller er ved at anduve et 
snævert løb, f.eks. til Svendborg Sund eller ved indsejlingen til Fåborg Fjord. Her kan og må større fartøjer  
ikke vige, selvom de ikke er nået helt hen til det snævre løb, idet selv en lille undvigemanøvre kan resultere i 
en grundstødning. Dette er en slem gråzone. 
Møder du et større skib på vej hen til et snævert løb, hvor det tilsyneladende endnu befinder sig på åbent 
vand, men hvor du på dybdekurverne i søkortet opdager, at skibet faktisk sejler ind i noget, der ligner en 
tragtform hen mod selve løbet, skal du handle i overensstemmelse med Regel 2 i søvejsreglerne om ansvar 
og godt sømandskab og i god tid og ved tydelige manøvrer sørge for, at der ikke opstår en situation, hvor det 
store fartøj skal vige.  

Indgående skib skal vente i et snævert løb. 
Der findes en særlig dansk regel, som bestemmer, at det indgående skib skal vente, hvis et løb er så 
snævert, at to modgående skibe ikke uden fare kan passere hinanden. Dette gælder også havneløb. 
Det er ligegyldigt, om det er et maskindrevet skib eller et sejlskib. 
 
Dette er under forudsætning af, at der ikke, grundet særlige forhold, er fastsat en anden regel for det 
pågældende sted. Sådanne særlige regler kan læses i sejladshåndbøgerne. 
Når vesterhavstrawlerne kommer buldrende ind i Thyborøn havn, med vestenvinden og kæmpebølger lige i 
nakken, er der ingen mulighed for at vente. Det er nemmere for det skib, der endnu er i læ bag havnens 
moler.  

Sejladshåndbøger. 
En skibsfører har pligt til at have kendskab til særlige nationale eller lokale regler for det område, der 
besejles. Reglerne findes i sejladshåndbøgerne, som i Danmark er Fiskeriårbogen, Den danske Lods og 
Den danske Havnelods.  I Danmark bliver man også nødt til at slå op i de lokale politivedtægter for at finde 
de lokale hastighedsgrænser tæt ved kysterne. 

 

Undgå trafikruterne. 
Et skib skal så vidt muligt undgå at krydse 
trafikruter, men hvis det er tvingende nødvendigt, 
skal det foregå vinkelret på den almindelige 
sejlretning og på en sådan måde, at man ikke 
generer rutetrafikken. 
Skibe under 20 meters længde og sejlskibe bør 
holde sig på sikker afstand af 
trafiksepareringssystemerne.  
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I en nødsituation. 
Når et skib er i nød og behøver hjælp, bruges 
søvejsreglernes internationale nødsignaler. Ved nød 
forstås en situation, hvor menneskeliv er i fare, eller hvor 
situationen kan udvikle sig faretruende.  

 
 
 
 
 
 

Skipper træffer beslutningen. 
Det er bådens fører, der afgør, om det er nødvendigt at 
bruge nødsignaler. 
Du skal kende disse signaler udenad, selv i søvne: 
 
 
 
 
 
 
 

Nødsignaler er ikke legetøj. 
Misbrug af nødsignaler er dårligt sømandskab, som 
straffes. 
Desuden risikerer man at skulle betale for en unødvendig 
redningsaktion, hvilket kan løbe op i store beløb.  
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Du skal reagere på et nødsignal. 
Når andre skibe eller personer på land observerer et nødsignal, skal de søge at hjælpe eller/og alarmere 
andre.  

                              … og du skal kende alle nødsignalerne: 

 

Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum af ca. 1 minut. Det er 
vigtigt, at tidsintervallet er meget nøjagtigt, så signalet ikke forveksles med skud fra 
jægere. 

 

Uafbrudt brug af et tågesignalapparat. 

 

Raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med 
korte mellemrum.  

 

Et signal, der udsendes radiotelegrafisk eller afgives ved hjælp af en hvilken som 
helst anden signaleringsmetode, bestående af gruppen ...---... (SOS) efter 
morsesystemet.  

 

Et signal, der udsendes radiotelefonisk, bestående af det talte ord "MAYDAY".  

 

Nødsignalet NC efter den internationale signalbog.  
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Et signal bestående af et firkantet flag med en kugle eller noget, der ligner en kugle, 
over eller under flaget.  

 

Flammer om bord i skibet (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde eller 
lignende). 

 

Et raketfaldskærmsblus eller et håndblus, som viser et rødt lys.  

 

Et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg. 

 

Langsom og gentagende hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side.  
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Opgaver til lektion nr. 4 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvad betyder 1 kort tone evt. suppleret med blink?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Jeg drejer til styrbord  
(  ) GIV AGT - her kommer jeg  
(  ) Jeg drejer til bagbord 

2) Hvad betyder 2 korte toner evt. suppleret med blink? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Jeg går bak med maskinen  
(  ) GIV AGT - her kommer jeg  
(  ) Jeg drejer til bagbord 

3) Hvad betyder 3 korte toner evt. suppleret med blink?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Jeg går bak med maskinen  
(  ) GIV AGT - her kommer jeg  
(  ) Jeg udfører lodstjeneste 

4) Hvad betyder 1 lang tone?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Jeg ønsker at overhale  
(  ) GIV AGT - her kommer jeg  
(  ) Jeg udfører lodstjeneste 

5) Du nærmer dig en krumning i et løb eller havneindløb, hvor et skib kan være skjult af mellemliggende 
hindringer, og hører lydsignalet 1 lang tone. 
Hvilket lydsignal svarer du med? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 kort 
(  ) 1 lang 
(  ) 1 kort + 1 lang 

6) Du sejler et maskindrevet skib i et snævert løb og får agterude et indhentende skib i sigte, som afgiver 
lydsignalet 2 lange toner efterfulgt af 2 korte toner. Hvad betyder det? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  Jeg har til hensigt at overhale Dem på Deres bagbords side  
(  )  Gå af vejen, jeg vil overhale  
(  )  Jeg har til hensigt at overhale Dem på Deres styrbords side   

7) Du sejler et maskindrevet skib i et snævert løb og får agterude et indhentende skib i sigte, som afgiver 
lydsignalet 2 lange toner efterfulgt af 1 kort tone. Hvad betyder det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  Jeg udfører lodstjeneste  
(  )  Gå af vejen, jeg vil overhale  
(  )  Jeg har til hensigt at overhale Dem på Deres styrbords side   

8) Hvilket lydsignal afgiver du for at tilkendegive dit samtykke i overhalingen?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kort + lang + kort + lang 
(  ) Lang + kort + lang + kort 
(  ) Lang + lang + kort + kort 
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9) Hvad betyder lydsignalet 5 eller flere korte toner?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  Stop omgående  
(  )  S O S  
(  )  Hvad er hensigten med Deres manøvrer?  

10) Du sejler i eller nær et område med nedsat sigtbarhed. Hvor tit skal du afgive tågesignaler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  Højst hvert 4. minut  
(  )  Præcis hvert 3. minut  
(  )  Mindst hvert 2. minut 

11) Hvilke skibe afgiver tågesignalet 1 lang tone, når de gør fart gennem vandet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  Maskindrevne skibe, herunder sejlskibe, som benytter motoren til fremdrift  
(  )  Maskindrevne skibe og sejlskibe  
(  )  Sejlskibe 

12) Hvilke skibe afgiver tågesignalet 2 lange toner? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )  Sejlskibe, der er let og gør fart gennem vandet  
(  )  Maskindrevne skibe, der er let, men ligger stoppet i vandet  
(  )  Skibe, der er beskæftiget med fiskeri 

13) Hvilke skibe afgiver, ud over det almindelige tågesignal, 4 korte toner efter behov? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lodsskibe  
(  ) Tankskibe  
(  ) Hangarskibe 

14) Hvilke skibe afgiver tågesignalet lang + kort + kort + kort? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Tankskibe  
(  ) Et skib der slæbes  
(  ) Hangarskibe 

15) Hvilket tågesignal afgives af: 
- sejlskib,  
- trawler,  
- fisker,  
- slæber,  
- skib hæmmet af dybgang,  
- skib med begrænset manøvreevne,  
- skib ikke under kommando, samt  
- minestryger?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lang + kort + kort 
(  ) Kort + lang + kort 
(  ) Kort + kort + lang 

16) Ude i tågen hører du en klokke ringe i ca. 5 sekunder. Dette gentager sig mindst 1 gang i minuttet. Hvad 
kan det være? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et skoleskib, der gør fart gennem vandet  
(  ) En ankerligger  
(  ) Et skib der slæber 
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17) Ude i tågen hører du en klokke ringe i ca. 5 sekunder, umiddelbart efterfulgt af hurtige slag på en 
gongong i ca. 5 sekunder. Dette gentager sig mindst 1 gang i minuttet. Hvad kan det være? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En ankerligger med en længde på under 50 meter  
(  ) En ankerligger med hækankeret ude  
(  ) En ankerligger med en længde på over 100 meter 

18) Ude i tågen hører du lydsignalet: kort + lang + kort. Hvad kan det være? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En ankerligger, der vil advare dig om sin tilstedeværelse  
(  ) En motorsejler, der er let  
(  ) En U-båd, der gør fart gennem vandet 

19) Du sejler i tåge med et skib på 36 fod. Ca. hvert minut afgiver du et støjende tågesignal ved at slå 10 
gange på en gryde med en grydeske. Er dit tågesignal i overensstemmelse med søvejsreglerne?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, dette tågesignal må afgives af alle skibe  
(  ) Nej, nej, nej  
(  ) Ja, for skibet er under 12 meter i længde 

20) Du sejler i et snævert løb. Hvordan skal du placere dig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Så nær, som det er sikkert og muligt, til styrbord  
(  ) Midt i løbet  
(  ) Så nær, som det er sikkert og muligt, til bagbord 

21) Du er ved at anduve en dansk havn, hvis løb er så snævert, at to modgående skibe ikke uden fare kan 
passere hinanden. Der er et andet skib på vej ud. Du har læst i sejladshåndbøgerne, men der er ingen 
særlige regler for netop denne havn. Hvem skal vente? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det udgående skib skal vente  
(  ) Det mindste skib skal vente  
(  ) Det indgående skib skal vente 

22) Hvordan krydser du en trafikrute? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Med slukkede lanterner  
(  ) Uden at genere rutetrafikken og vinkelret på den almindelige sejlretning  
(  ) Man må ikke krydse en trafikrute 

23) En skibsfører har pligt til at have kendskab til særlige nationale eller lokale regle, for det område, der 
besejles. Danmark har særlige regler for sejlads i indre danske farvande, gennem broer, i havne m.v. Hvor 
findes disse regler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Opslået i alle danske havne  
(  ) I Efterretninger for Søfarende (EfS) 
(  ) I sejladshåndbøgerne, som i Danmark er Fiskeriårbogen, Den danske Lods og Den danske Havnelods 

24) Hvornår må du bruge de internationale nødsignaler?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når menneskeliv er i fare, eller når en sådan situation kan udvikle sig 
(  ) Når havmiljøet er truet, eller når en sådan situation kan udvikle sig  
(  ) Når dyrt materiel kan gå tabt, eller når en sådan situation kan udvikle sig 
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25) Hvem om bord afgør, om nødsignalerne skal anvendes?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Radiotelegrafisten 
(  ) Rorgængeren  
(  ) Skibets fører 

26) Hvad skal du gøre, hvis du observerer et nødsignal fra et andet skib?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejle væk, så du ikke kommer i vejen for S.O.K.  
(  ) Prøve at hjælpe, og evt. tilkalde anden hjælp  
(  ) Afgive nødsignaler fra dit eget skib, så andre bliver opmærksomme på situationen 

27) Hvad sker der, hvis du misbruger et nødsignal?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Du kan straffes og evt. afkræves erstatning 
(  ) Du bliver black-listet hos Værnsfælles Forsvarskommando, og kan ikke forvente hjælp i en evt.  
     senere nødsituation  
(  ) Du skal tage duelighedsprøven igen 

28) Hvilket af disse signaler er ikke et nødsignal?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme 
(  ) Grønne eller hvide raketter 
(  ) Røde raketter, håndblus eller faldskærmsblus, affyret et ad gangen   

29) Hvilket af disse signaler er ikke et nødsignal? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At vifte med en tovende 
(  ) Uafbrudt brug af fløjte eller tudehorn  
(  ) Orangefarvet røg 

30) Hvilket af disse signaler er ikke et nødsignal?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Morsesignalet SOS (...- - -...) afgivet med lys eller lyd  
(  ) Et firkantet flag og en kugle (eller noget der ligner en kugle) over eller under flaget  
(  ) Signalflaget U 

31) Hvilket af disse signaler er ikke et nødsignal?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Signalflagene N og C vist sammen  
(  ) Signalflaget V 
(  ) Flammer om bord i et skib, f.eks. brændende klude i en tønde 

32) Hvilket af disse signaler er ikke et nødsignal?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Signalflaget K  
(  ) Kanonslag eller knaldsignal med præcise tidsintervaller på ca. 1 minut   
(  ) Uafbrudt brug af fløjte eller tudehorn 

33) Skriv herunder mindst 10 internationale nødsignaler (uden at snyde):  

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vigtigt at vide:  

  
Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både underviser og elev være medlem af 
foreningen Duelighedsklubben.  
 
Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du ikke har betalt kontingent inden for de sidste 12 måneder, kan 
du bringe dette i orden ved at indbetale kr. 195,- til foreningens bankkonto: reg, nr.0570 konto nr. 
0000439789 eller MobilePay 35707. 
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Lektion nr. 5  
Behørigt udkig, ansvar, vagthold, bemanding, brug af håndbøger, krav til skibets konstruktion og udstyr, 
trafikruter og separeringssystemer, alkohol og medicin. 

Skibsføreren skal sørge 
for, at der holdes behørigt 
udkig. 
I ethvert skib, der ikke ligger fortøjet i en havn 
eller for anker på en beskyttet ankerplads, skal 
der altid holdes behørigt udkig såvel ved brug 
af syn og hørelse som ved brug af alle 
forhåndenværende midler, der er 
hensigtsmæssige under de foreliggende 
omstændigheder og forhold, således at der kan 
foretages en fuldstændig vurdering af 
situationen og af faren for sammenstød. 
 

 
Hvad der skal forstås ved behørigt udkig, vil i den givne situation til en vis grad bero på førerens eller den 
vagthavende navigatørs skøn. Udkig omfatter efter ordlyden såvel det at se efter andre skibe som det at lytte 
efter signaler. 

Søvejsreglerne foreskriver endvidere, at der skal benyttes alle forhåndenværende midler, der er 
hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder. Dette kan betyde brug af radar, uanset 
sigtbarheden, ligesom radarplotning, manuelt eller automatisk, under visse forhold er en nødvendig del af et 
behørigt udkig. 

Også anvendelse af andre tilgængelige instrumenter må antages under visse omstændigheder at være 
nødvendig for at opfylde kravet om behørigt udkig. Som eksempel herpå kan nævnes, at det at indhente 
oplysninger om andre skibes bevægelser et sted, hvor man ved, at der er etableret trafikovervågning, kan 
være en del af behørigt udkig. 

Ansvaret for overholdelse af sejladsreglerne. 
Ansvaret for at de gældende sejladsregler (søvejsregler, regler for sejlads i visse danske farvande eller 
regler for et bestemt farvandsafsnit) overholdes, påhviler det enkelte skibs fører og/eller vagthavende 
navigatør eller sømand. 
I tilfælde, hvor det offentlige konstaterer en overtrædelse af de gældende regler, kan der rejses tiltale mod 
den ansvarlige, som i givet fald kan idømmes bøde eller hæftestraf. 
Under skærpede omstændigheder kan retten til at gøre tjeneste som skibsfører eller styrmand frakendes den 
pågældende, enten for en bestemt tid, eller for bestandig. 
Det må understreges, at det ikke er en betingelse for at være ansvarlig, at man er i besiddelse af 
sønæringsbevis eller duelighedsbevis. 

Du må kun sejle fritidssejlads - ikke erhvervssejlads. 
Fritidssejlere skal holde sig langt fra noget, der bare "lugter" af erhvervssejlads, for at undgå bøder, fængsel 
og store erstatningskrav, hvis der sker en søulykke. Det er fritidssejlads, når: 
1) formålet med sejladsen alene er sport eller/og fritid,  
2) sejladsen ikke sker som led i en erhvervsmæssig sammenhæng, og 
3) alle personer ombord er klar over, at der er tale om privat sejlads for egen risiko.  
Hvis du er i tvivl, kan du læse mere her: http://www.duelighed.dk/erhverv_eller_fritid/vejledning.htm 

http://www.duelighed.dk/erhverv_eller_fritid/vejledning.htm
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På alle skibe skal der være en 
fører.  

Dette krav er uafhængigt af skibets størrelse, og gælder 
principielt også for en sejljolle eller robåd. 
Skibsføreren og evt. vagthavende navigatør vil kunne 
drages til ansvar for en overtrædelse af sejladsreglerne. 
 
 
 
 
 
 

 

"Jamen, der var en, som at der 
hed Kurt, der sagde at ..." 

Ukendskab til de gældende regler er ingen undskyldning. 
 

 

 

 

 

Udkig foregår fra dæk eller 
styrehus. 
Du skal altid holde udkig fra dæk eller styrehus, med 
mindre du ligger fortøjet i en havn, eller ligger for anker på 
en beskyttet ankerplads. 

 

 

 

Vagten skal være egnet, frisk og udhvilet.  
Vagttjenesten skal være således tilrettelagt, at de personer, som udfører vagttjeneste, 
ikke er trætte og ineffektive. 
De skal være udhvilede, og i øvrigt egnede til at gå på vagt. F.eks. må man ikke sætte 
en svagtseende eller svagthørende person til at holde udkig. 
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Syns- og høreprøve. 
I fritidsskibe med en længde på 15 meter eller derover samt i skibe, hvor der i medfør 
af anden lovgivning er fastsat krav herom, må udkigstjenesten kun udføres af 
søfarende, der har bestået syns- og høreprøve for søfarende. 
 
I mindre skibe er det førerens ansvar at afgøre, om vedkommende er egnet til 
udkigstjeneste. 
 
 

 
 

Udkiggen skal hele tiden 
koncentrere sig om sin 
opgave. 
Udkiggen skal kunne anvende sin fulde 
opmærksomhed på at holde behørigt udkig, og må 
ikke påtage sig eller sættes til andet arbejde, som 
vil kunne gribe forstyrrende ind i dette hverv. 
 

 

 
Behørigt udkig skal tjene følgende formål: 
1) opretholdelse af en vedvarende årvågenhedstilstand såvel ved hjælp af syn og hørelse, som ved alle 
andre til rådighed stående midler med hensyn til enhver betydende ændring i de foreliggende omgivelser, 
2) en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for kollision og grundstødning samt andre farer for 
sejladsen, og 
3) opdagelse af nødstedte skibe og luftfartøjer, skibbrudne, vrag, drivgods og andre farer for sejladsen. 

Den vagthavende skal pejle. 
Den vagthavende navigatør skal tage hyppige og 
nøjagtige kompaspejlinger af skibe, der nærmer sig, 
som middel til tidlig konstatering af fare for 
sammenstød. 
 
Vær opmærksom på, at sådan fare under tiden kan 
være til stede, selv når en kendelig forandring i 
pejlingen er tydelig, især ved nærmelse til et meget 
stort skib eller et slæb eller ved klos nærmelse til et 
skib. 
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Der skal manøvreres tydeligt 
og i god tid. 

Den vagthavende navigatør skal i god tid handle 
klart og tydeligt i overensstemmelse med de regler i 
De internationale Søvejsregler, der finder 
anvendelse under de foreliggende omstændigheder, 
og dernæst kontrollere, at sådan handling får den 
tilsigtede virkning. 

 

 

 
Vagtens pligter ved nedsat sigtbarhed. 
Når nedsat sigtbarhed indtræffer eller forventes, er den vagthavende navigatør i første række forpligtet til at 
iagttage de relevante regler i De internationale Søvejsregler, navnlig med hensyn til at afgive tågesignaler, at 
gå med sikker fart og at have maskinen klar til øjeblikkelige manøvrer. Endvidere skal den vagthavende 
navigatør: 
1) varsko føreren, 
2) sætte behørigt udkig, 
3) vise skibslysene, og 
4) have radar i gang og i brug. 

En sørejse skal 
planlægges… 
Den forestående rejse skal planlægges på forhånd 
under hensyntagen til alle relevante oplysninger, og 
enhver udsat kurs skal kontrolleres før rejsens 
begyndelse. 

… hertil skal du anvende de 
nyeste søkort og  
sejladshåndbøger. 
 

 
Føreren af ethvert skib skal forud for hver rejse sikre, at den planlagte rute fra afgangshavnen til den første 
ankomsthavn er planlagt ved anvendelse af tilstrækkelige og relevante søkort og nautiske publikationer, der 
er nødvendige for den forestående rejse, indeholdende præcise, komplette og opdaterede oplysninger 
vedrørende sejladsbegrænsninger og farer, der er af permanent eller forudsigelig natur, og som er relevante 
for skibets sikre sejlads. 

Skibsføreren skal sørge for, at skibet er tilstrækkeligt 
bemandet. 
På ethvert skib skal der være en skibsfører, ligesom der herudover skal være den, af hensyn til sikkerhed for 
menneskeliv på søen, nødvendige besætning. 
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Skibets ejer har et ansvar. 
- Fejl skal udbedres. 
- Skibet skal være synet og godkendt efter  
  gældende regler. 
- Skibsføreren skal have mulighed for at opfylde 
  sine forpligtelser. 
Rederen skal sørge for, at fejl og mangler, som han 
bliver bekendt med, udbedres og skal påse, at 
skibet gennemgår de lovpligtige syn og er forsynet 
med gyldige certifikater. Rederen skal tillige sikre, 
at skibsføreren har mulighed for at opfylde sine 
forpligtelser. 
 

 
Skibsføreren er ansvarlig for arbejdet om bord. 
- Skibet skal være i forsvarlig stand. 
- Arbejdet skal udføres forsvarligt. 
- Forurening skal kunne undgås. 
Skibsføreren skal sørge for, at skibet er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, og at arbejdet om bord kan 
tilrettelægges således, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.  
Han skal tillige sørge for, at foreskrevne konstruktionsmæssige og tekniske indretninger til beskyttelse af 
havet mod forurening er i forsvarlig stand og kan benyttes efter formålet. 

Alle om bord skal følge sikkerhedsreglerne. 
Det påhviler alle om bordværende at respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som træffes om bord, af 
hensyn til skibets sødygtighed og de ombordværendes sikkerhed. 
Der er f.eks. mulighed for at straffe en passager, som trodser et forbud mod tobaksrygning og derved 
foranlediger en brand. 

Et skib skal være bygget og 
udstyret sikkert. 
Ethvert skib skal være bygget og udstyret således, 
at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende, 
og således at det er egnet til det formål, det til 
enhver tid er bestemt for. Der skal desuden tages 
mest muligt hensyn til beskyttelse af havet mod 
forurening. 
Det er Søfartsstyrelsen, der udarbejder 
detailforskrifter vedr. skibes konstruktion og 
udrustning. 
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CE-mærkning af fritidsbåde. 

Fritidsfartøjer, der er bygget i eller importeret til EU eller EFTA - 
landene Island, Norge og Liechtenstein efter d. 16. juni 1998, skal 
være CE-mærkede. Ligeledes skal båden være mellem 2,5 og 24 
meter, før der er krav om CE-mærkning. En selvbygger-båd skal CE-
mærkes, hvis den handles før der er gået 5 år fra ibrugtagning. 
Det er ulovligt at sælge et nyt eller importeret fritidsfartøj uden CE-
mærkning, hvis det skulle have været CE-mærket. 
CE-mærker ser forskellige ud, og her viser vi et eksempel fra en 
POCA båd.. 

 
 

Lanterner og lanternepærer skal være godkendte. 
Der er helt faste regler for anbringelse af, og tekniske specifikationer for, skibslys og signalfigurer. 
Lanterner i alle skibe skal være godkendt af Søfartsstyrelsen, enten ved en typegodkendelse - så 
lanternerne er mærket NP eller NK - eller ved at der følger et godkendelsescertifikat med lanternen. 
Også pærerne i elektriske lanterner skal være godkendt.  

Brug de rigtige søkort. 
Ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede 
farvande skal der benyttes søkort i største 
målestok, som findes om bord for området, og som 
er rettet efter de seneste tilgængelige oplysninger. 

Kortene kan være digitale, men der skal i så fald 
findes flere uafhængige systemer til visning af 
kortene, backup af kortene og mulighed for 
nødstrøm til systemerne. Hav også papirkort med 
ombord som ekstra sikkerhed. 

 

 

Stedbestemelse med 
hyppige mellemrum. 
Ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede 
farvande skal stedbestemmelse foretages med 
hyppige mellemrum og når omstændighederne 
tillader det efter mere end én metode. 
Den vagthavende navigatør skal med sikkerhed 
identificere al relevant afmærkning. 
Selv om du har en GPS og et elektronisk søkort, 
skal du så ofte, det lader sig gøre, kontrollere din 
position ved hjælp af pejlinger, observationer mv. 
Jeg har ofte oplevet, at kortplotteren viser forkert, 
og så er det vigtigt at kunne sit "håndværk" som 
navigatør.  
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Pas på trafikruterne. 
Husk at se dig godt for, hvis du bliver nødt til at 
krydse en trafikrute, for de store drenge sejler ofte 
hurtigere, end du regner med, typisk ca. 18-20 knob.  
Tag evt. tid på et par stykker, fra du får dem i sigte, 
til de passerer dig, så du er sikker på at have tid 
nok til at komme levende over ruten. 

Et trafiksepareringssystem er et rutesystem, der er 
forbeholdt kommerciel, gennemsejlende trafik i et 
stærkt trafikeret og ofte snævert farvand. 
Mindre skibe på under 20 meter og sejlskibe skal 
holde sig væk, men må godt passere systemet for 
så vidt passagen sker uden gene for trafikken og så 
vinkelret på sejlretningen som muligt. 

Det gode ved ruterne er, at de ofte er godt afmærkede, hvilket giver en sikker stedbestemmelse. Hvis der er 
vand nok uden for renden, sejler jeg helst 250 - 500 meter uden for afmærkningen i styrbord side, og holder 
skærpet udkig agterud.  

Du må ikke ligge stille i et separeringssystem. 
Det er forbudt-  uanset formål - at ligge stille i et separeringssystem, f.eks. for at fiske.  
Skibe skal så vidt muligt undgå at ankre i et trafiksepareringssystem eller i områder nær dets ender. 

Kysttrafikzoner. 
Kysttrafikzoner er områder udenfor havne mellem 
kyst og et trafiksepareringssystem. 

I disse områder er der primært taget hensyn til 
trafikken til og fra havn. 
Samtidig er der skabt et område, hvor mindre skibe 
og fartøjer kan være. Formålet er blandt andet at 
adskille større skibe fra mindre skibe og fartøjer. 

 

 

 

Du og din besætning skal være 
"clean". 
Stof- og alkoholmisbrug berører direkte en søfarendes 
egnethed og evne til at udføre vagtholdspligter. 
Søfarende, der findes under indflydelse af stoffer eller 
alkohol, bør ikke tillades at udføre vagtholdspligter, før de 
ikke længere er påvirket i deres evne til at udføre sådanne 
pligter. 
En skibsfører kan straffes, hvis han er påvirket af alkohol 
eller stoffer i en sådan grad, at skibet ikke kan føres på en 
fuldt betryggende måde. 
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Undlader man at hjælpe, kan man straffes. 
Man har pligt til at hjælpe andre søfarende eller skibe i nød, hvis dette kan ske uden fare for eget skib eller 
passagerer. 

Opgaver til lektion nr. 5 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvad menes der i søvejsreglerne med "behørigt udkig"?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At man bruger øjnene  
(  ) At man bruger ørerne  
(  ) At man bruger syn og hørelse, samt alle forhåndenværende og egnede midler 

2) Skal der altid holdes "behørigt udkig"?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, ikke hvis man har en godkendt autopilot  
(  ) Ja, hvis man ikke ligger fortøjet i en havn eller for anker på en beskyttet ankerplads   
(  ) Ja, med mindre man har alarm på sin radar 

3) Hvem har ansvaret for, at sejladsen gennemføres i overensstemmelse med gældende regler for sejlads?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibsfører og/eller vagthavende navigatør eller sømand  
(  ) Alle om bord   
(  ) Søfartsstyrelsen 

4) Hvad kan der ske, hvis man overtræder gældende regler for sejlads?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hvis man ikke har kendskab til den regel, der overtrædes, kan man ikke straffes  
(  ) Man kan få karantæne i sejlklubben  
(  ) Man kan idømmes bøde eller hæftestraf, og evt. fratages retten til at gøre tjeneste som skibsfører  
     eller styrmand 

5) Hvem kan straffes for overtrædelse af sejladsreglerne?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kun personer med sønæringsbevis kan straffes  
(  ) Alle kan straffes, uanset uddannelse 
(  ) Kun personer med duelighedsbevis kan straffes 

6) Skal der være en skibsfører på ethvert skib?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej, ikke sejljoller og robåde  
(  ) Kun på skibe over 15 meter i længde 

7) Kan man drages til ansvar, hvis man ikke kender den sejladsregel, man har overtrådt?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, uvidenhed er ingen undskyldning  
(  ) Nej, man kan jo ikke vide alt  
(  ) Kun, hvis regelsættet ikke findes om bord på skibet 
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8) Hvem har ansvaret for, at der holdes behørigt udkig på skibet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibets reder   
(  ) Skibets fører   
(  ) Skibets styrmand   

9) Påhviler det føreren af ethvert skib at sørge for, at der holdes den, af hensyn til skibets og besætningens 
sikkerhed samt til beskyttelse af miljøet, fornødne og effektive vagt, når skibet er fortøjet i havn eller ligger til 
ankers på beskyttet ankerplads? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej  
(  ) Ja - bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer  
(  ) Ja 

10) Har du som skibsfører ansvaret for, at de besætningsmedlemmer, du lader udføre vagttjeneste (f.eks. 
udkig), er udhvilede og er egnede til at gå på vagt? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej  
(  ) Kun, hvis de får løn for arbejdet  
(  ) Ja 

11) Skal der altid holdes behørigt udkig fra dæk eller styrehus? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, - kun i skibe over 15 meter i længde  
(  ) Ja, - i alle skibe uden for havn eller beskyttet ankerplads  
(  ) Ja, - altid, i alle skibe 

12) Skal personer, der udfører udkigstjeneste, have bestået en syns- og høreprøve for søfarende? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men kun i erhvervsskibe og i skibe over 15 meter i længde  
(  ) Nej, ikke i skibe med 10 cm radar  
(  ) Ja, hvis skibets fører har nedsat syn eller hørelse 

13) Må du sætte udkiggen til at udføre andet arbejde, således at han/hun ikke kan anvende sin fulde 
opmærksomhed på udkigstjenesten? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, hvis han/hun bare holder udkig med jævne mellemrum  
(  ) Nej, - under ingen omstændigheder  
(  ) Ja, hvis der er alarm på radaren 

14) Hvad er formålet med at holde behørigt udkig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At holde øje med ændringer i omgivelserne og vurdere, om der opstår fare for sejladsen,  
     samt at opdage nødstedte skibe, drivgods, vrag eller andre farer 
(  ) At undgå bøde- eller hæftestraf  
(  ) At have et øjenvidne, hvis der skulle ske en kollision 

15) Har du pligt til at foretage hyppige og nøjagtige kompaspejlinger af alle andre skibe i sigte? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Ja, men kun af skibe, der nærmer sig  
(  ) Nej 
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16) Hvad gør du, hvis du konstaterer, at der er fare for kollision? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skifter til en parallel kurs med det andet skib  
(  ) Drejer til bagbord  
(  ) Handler klart og tydeligt i overensstemmelse med søvejsreglerne 

17) Du er til rors på en lystbåd og holder udkig, mens føreren hviler under dæk. Pludselig bliver det tåget. 
Hvad skal du gøre? 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(  ) Afgive tågesignaler 
     Gå til laveste styrefart og være klar til at manøvrere 
     Varsko føreren 
     Sætte behørigt udkig 
     Vise skibslysene 
     Have GPS i gang og i brug 

(  ) Afgive tågesignaler 
     Gå til sikker fart og være klar til at manøvrere 
     Varsko føreren 
     Sætte behørigt udkig 
     Vise skibslysene 
     Have radar i gang og i brug 

(  ) Afgive tågesignaler 
     Slå fuld kraft bak og ligge stille i vandet 
     Varsko føreren 
     Åbne for VHF-radioen 
     Vise skibslysene 
     Have radar i gang og i brug 

18) Skal du planlægge enhver sørejse inden, du sejler ud af havnen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, enhver udsat kurs skal, inden rejsen påbegyndes, være kontrolleret fra afgangshavnen til  
     første ankomsthavn 
(  ) Nej, det kan jeg klare efterhånden, som rejsen skrider frem  
(  ) Ikke, hvis jeg har en kortplotter 

19) Skal du have kendskab til alle relevante oplysninger vedrørende sejladsbegrænsninger og farer på 
sejlruten, inden du påbegynder en sørejse? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, disse informationer kan jeg få ved hjælp af VHF-radioen i løbet af rejsen 
(  ) Nej, bare disse informationer findes om bord, i form af søkort, sejladshåndbøger o.lign.   
(  ) Ja, rejsen skal være grundigt planlagt under hensyntagen til disse informationer 

20) På ethvert skib skal der være en skibsfører, men stilles der krav om bemanding herudover? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men kun for erhvervsfartøjer 
(  ) Ja, der skal være den nødvendige besætning for at sikre menneskeliv  
(  ) Nej, det må man selv om 

21) Hvem har ansvaret for, at et fartøj er forsvarligt bemandet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skibets reder   
(  ) Søfartsstyrelsen  
(  ) Skibets fører   
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22) Findes der konkrete regler for besætningens antal og uddannelse? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kun for skibe med en længde på 15 meter eller derover  
(  ) Ja, det gælder alle skibe  
(  ) Ikke for fritidsfartøjer 

23) Hvilket ansvar har rederen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At evt. fejl eller mangler, som han har kendskab til, udbedres, at skibets papirer er i orden,  
     og at skibets fører har mulighed for at opfylde sine forpligtelser 
(  ) At skibet er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig stand, og at arbejdet om bord tilrettelægges 
     således, at ulykker undgås 
(  ) Rederen har ikke noget ansvar for skibet eller sejladsen 

24) Hvem har ansvaret for, at skibet er i sødygtig stand, er i sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlig 
stand og at arbejdet om bord tilrettelægges således, at ulykker undgås? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Rederen  
(  ) Føreren   
(  ) Mandskabet 

25) Hvem har ansvaret for, at skibet og dets udrustning er i en sådan tilstand, at der ikke forvoldes skade på 
havmiljøet? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Rederen  
(  ) Føreren   
(  ) Mandskabet 

26) Skal alle om bord følge førerens anvisninger, når det gælder søsikkerheden? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Ja, med mindre man har en højere søfartsuddannelse end skibets fører  
(  ) Nej, dette gælder kun besætningen - ikke passagerer 

27) Hvilke krav stilles til et skibs konstruktion og udrustning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende  
(  ) At skibet er synkefrit og har en redningsflåde  
(  ) At det er fri for rust, glasfiberpest og råd 

28) Findes der detailforskrifter vedr. skibes konstruktion og udrustning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, de er udfærdigede af Søfartsstyrelsen  
(  ) Nej, skibet skal bare være fornuftigt bygget og udrustet  
(  ) Ja, men kun for skibe med en længde på 25 meter eller derover 

29) Skal lanternerne i et fritidsskib være godkendte af Søfartsstyrelsen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men kun hvis skibet er over 15 meter langt, eller hvis det er en speedbåd  
(  ) Nej, bare de lyser kraftigt i de rigtige vinkler og farver  
(  ) Ja, både selve lanterner og de elektriske pærer skal være godkendte 
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30) Skal placeringen af lanternerne i et fritidsskib følge særlige forskrifter? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, der findes særlige regler vedr. anbringelse af, og tekniske specifikationer for, skibslys og signalfigurer  
(  ) Nej, bare de er placeret således, at de er synlige  
(  ) Ja, men kun, hvis skibet er over 15 meter langt, eller hvis det er en speedbåd 

31) Stilles der særlige krav ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede farvande? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, der skal benyttes søkort i største målestok  
(  ) Nej, bare man holder behørigt udkig  
(  ) Ja, fritidsskibe skal vige for erhvervsskibe 

32) Stilles der andre særlige krav, ved sejlads i kystfarvande og tæt trafikerede farvande? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, bare man holder behørigt udkig  
(  ) Ja, man skal foretage stedbestemmelse med hyppige mellemrum og identificere al relevant afmærkning 
(  ) Nej, bare fritidsskibe viger for erhvervsskibe 

33) Hvordan krydser du en trafikrute? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Uden at genere trafikken og så vinkelret på sejlretningen som muligt  
(  ) Fritidsfartøjer må ikke krydse en trafikrute  
(  ) Med tændte lanterner 

34) Du fører et mindre fritidsfartøj og møder en højhastighedsfærge. Hvordan forholder du dig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sørger for, at faren for sammenstød ikke opstår, således at vigereglerne ikke kommer til anvendelse.  
(  ) Afgiver 5 eller flere korte signaler med fløjten  
(  ) Fortsætter den normale sejlads under hensyntagen til de almindelige vigeregler 

35) Hvem må sejle i et trafiksepareringssystem? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Alle skibe  
(  ) Kommerciel gennemsejlende trafik  
(  ) Alle skibe, undtagen robåde og windsurfere 

36) Hvad forstår du ved en kysttrafikzone? 
--------------------------------------------------------------------------------   
(  ) Et område, uden for en havn, mellem kysten og et trafiksepareringssystem 
(  ) Et område inden for 12 sømil fra kysten 
(  ) Et område med mange mennesker på stranden og i vandet 

37) Må mindre skibe og fartøjer færdes i en kysttrafikzone? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men kun registrerede erhvervsfartøjer  
(  ) Nej, aldrig   
(  ) Ja, med mindre lokale regler siger noget andet 

38) Må du ligge stille i et trafiksepareringssystem? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, hvis jeg skal fiske  
(  ) Nej, aldrig   
(  ) Ja, hvis jeg holder maskinen i gang 
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39) Du er fører af et mindre fritidsskib. Må du sætte en person, som er synligt påvirket af alkohol eller stoffer 
til rors, eller til at have ansvaret for udkig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, hvis han/hun kan stå på benene selv, er det OK  
(  ) Nej, aldrig   
(  ) Ja, det er ikke mit ansvar 

40) Er det strafbart at føre et ikke-planende fritidsskib eller et fritidsskib med en længde på under 15 meter, 
hvis man er påvirket af alkohol eller stoffer?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej  
(  ) Ja, uanset hvor lidt man er påvirket  
(  ) Ja, hvis man er påvirket i en sådan grad, at dette ikke kan gøres på en fuldt betryggende måde 

41) Hvad er promillegrænsen for planende fritidsfartøjer og fritidsfartøjer med en længde på over 15 meter? 
(  ) 0,5  
(  ) 1,5  
(  ) 5,9 

42) Har man pligt til at hjælpe andre personer eller fartøjer i nød? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, hvis dette kan ske uden fare for eget fartøj og passagerer  
(  ) Ja, uanset risiko for eget skib og passagerer  
(  ) Nej, men det er god moral 
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Lektion nr. 6  
Kompasset, gradnettet samt rettelse for strøm, afdrift, misvisning og deviation. 

Vi hører ofte spørgsmålet: ”Hvorfor skal jeg lære den grundlæggende navigation, når jeg har en 
søkortplotter?” 
Svaret er, at det svarer til at lære at svømme. Man regner ikke med at falde overbord, ligesom man ikke 
regner med at søkortplotteren fejler, men det sker på et eller andet tidspunkt, og så skal man kunne klare sig 
selv. 

32 streger bliver til 360°.  

Oprindeligt var kompasset inddelt i 32 streger, 
men omkring 1950 gik man over til at inddele 
kompasset i 360° (grader).  

Det er vigtigt, at du allerede nu kender 
graderne på verdenshjørnerne: 
N = 0° eller 360° 
E = 90° 
S = 180° 
W = 270° 

De øvrige retninger kan du altid regne dig 
frem til, da du jo ved, hvor mange grader der 
er for hver streg (360° / 32 = 11,25). 

Du vil høre om fire kompastyper, når du taler 
med andre sejlere: 
* Fluxgate kompasset 
* GPS-kompasset,  
* Gyrokompasset og 
* Magnetkompasset. 

* Fluxgate kompasset virker ved, at jordens magnetfelt skaber induktion i en spole, hvorved nordretningen 
kan bestemmes. Fluxgate kompasser bruges som kilde til elektroniske instrumenter, f.eks. selvstyrer, GPS, 
kortplotter og radar.  

* GPS satellit-kompasset består af 2 eller flere GPS-antenner (op til 4), som placeres med en passende 
afstand, hvoraf de 2 er parallelt placeret med skibets længderetning. Disse 2 GPS-modtagerne, i 
diametralplanet, beregner med korte tidsintervaller afstand og retning (azimuth) til fem satellitter. Med disse 
informationer er det muligt at fastslå skibets styrede kurs retvisende, beholdne kurs og fart samt rulning og 
duvning (pitch & roll), med stor nøjagtighed.  
Jeg tror, at mange af os lystsejlere har et sådant kompas om få år, men endnu er prisen lidt for høj for jævne 
folks tegnedrenge. 

* Kort fortalt, er gyrokompasset et avanceret, nøjagtigt og meget kostbart instrument, som viser dig den 
geografiske N-S retning (retvisende). Gyrokompasset indeholder en række bevægelige dele, som skal 
serviceres med få års mellemrum. Dette serviceeftersyn koster ca. det samme som et nyt og 
vedligeholdelsesfrit GPS satellit-kompas. Derfor udskiftes mange gyrokompasser i denne tid 

* Vi lystsejlere må som regel nøjes med et magnetkompas, der viser os 
den magnetiske N-S retning. Magnetkompasset er meget unøjagtigt, især 
når vi nærmer os polerne. 
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Det traditionelle 
skibskompas. 
Et skibskompas er normalt kardansk ophængt, og 
er så tungt i bunden, at det holder sig nogenlunde 
vandret, når det går løs i bølgerne. 
Det er naturligvis fremstillet af et ikke-magnetisk 
materiale. 
Kompasset er udformet som en beholder, fyldt 
med alkohol og vand.  
I midten af beholderens bund står en spids pind, 
hvorpå kompasnålen hviler. 
Kompasnålen er i almindelighed udformet som en 
skive, kaldet en kompasrose, der er inddelt i 4 
kvadranter af 90° og tillige viser de 32 
kompasstreger.  

Kompasrosen er forbundet med magneter, således at den placerer sig i retningen mod den magnetiske 

nordpol. Låget over kompasrosen er gennemsigtigt. 

Styrestregen er parallel med skibets længderetning. Her aflæser du kompaskursen. 

Mange udformninger af nutidens skibs-kompasser. 
Kompasser til fritidsskibe findes designmæssigt i mange varianter. 

        

F.eks. kan kompaskoppen sidde et sted i skibet, langt væk fra metal, strømførende ledninger og andre 
faktorer, som kan få kompasset til at vise forkert (deviation). Fra kompasdelen går en ledning til et instrument 
ved styrepladsen, hvor kursen kan aflæses. 

Nogle skibe har et kompas, som kan monteres på et lodret skot. 

Man har også kikkerter med indbygget kompas, således at man kan måle kompasretningen til et fyr eller 
lignende. Disse kikkerter er lidt svære at arbejde med i en urolig båd, hvorfor de sjældent benyttes i mindre 
fartøjer. 

De magnetiske poler.  
Jordens magnetiske poler ligger forskudt i forhold til de geografiske 
poler. 
De ligger ikke fast, men bevæger sig langsomt rundt om de 
geografiske poler. På satellitfotoet kan du se den magnetiske 
nordpols placering i 1999. Fra den ene pol til den anden løber der 
magnetiske kraftfelter gennem jorden. 
Roald Amundsen fandt den magnetiske  nordpol ved hjælp af en 
kompasnål, ophængt i en snor. Da han og hans mænd var fremme 
ved Nordpolen, pegede kompasnålen lige ned imod jordens centrum. 

Kompasset viser os altså ikke samme nord-syd retning som, den vi har fastlagt i vores søkort. Der er tale om 
en misvisning, som du skal lære meget mere om senere i din uddannelse. 
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Jordkloden og gradnettet 
For at kunne angive en præcis position på en 
globus eller et kort, der giver et billede af 
jorden, har man lavet et gradnet bestående af 
længde- og breddegrader. 
Ækvator deler jorden i en nordlig og en sydlig 
halvdel. Fra Ækvator og op til hver pol deler 
man op i 90 breddegrader, kaldet 
breddeparalleller, der hver især er parallelle 
med ækvator. På den nordlige halvkugle 
bruger man betegnelsen" nordlig bredde", på 
den sydlige "sydlig bredde". 

Længdegraderne går fra pol til pol. De kaldes også meridianer. Nul-meridianen, også kaldet første-
meridianen, går gennem Greenwich i England, og derfra går de i henholdsvis østlig og vestlig retning med 
betegnelserne 1° østlig længde, 2° østlig længde o.s.v. eller 1° vestlig længde, 2° vestlig længde o.s.v.  
På den anden side af jorden mødes østlig og vestlig længde i 180°, der er fælles. 

Hver grad inddeles i 60 minutter og hvert minut igen i 60 sekunder. Sekundbetegnelsen anvendes dog 
sjældent. I stedet underinddeler man minutterne i tiendedele ved hjælp af et et komma. 

Afstanden fra Ækvator til polerne er 10.000 kilometer (det er denne afstand, der i sin tid gav grundlag for 
definitionen af metersystemet). 
Antallet af breddeminutter er 90° x 60 minutter = 5.400 minutter. Et breddeminut er således (10.000/5.400) = 
1,852 kilometer. 
Længdeenheden, der her opstår, kaldes en nautisk mil eller en sømil.  
Anvendt ved fartangivelse kaldes 1 sømil pr. time for 1 knob. 

Et breddeminut er altså en sømil, og en breddegrad er 60 sømil. Man kan ikke bruge længdegraderne 
(meridianerne) på samme måde, da afstanden mellem dem er størst ved Ækvator og aftager mod polerne. 

En lille øvelse. 
Prøv at notere positionerne for mærkerne i kortet herunder. 
Grøn  ______________  _______________ 
Gul     ______________  _______________ 
Lilla    ______________  _______________ 
Turkis ______________  _______________ 
Rød    ______________  _______________ 
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Beholden kurs (beh.K.). 
Ved skibets kurs forstås vinklen mellem 
stedets meridian og skibets længderetning. 
Den retning, du indtegner i søkortet for at vise, 
hvordan du vil sejle hen over havbunden, 
kaldes den beholdne kurs (beh.K.). 
Tænk på, at det er den kurs, du ønsker at 
"beholde", selv om du påvirkes af 

 strøm,  
 afdrift (vind og bølger),  
 misvisning og  
 deviation (skibets magnetisme).  

 

 

Når du opmåler en kurs i søkortet, måler du 
vinklen mellem den retvisende nordretning (N) 
og den beholdne kurs (beh.K.). Denne vinkel 
- søkortkursen - måles i grader, og kaldes 
den beholdne kurs retvisende (beh.K.rv.). 

 

 

 

 

 

 Lad os afprøve værktøjet. 
Find dit søkort og værktøj frem, og prøv at udføre de følgende øvelser. Ideen er, at du skal få en 
fornemmelse af, hvordan du skal arbejde i et søkort.  
Der kommer masser af søkortopgaver senere i din uddannelse. 

Stikpasseren bruges, når du vil opmåle en distance eller 
indtegne en distance i søkortet. Den bruges også til at opmåle 
en position eller indtegne en position i søkortet. 

Transportør (trekanten) og lineal benyttes til at opmåle en 
kurs eller indtegne en kurs. 

Også kurslinealen bruges til at opmåle kurser eller indtegne 
kurser i kortet. 

Brug altid spidse blyanter for at få det mest nøjagtige resultat. 
Fjern gamle streger fra kortet med viskelæderet, da disse kan 
virke forvirrende. 
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Sådan opmåler du kurser med kurslinealen. 

Udgangspunktet er en given kurslinje fra N-
mærket ud for Grenaa 56°25,1 N - 10°57,2 E til 
anduvningsbøjen udfor Falkenberg (56°51,2 N - 
12°25,5 E).  

 
Du skal opmåle kursen.  

 

 

 

 

 
1. Læg kurslinealen på kortet således, at N på 
linealen ligger i retning N på en markeret 
længdegrad. 
Du kan også vælge at lægge kurslinealen 
således, at en af de andre lodrette streger ligger 
langs med en markeret længdegrad.  
Nu drejer du linealen rundt, indtil den ligger 
langs den givne kurslinie. 

 

 

 

 

2. Aflæs kurslinealen ved at se på det gradtal i 
kompasdelen, som linealen med den røde skala 
gennemskærer. I dette tilfælde er kursen 062°.  
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Sådan indtegner du kurser med kurslinealen.  

Udgangspunktet er, at du befinder dig ved 
positionen 57°17,0 N - 11°15,1 E. Afmærk 
denne position i søkortet (du finder vejledning 
på side 80). Du skal nu indtegne en kurs på 
103°.  

1. Først indstiller du kurslinealen på 103°. 
Derefter lægger du kurslinealen således, at en 
af kompasdelens lodrette streger ligger ovenpå 
en markeret længdegrad samtidig med, at 
linealen med den røde skala skærer din position.  

 

 

 

2. Indtegn derefter din kurs langs med linealen. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hvis du har indtegnet din kurs rigtigt, vil du nå 
frem til Fladen Fyr LFL.8s24m9M. Position: 
57°12,8 N - 11°49,6 E. 
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Sådan opmåler du distancer med passeren. 

Hvis du vil opmåle distancen fra Kullens Fyr til 
Hallands Väderö, gør du således: 

1. Sæt passerens ene ben på den ene position, 
Kullens Fyr 56° 18,0 N - 12 ° 27,2 E, og det 
andet ben på den anden position, Hallands 
väderö 56 ° 27,0 N  - 12° 32,5 E.  

2. Behold afstanden i passeren. 

 

 

 

 

3. I søkort måles distancer i sømil, som svarer til 
breddeminutter. Breddeminutterne - og dermed 
sømil - vokser i søkortet, når vi bevæger os bort 
fra Ækvator. Derfor er det vigtigt at der aflæses 
nogenlunde udfor det sted, der bliver opmålt, 
idet målestoksforhold i søkort bliver større, jo 
tættere man kommer på polerne.  
I dette tilfælde sætter jeg det nederste 
passerben på 15 og det øverste på 24,5. 
Distancen er således 24,5-15 = 9,5 sømil. 

              

 

 

 

Sådan indtegner du distancer 
med hjælp af passeren. 

Du skal indtegne en distance ud fra en given position 
og en given kurs. Positionen i dette eksempel er 
Spodsbjerg fyr.  
Kursen er fra Spodsbjerg Fyr ved Hundested til 
Nordbøjen ud for Grenaa. Du vil sejle en distance på 
33,8 sømil ud ad denne kurslinie.  
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1. Læg linealen så den skærer både fyret og 
den lille cirkel nederst på Nordbøjen, træk 
derefter en streg i mellem dem. 

Små distancer tages i passeren på en gang og 
aflæses direkte i siden af søkortet. Ved længere 
distancer kan du tage en nem distance i 
passeren (5 eller 10 sømil) og "vandre" den 
lange distance igennem, mens du tæller 
sammen. 

2. I dette eksempel kan du vælge 10 sømil som 
udgangspunkt. Indstil passeren til 10 
breddeminutter (svarer til 10 sømil) i den lodrette 
skala. De 10 sømil skal opmåles ud for midten af 
distancen for at få en "gennemsnitssømil". 

 
Vær omhyggelig med opmålingen. Selv en lille 
fejl gentages jo for hvert "skridt" i vandringen.  
Obs! Pas på - forskellige søkort kan have 
forskellige skalaer. 

3. Ved at vandre langs kurslinjen lægger man 
antallet af sømil sammen. Først kan du vandre 3 
gange, altså 30 sømil. Sæt herefter et lille 
mærke på kurslinjen. 

  

 

 

 

4. Nu indstiller du passeren på de resterende 
3,8 sømil, i breddegradsskalaen. Husk, 1 sømil 
er det samme som et breddeminut. 
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5. Til sidst sætter du det ene passerben på det 

lille mærke, som du har lavet på kurslinjen, og 
herefter sætter du et kryds ved det andet 
passerben. Nu kan du se, hvor langt du er nået, 
efter at have sejlet den fulde distance på 33,8 
sømil. 
Hvis du har målt rigtigt, kan du se, at du her 
krydser en trafikrute. 

 

 

 

 
Sådan opmåler du en position med passeren. 

1. Når du opmåler en position, sætter du 
passerens ene ben på positionen, i dette tilfælde 
Skagen fyr, og det andet ben på den nærmeste 
markerede breddegrad, dvs. en af de sorte linjer, 
der går på tværs i søkortet.  

 

 

 

 

 

2. Derefter bibeholder du afstanden mellem 
passerens ben. Med det ene passerben følger 
du breddegraden ud til skalaen i siden af kortet 
og aflæser breddegraden. I dette tilfælde 
aflæses breddegraden som 57°44,1 N. 
De fleste fejl opstår ved, at man enten får 
bevæget passerens afstand eller læser forkert i 
skalaen. 
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3. Du måler længdegraden på tilsvarende vis. 
Dvs. det ene passerben på positionen, det andet 
på den markerede længdegrad. 

 

 

 

 

 

 

4. Du bibeholder afstanden i passeren, samtidig 
med at du følger den markerede længdegrad 
med det ene passerben og aflæser 
længdegraden ved det andet passerben for 
oven (eller for neden) i kortet. I dette eksempel 
er længdegraden 10°38,0 E.  

 

 

 

 

 

 
Sådan indtegnes en position ved hjælp af passeren. 

I dette eksempel vil vi indtegne positionen: 
55°55,2 N - 11°05,0 E 

1. Sæt det ene ben af passeren på 55°55,2 N og 
det andet ben på den nærmeste markerede 
breddegrad, dvs. de sorte linjer, der går på 
tværs i kortet.  
Bemærk, at skalaer kan være forskellige fra det 
ene kort til det andet. 
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2. Mens du beholder afstanden i passeren, føres 
passeren med det ene ben langs den 
markerede breddegrad hen til stedets 
omtrentlige længde.  
Sæt en lille vandret streg ved passerens andet 
ben. Nu har du markeret stedets bredde. 

 

 

 

 

 

3. Nu skal du indtegne stedets længde. 
Sæt passerens ene ben på 11°05,0 E, og det 
andet ben på den nærmeste markerede 
længdegrad. 

 

 

 

 

 

 

4. Før passeren med det ene ben langs den 
markerede længdegrad indtil det andet ben når 
den lille vandrette streg, som du har afsat 
tidligere. Her afsætter du en lodret lille streg, 
som markerer stedets længde.  

På denne måde har du nu afsat et kryds på den 
nøjagtige position. 

 

 

 

 

 



 - 83 - 

Sådan opmåler du en kurs med transportør og lineal. 

Du skal opmåle en kurs. Udgangspunktet er en 
given kurslinje fra N-mærket ud for Grenaa 
56°25,1 N - 10°57,2 E til anduvningsbøjen udfor 
Falkenberg 56°51,2 N - 12°25,4 E. 

 

 

 

 

 

 
1. Læg din lineal langs med kurslinjen 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Læg transportøren med den lange side langs 
linealen.  

3. Forskyd transportøren langs med linealen, 
samtidig med at du holder godt fast i linealen 
indtil centrum af transportøren (det er der, hvor 
linjerne løber sammen i et punkt) ligger nøjagtigt 
op ad en markeret længdegrad (meridian). 
 Obs! Man kan også forskyde transportøren ved 

først at holde fast i den, mens man flytter 
linealen op langs en af de korte sider på 
transportøren og derefter forskyder transportøren 
hen til en meridian. Dette kan være nødvendigt, 
hvis der er langt til den nærmeste meridian. 
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4. Aflæs kursen i transportørens gradcirkel.  

Obs: Der er to forskellige sæt tal i cirklen på 
transportøren. Du skal vælge den der passer til 
din kurs. Fra Nord over Øst til Syd vil graderne 
være 0° til 180°. Fra Syd over Vest til Nord vil 
graderne være 180° til 360°. I dette eksempel 
kan du aflæse kursen til at være 062° 

 

 

 

 

 
Sådan indtegner du kurser med transportør og lineal. 

Udgangspunktet er, at du skal sejle fra 
anduvningsbøjen ved Falkenberg 56°51,2 N - 
12°25,5 E i Sverige, med en beholden kurs på 
242°. 

1. Læg transportøren således, at punktet i 
transportørens halvcirkel, hvor linjerne mødes, 
ligger oven på en markeret længdegrad 
(meridian).  
Drej forsigtigt transportøren indtil kurs 242° 
ligger ovenpå den markerede længdegrad. 

 

 

 

2. Ved at lægge linealen langs transportørens 
korte eller lange side kan du forskyde den 
således, at den lange side går gennem den 
position, hvorfra din kurslinie skal tegnes. 

Husk at være forsigtig, så ingenting forrykker sig. 
Det er absolut nødvendigt med nøjagtighed.  
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3. Indtegn derefter din kurslinje, mens du holder 
fast på linealen. 

4. Har du målt rigtigt, vil du se, at du rammer N-
mærket ud for Grenaa. 

 

 

 

 

 

En lille øvelse. 
Prøv at indtegne 5 blyantstreger i dit søkort. Kald dem 1, 2, 3, 4 og 5, og skriv A i den ene ende, B i den 
anden. Brug kurslinealen eller transportøren til at finde frem til de beholdne kurser retvisende fra punkt A til 
punkt B. Skriv resultaterne ned på et stykke papir. Gem papirlappen væk. 
Opmål de samme kurser en gang til, denne gang i modsat retning, fra B til A. Nu trækker du den mindste 
kurs fra den største i alle 5 tilfælde. Resultatet skal blive 180º, hvis du har målt rigtigt. 
Dette giver dig en fornemmelse af målemetodens nøjagtighed. 

 

Søkortkursen og 
kompaskursen er 
forskellige. 
Ved dit navigationsbord kan du tage et søkort 
frem, tegne en streg fra A til B, og med din 
kurslineal finde kursen i grader. Dette kaldes at 
finde den beholdne kurs retvisende. 
Blot nytter det ikke så meget, at du nu styrer 
din båd efter denne kurs i kompasset. 
I eksemplet har jeg tegnet en beholden kurs 
retvisende på 019º, men kompasnålen i skibets 
kompas kan vise 030º, når jeg "sejler ovenpå 
stregen i kortet". 

 
Denne forskel skyldes 4 faktorer: 

Strømmen "sætter" skibet, d.v.s., at skibet driver sidelæns med strømmen. 
Afdrift, på grund af vind og bølger. 
Misvisning, på grund af forskellen i den geografiske og den magnetiske nordretning. 
Deviation, som betyder, at kompasset viser forkert på grund af magnetisk påvirkning fra skibet.  
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Det er lovpligtigt, at du har et kompas ombord, som kan ses fra styrepladsen. Det er også et lovkrav, at du 
kan bruge kompasset. Hvis din elektronik ”går i sort” eller viser forkert, er det vigtigt at du ved, hvad du skal 
gøre. 

Derfor vil vi lære dig at korrigere for strøm, afdrift, misvisning og deviation, så du kan beregne en 
kompaskurs ud fra fra søkortkursen for at vide, hvordan du skal styre efter kompasset, når du har planlagt en 
rute i søkortet.  

Du skal også lære, at regne fra kompaskurs til søkortkurs, så du kan trække en streg i søkortet og finde ud af, 
hvor du kommer hen, når du styrer en eller anden kurs efter kompasset. 

Strømsætning og den sejlede kurs (sejl.K.). 
Strøm angives altid som "gående imod". Altså: Nordgående strøm kommer fra syd og går imod nord. 
Østgående strøm kommer fra vest og løber imod øst.  

I praksis ved man i danske farvande sjældent, hvor kraftigt strømmen løber, i hvilken retning og hvor, så der 
bliver ofte tale om et kvalificeret gæt. Ved passage af sømærker kan man muligvis få en ide om strømmens 
sætning og styrke - lige der, i det mindste. En meget grov tommelfingerregel er, at et almindeligt sømærke 
sætter ca. 1 meter ”kølvand” for hver knob, strømmen løber. 

Ved sejlads i områder med tidevand vil strømatlas og tidevandstabeller kunne give en ret præcis indikation 
på strømmens opførsel. 

Når dit skib driver med strømmen, må du dreje stævnen op imod strømmen for at holde din planlagte kurs 
hen over havbunden. Du sejler "sidelæns" hen over havbunden". Derved bliver (beh.K.) forskellig fra 
retningen gennem vandet (sejl.K.)  

Hvis du studerer videre til Yachtskipper, vil du lære at konstruere ”strømtrekanter” og beregne dig frem til, 
hvor meget strømmen påvirker skibets kurs og fart. Dette vil blive for omfattende at gå i dybden med her. 

Vinklen mellem den retvisende nordretning (N) og den sejlede kurs (sejl.K.), måles i grader, og kaldes den 
sejlede kurs retvisende (sejl.K.rv.). 

1. Et skib styrer en nordlig kurs efter kompasset for at komme til Oslo. 
Der er ingen strøm, afdrift, misvisning eller deviation, så beh.K.rv. (søkortkursen) er den 
samme som st.K.dv. (kompaskursen). 

2. Pludselig opstår der en voldsom vestgående strøm, og skibet begynder 
at drive af fra den kurs, det gerne vil beholde hen over havbunden 
(beh.K.).                                           
  
3. Skipperen bliver nødt til at styre op imod strømmen for at holde sig på 
den beh.K. Denne kurs kaldes for sejlede kurs  (sejl.K.), altså skibets 
retning gennem vandet.  
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Rettelse for strøm: Eksempel 1. 

 
Forestil dig, at dit skib styrer 019° grader efter 
kompasset. 
Der er ingen strøm, afdrift, misvisning eller 
deviation, så beh.K.rv.(søkortkursen) = 
st.K.dv.(kompaskursen), i dette tilfælde 019°.  

 

 

 
 

 

Da du har passeret Hesselø, opstår der 
pludselig en voldsom vestgående strøm. Du 
opdager det ved observation af ”kølvandet” fra 
nogle fiskeredskaber, og du vurderer, at 
stømmen sætter sætter skibet med 11° . 

 

 

 

 

 
 

 

Du bliver nødt til at styre 11° op imod 
strømmen for at holde beh.K.rv. 019°. 
Denne kurs kaldes for sejlede kurs retvisende 
(sejl.K.rv.), og bliver i dette tilfælde (19° + 11°) 
= 030°. 
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Tegn altid en skitse. 

Du skal altid tegne en skitse for at finde ud af, om strømsætningen skal trækkes fra eller lægges til. Herunder 
har jeg skitseret forløbet ovenfor. 

Først indtegner jeg beh.K.rv. 
Dernæst indtegner jeg strømmens retning. Da jeg ved, at jeg skal styre op imod 
strømmen, kan jeg se, at strømsætningen i dette tilfælde skal lægges til beh.K.rv., for 
at beregne sejl.K.rv.  

 

 

Rettelse for strøm: Eksempel 2. 
På vejen over Kattegat passerer du i usigtbart vejr et sømærke. Du kan på mærkets "kølvand" se, at 
strømmen er temmelig kraftig nordgående. Du vurderer, at du skal korrigere skibets retning gennem vandet 
med 5° op imod strømmen for at holde søkortkursen frem til Frederikshavn. 
I søkortet kan du med kurslinealen aflæse, at din beh.K.rv. fra sømærket til havnen er 323°.  
 
Nu skal du lære at tegne en skitse for at kunne beregne sejl.K.rv.  

Beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, du ønsker at holde hen 
over havbunden (søkortkursen). Først tegner du beh.K.rv. på 323° ind i din skitse. 
Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. Husk, at strømmens sætning 
angives efter den vej, vandet bevæger sig, i dette tilfælde i en nordlig retning. 

  

 

 

 

Sejl.K.rv., er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Fra beh.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MOD strømmen. 
Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver mindre end 
beh.K.rv. 
Strømmen skal derfor trækkes fra ved beregningen. 

Beh.K.rv. = 323° 

Strøm (N) = 5° 
   
Sejl.K.rv. = 318° 
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Rettelse for strøm: Eksempel 3. 
Nu skal du lære at regne den anden vej, altså fra sejl.K.rv. til beh.K.rv.  

Du er på vej til Samsø i en Folkebåd. Solen skinner, og der er vind nok til at sætte alle sejl. 
Strømmen er SW-gående. Du vurderer, at du styrer skibet 6° op imod strømmen for ikke at sejle forbi øen. 
Skibets retning gennem vandet (sejl.K.rv.) er 340°. 
Nu vil du gerne kontrollere i søkortet, hvor du kommer hen, hvis du fortsætter på denne kurs, og derfor 
tegner du en skitse på et stykke papir og beregner beh.K.rv.  

Sejl.K.rv., er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. på 340° ind i din skitse. 
Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. Husk, at strømmens sætning 
angives efter den vej, vandet bevæger sig, i dette tilfælde i sydvestlig retning. 

 

 

 
Beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, du ønsker at holde hen 
over havbunden (søkortkursen). 
Fra sejl.K.rv. til beh.K.rv. skal der korrigeres MED strømmen. 
Når du tegner beh.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver mindre end 

sejl.K.rv.. Strømmen skal altså trækkes fra ved beregningen.  

Sejl.K.rv. = 340° 

Strøm (SW) = 6° 
   
Beh.K.rv. = 334° 

Rettelse for strøm: Eksempel 4. 
På havnen har du hørt rygter om en rigtig god fiskeplads. I søkortet indtegner du beh.K.rv. 162° fra havnen til 
positionen.  
Da du tjekker vejrudsigten for farvandet, opdager du, at der løber en S-gående strøm på 1,5 knob, som du 
vurderer vil sætte dit skib med 3°. 
Nu tegner du en skitse på et stykke papir og beregner sejl.K.rv.  

Beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, du ønsker at holde hen 
over havbunden (søkortkursen).  
Først tegner du beh.K.rv. på 162°° ind i din skitse. 
Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. Husk, at strømmens sætning 
angives efter den vej, vandet bevæger sig, i dette tilfælde i en sydlig retning. 
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Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Fra beh.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MOD strømmen. 
 

Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver mindre end 
beh.K.rv. 
Strømmen skal derfor trækkes fra ved beregningen. 

Beh.K.rv. = 162° 

Strøm (S) = 3° 
   
Sejl.K.rv. = 159° 

Rettelse for strøm: Eksempel 5. 
Midt i oktober måned sejler du sammen med en god ven ud til et lavvandsområde ved nogle småøer for at 
se, om de første sangsvaner skulle være ankommet.  
I søkortet er jeres beh.K.rv. 010° indtegnet. Strømmen kommer ind agten for tværs om styrbord og sætter 
skibet med 6°.  
Du tegner en skitse på et stykke papir og beregner sejl.K.rv  

Beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, du ønsker at holde hen 
over havbunden (søkortkursen).  
Først tegner du beh.K.rv. på 010° ind i din skitse. 

  

Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. I dette tilfælde kommer 
strømmen fra en retning agten for tværs om styrbord. 

 

 
Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Fra beh.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MOD strømmen. 
Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver større end 
beh.K.rv. 
Strømmen skal derfor lægges til ved beregningen. 

Beh.K.rv. = 010° 

Strøm (NW) = 6° 
   
Sejl.K.rv. = 016° 
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Rettelse for strøm: Eksempel 6. 
Vejret er ikke særlig godt. Du er på sejl.K.rv. 123° med søen ret ind i stævnen. Strømmen kommer foran for 
tværs om styrbord og sætter skibet med 9°. 
Du tegner en skitse på et stykke papir og beregner beh.K.rv. for at finde ud af, hvor du kommer hen, hvis du 
fortsætter.  

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. 123° ind i din skitse. 
Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. Husk, at strømmens sætning 
angives efter den vej, vandet bevæger sig, i dette tilfælde i nordlig retning. 

 

 

 

Beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, du ønsker at holde hen 
over havbunden (søkortkursen). 
Fra sejl.K.rv. til beh.K.rv. skal der korrigeres MED strømmen. 

 Når du tegner beh.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver mindre end 

sejl.K.rv.. Strømmen skal altså trækkes fra ved beregningen. 

Sejl.K.rv. = 123° 

Strøm (N) = 9° 
   
Beh.K.rv. = 114° 

 

Rettelse for strøm: Eksempel 7. 
Solen skinner, og du dasker af sted på forsejlet alene. Der solbades på dækket, sejl.K.rv. er 167° og en SE-
gående strøm sætter skibet med 3°.  
Du tegner en skitse på et stykke papir for at finde beh.K.rv, så du kan se i søkortet, hvor du kommer hen.  

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. 167° ind i din skitse. 
Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. Husk, at strømmens sætning 
angives efter den vej, vandet bevæger sig, i dette tilfælde i sydøstlig retning. 
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Beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, du ønsker at holde hen over havbunden 
(søkortkursen). 

Fra sejl.K.rv. til beh.K.rv. skal der korrigeres MED strømmen. 

Når du tegner beh.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver mindre end 
sejl.K.rv.. Strømmen skal altså trækkes fra ved beregningen. 

Sejl.K.rv. = 167° 

Strøm (SE) = 3° 
   
Beh.K.rv. = 164° 

 

 
Rettelse for strøm: Eksempel 8. 
Den beholdne kurs, du har indtegnet i søkortet, er 098°. Strømmen kommer foran for tværs om bagbord og 
sætter skibet 4°. 
Du skal kunne tegne en skitse på et stykke papir og beregne sejl.K.rv.  

For at løse denne opgave skal du vide, at beh.K.rv. er vinklen mellem retvisende 
nord og den retning, du ønsker at holde hen over havbunden (søkortkursen).  
Først tegner du beh.K.rv. på 098° ind i din skitse. 

Herefter tegner du strømmens retning ind i skitsen. Husk, at strømmens sætning 
angives efter den vej, vandet bevæger sig, i dette tilfælde i en sydvestlig retning. 

 

 

 

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Fra beh.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MOD strømmen. 
Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at denne kurs bliver mindre end 
beh.K.rv. 
Strømmen skal derfor trækkes fra ved beregningen. 

Beh.K.rv. = 098° 

Strøm (SW) = 4° 
   
Sejl.K.rv. = 094° 
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Første sæt opgaver til lektion nr. 6 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Oprindeligt var kompasset inddelt i streger. Hvor mange? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 16 streger  
(  ) 32 streger   
(  ) 360 streger   

2) For ca. 50 år siden gik man over til at inddele kompasset i grader. Hvor mange? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 90°  
(  ) 180°  
(  ) 360° 

3) Hvilken retning er syd? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 90°  
(  ) 180°  
(  ) 360° 

4) Hvilken retning er 315°? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) NW  
(  ) NE  
(  ) SW 

5) Hvilken retning er N? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 0° eller 360°  
(  ) 45°  
(  ) 90° 

6) Hvilken del af kompasset er magnetisk? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kompasrosen  
(  ) Kompasnålen  
(  ) Styrestregen 

7) Hvad bruges kompasrosen til? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At vise bådens længderetning  
(  ) At holde på spritten inde i kompasset  
(  ) At vise gradinddelingen 

8) Hvor ligger de magnetiske poler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Præcis på samme sted som de geografiske poler  
(  ) I nærheden af de geografiske poler, altid på det samme sted  
(  ) I nærheden af de geografiske poler, men de flytter sig langsomt i en cirkel med nogle hundrede        
     kilometers  diameter 
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9) Hvad kaldes den retning, nålens nordende peger imod, når den udelukkende påvirkes af jordens 
magnetisme? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Retvisende nordretning  
(  ) Misvisende nordretning   
(  ) Devierende nordretning   

10) Fra et hvilket som helst sted på jordkloden kan trækkes en lige linje til den geografiske nordpol. Hvad 
kaldes denne retning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Retvisende nordretning (R)  
(  ) Devierende nordretning (D)  
(  ) Misvisende nordretning (M) 

11) Kan en kurs, du opmåler i søkortet, bruges til at styre efter på kompasset? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, altid  
(  ) Nej, kun hvis der rettes for strøm, afdrift, misvisning og deviation 

12) Du vil sejle fra Lilleby til Storeby og trækker en streg mellem de to havne i søkortet der, hvor du vil sejle. 
Hvad kalder du denne kurs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Den beholdne kurs (beh.K.)  
(  ) Den sejlede kurs (sejl.K.)  
(  ) Den styrede kurs (st.K.) 

13) Nu måler du vinklen i kortet mellem den retvisende nordretning (R) og den beholdne kurs (beh.K.). Du 
skal holde kurs 090°, altså stik øst hen over havbunden, for at komme fra Lilleby til Storeby. Hvad kaldes 
denne kurs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Den styrede kurs retvisende (st.K.rv.)  
(  ) Den beholdne kurs retvisende (beh.K.rv.)  
(  ) Den sejlede kurs retvisende (sejl.K.rv.) 

14) På din tur til Storeby møder du en nordgående strøm, som tvinger dig til at sejle en sydligere kurs for 
ikke at drive med strømmen. Skibets retning gennem vandet bliver nu 093° for at følge din planlagte vej hen 
over havbunden (beh.K.rv). Hvad kaldes denne kurs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Den styrede kurs retvisende (st.K.rv.)  
(  ) Den beholdne kurs misvisende (beh.K.mv.)  
(  ) Den sejlede kurs retvisende (sejl.K.rv.) 

15) På vejen over Kattegat passerer du i usigtbart vejr et sømærke. Du kan på mærkets "kølvand" se, at 
strømmen er temmelig kraftig nordgående. Du vurderer, at du skal korrigere skibets retning gennem vandet 
med 5° op imod strømmen for at holde søkortkursen frem til Frederikshavn. 
I søkortet kan du med kurslinealen aflæse, at din beh.K.rv. fra sømærket til havnen er 323°.  
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 318°  
(  ) Sejl.K.rv. = 328° 
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16) Du er på vej til Samsø i en Folkebåd. Strømmen er SW-gående og du vurderer, at skibet sættes med 6°. 
Du bliver nødt til at korrigere kursen op imod strømmen for ikke at drive forbi øen. Resultatet bliver en 
sejl.K.rv. på 340°. 
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn beh.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beh.K.rv. = 334°  
(  ) Beh.K.rv. = 346° 

17) På havnen har du hørt om en rigtig god fiskeplads. I søkortet indtegner du beh.K.rv. 162° fra havnen til 
positionen.  
Da du tjekker vejrudsigten for farvandet, opdager du, at der løber en S-gående strøm i farvandet, som du 
vurderer vil sætte dit skib med 3°. 
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 159°  
(  ) Sejl.K.rv. = 165° 

18) Midt i oktober måned sejler du sammen med en god ven ud til et lavvandsområde ved nogle småøer for 
at se, om de første sangsvaner skulle være ankommet. I søkortet er jeres beh.K.rv. 010° indtegnet. 
Strømmen kommer ind agten for tværs om styrbord og sætter skibet med 6°.  
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 004°  
(  ) Sejl.K.rv. = 016° 

19) Vejret er ikke særlig godt. Du er på sejl.K.rv. 123° med søen ret ind i stævnen. Strømmen kommer foran 
for tværs om styrbord og sætter skibet så voldsomt, at du må styre 9° op mod strømmen for at holde din 
beh.K.rv.  
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn beh.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beh.K.rv. = 114°  
(  ) Beh.K.rv. = 132° 

20) Sejl.K.rv. er 167°, og en SE-gående strøm sætter skibet med 3°.  
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn beh.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beh.K.rv. = 164°  
(  ) Beh.K.rv. = 170° 

21) Den beholdne kurs, du har indtegnet i søkortet, er 098°. Strømmen kommer foran for tværs om bagbord 
og sætter skibet 4°. 
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 094°  
(  ) Sejl.K.rv. = 102° 

22) Beh.K.rv. er 294°, og nordøstgående strøm sætter skibet 7°.  
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 287°  
(  ) Sejl.K.rv. = 301° 
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23) Sejl.K.rv er 241°, og NE-gående strøm sætter skibet 7°. 
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn beh.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beh.K.rv. = 234°  
(  ) Beh.K.rv. = 248° 

24) Beh.K.rv. er 169°. SE-gående strøm sætter skibet med 1°. 
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 168°  
(  ) Sejl.K.rv. = 170° 

25) Sejl.K.rv. er 352°. SW-gående strøm sætter skibet 9°. 
Tegn en skitse på et stykke papir og beregn beh.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Beh.K.rv. = 343°  
 (  ) Beh.K.rv. = 001° 

 

Afdrift og den styrede kurs (st.K.). 
Vinden angives ved den retning, hvorfra den kommer. Østenvind kommer fra øst. Nordenvind kommer fra 
nord og blæser imod syd. 
I Danmark angiver vi som regel vindens hastighed i meter pr. sekund (m/sek), også kaldet "sekundmeter". 
Du skal ikke ret langt uden for danske farvande, før du oplever, at vinden opgives i knob (sømil/time) eller i 

Beaufort.   

 

Beaufort vindtabel.  

Beaufort m/s knob Betegnelse Observationer på åbent hav 

0 <1 <1 Stille Havet er spejlblankt. 

1 1-2 1-3 Svag luftning Små krusninger, men uden skum. 

2 2-3 4-6 
Svag brise 
eller vind 

Korte småbølger, der ikke brydes. 

3 3-5 7-10 
Let brise 
eller vind 

Kraftige småbølger; glasagtigt skum. 

4 5-8 11-16 
Jævn brise 
eller vind 

Mindre bølger; ret hyppige skumtoppe. 

5 8-11 17-21 
Frisk brise 
eller vind 

Middelstore bølger; mange skumtoppe. 

6 11-14 22-27 
Kuling eller 
blæst 

Store bølger; skumtoppe overalt. 

7 14-17 28-33 
Stiv kuling 
eller blæst 

Hvidt skum fra brydende bølger føres i striber 
i vindens retning. 

8 17-20 34-40 
Hård kuling 
eller blæst 

Temmelig høje og ret lange bølger; skumsprøjt. 
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9 20-24 41-47 Storm 
Høje bølger; skumsprøjt kan påvirke 
sigtbarheden. 

10 24-28 48-55 
Stærk 
storm 

Meget høje bølger; skumsprøjt påvirker 
sigtbarheden. 

11 28-33 56-63 
Orkanagtig 
storm 

Umådelig høje bølger; sigtbarheden forringes. 

12 > 33 > 63 Orkan 
Luften fyldt med skum og sprøjt; sigtbarheden 
forringes væsentligt. 

Afdriften skyldes vinden og/eller bølgernes sidetryk på skibet. Målt i grader, er afdriften vinklen mellem 
stævnens retning og den retning, skibet sejler gennem vandet.  
Ligesom du skal kunne korrigere for strømmens påvirkning ved at sejle op imod strømmen, skal du også 
lære at rette for afdrift. 

Du ved allerede, at søkortkursen kaldes beh.K., og at den retning, skibet sejler gennem vandet, når du går 
op mod strømmen, kaldes for den sejl.K. 
Stævnens retning, når du går op mod afdriften, kaldes den styrede kurs (st.K.). Den styrede kurs retvisende 
(st.K.rv.) er vinklen mellem stævnens retning (st.K.) og den retvisende nordretning (N). 

Der er meget stor forskel, på hvordan de enkelte både driver for vind og bølger. Man må bruge sin erfaring 
og anslå, hvor mange grader skibets afdrift er med den aktuelle vind og sø. Et estimat på afdriften kan fås 
ved at betragte vinklen mellem kølvandet og bådens længderetning. Upræcist, men bedre end ingenting. 
Bådens kurs i forhold til vindens retning spiller ind på afdriften. Når vinden er agten for tværs, er afdriften 
som regel af ringe betydning. 
Afdriften på en sejlbåd ligger som regel i omegnen af op til 10° på halvvind-bidevind, mens motorbåde 
generelt driver mere for vind og sø. Afdriften bliver mindre, jo hurtigere båden sejler.  

Forestil dig, at du planlægger en tur i søkortet. Din beholdne kurs retvisende (beh. K. rv.) = 228°. 

 

 

 

 

 

 

NW-gående strøm sætter skibet med 18°. 
Nu skal du sejle op mod strømmen, og når det er sket, får du sejlet kurs retvisende (sejl. K. rv.) = 210°. 
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Afdriften (vind og bølger) fra NW er på 33°. (Dette er en meget stor afdrift, idet afdriften på en sejlbåd som 
regel ligger i omegnen af 10° på halvind-bidevind.) Når du har korrigeret, får du styret kurs retvisende (st. K. 
rv.) på 243°. 

 

 

 

 

 

 

 

Rettelse for afdrift: Eksempel 1.  
Sejl.K.rv.= 111° og afdr. fra syd (S) = 10°. 
Du skal lære at tegne en skitse på et stykke papir og beregne st.K.rv. 

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. på 111° ind i din skitse. 
Herefter tegner du afdriften ind i skitsen. Husk, at vinden angives ved den retning, 
hvorfra den kommer, i dette tilfælde fra en sydlig retning. 

  

 

 
 
St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Fra sejl.K.rv. til st.K.rv. skal der korrigeres MOD sø og vind. 
Når du tegner st.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at den bliver større end sejl.K.rv. 
Afdriften skal altså lægges til ved kursberegningen. 

Sejl.K.rv. = 111° 

Afdr.(S) = 10° 
   
St.K.rv. = 121° 
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Rettelse for afdrift: Eksempel 2.  
St.K.rv = 296° og afdr.(W) = 10° 
Du skal lære at tegne en skitse på et stykke papir og beregne sejl.K.rv. 

St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Først tegner du st.K.rv. på 296° ind i din skitse. 
Herefter tegner du vinden og bølgernes retning ind i skitsen. Husk, at vinden og 
bølgerne angives ved den retning, de kommer fra, i dette tilfælde fra en vestlig 
retning. 

  

 

 
 
Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Fra st.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MED sø og vind. 
Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at den bliver større end st.K.rv. 
Afdriften skal altså lægges til ved kursberegningen. 

St.K.rv. = 296° 

Afdr.(W) = 10° 
   
Sejl.K.rv. = 306° 

 

Rettelse for afdrift: Eksempel 3.  
Sejl.K.rv.= 075° og afdr.(SE)= 10°. 
Du skal kunne tegne en skitse på et stykke papir og beregne St.K.rv. 

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. på 075° ind i din skitse. 
Herefter tegner du afdriften ind i skitsen. Husk, at vinden angives ved den retning, 
hvorfra den kommer, i dette tilfælde fra en sydøstlig retning. 

  

 

 

 

 

 

 



 - 100 - 

St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Fra sejl.K.rv. til st.K.rv. skal der korrigeres MOD sø og vind. 
Når du tegner st.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at den bliver større end sejl.K.rv. 
Afdriften skal altså lægges til ved kursberegningen.  

Sejl.K.rv. = 075° 

Afdr.(SE) = 10° 
   
St.K.rv. = 085° 

 

 

Rettelse for afdrift: Eksempel 4.  
St.K.rv = 339° og afdr.(NE) = 10° 
Der skal tegnes en skitse på et stykke papir for at beregne Sejl.K.rv. 

St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Først tegner du st.K.rv. på 339° ind i din skitse. 
Herefter tegner du vinden og bølgernes retning ind i skitsen. Husk, at vinden og 
bølgerne angives ved den retning, de kommer fra, i dette tilfælde fra en nordøstlig 
retning. 

 

 
 
 
 

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning skibet har gennem 
vandet. 
Fra st.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MED sø og vind. 
Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at den bliver mindre end st.K.rv. 
Afdriften skal altså trækkes fra ved kursberegningen..  

St.K.rv. = 339° 

Afdr.(NE) = 10° 
   
Sejl.K.rv. = 329° 
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Rettelse for afdrift: Eksempel 5. 
Sejl.K.rv.= 287° og afdr.(SW) = 2°. 
Der skal tegnes en skitse på et stykke papir for at beregne st.K.rv. 

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. på 287° ind i din skitse. 
Herefter tegner du afdriften ind i skitsen. Husk at vinden angives ved den retning, 
hvorfra den kommer, i dette tilfælde fra en sydvestlig retning. 

 

 

 

St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Fra sejl.K.rv., til st.K.rv. skal der korrigeres MOD sø og vind. 
Når du tegner st.K.rv. ind i skitsen, fremgår det at den bliver mindre end sejl.K.rv. 
Afdriften skal altså trækkes fra ved kursberegningen. 

Sejl.K.rv. = 287° 

Afdr.(SW) = 2° 
   
St.K.rv. = 285° 

 

 
Rettelse for afdrift: Eksempel 6.  
St.K.rv. = 317° og afdr.(W) = 4° 
Der skal tegnes en skitse på et stykke papir for at beregne sejl.K.rv. 

St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Først tegner du st.K.rv. på 317° ind i din skitse. 
Herefter tegner du vinden og bølgernes retning ind i skitsen. Husk, at vinden og 
bølgerne angives ved den retning, de kommer fra, i dette tilfælde fra en vestlig 
retning. 
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Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Fra st.K.rv. til sejl.K.rv. skal der korrigeres MED sø og vind. 
Når du tegner sejl.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at den bliver større end st.K.rv. 
Afdriften skal altså lægges til ved kursberegningen. 

St.K.rv. = 317° 

Afdr.(W) = 4° 
   
Sejl.K.rv. = 321° 

 

Rettelse for afdrift: Eksempel 7.  
Sejl.K.rv.= 318° og afdr.(W)= 3°. 
Der skal tegnes en skitse på et stykke papir for at beregne st.K.rv. 

Sejl.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og den retning, skibet har gennem 
vandet. 
Først tegner du sejl.K.rv. på 318° ind i din skitse. 
Herefter tegner du afdriften ind i skitsen. Husk, at vinden angives ved den retning 
hvorfra den kommer, i dette tilfælde fra en vestlig retning. 

  

 

 
 
St.K.rv. er vinklen mellem retvisende nord og stævnens retning. 
Fra sejl.K.rv. til st.K.rv. skal der korrigeres MOD sø og vind. 
Når du tegner st.K.rv. ind i skitsen, fremgår det, at den bliver mindre end sejl.K.rv. 
Afdriften skal altså trækkes fra ved kursberegningen. 

Sejl.K.rv. = 318° 

Afdr.(W) = 3° 
   
St.K.rv. = 315° 
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Afsætning af en kurs i søkortet. 
Hvis du vil indtegne eller opmåle en kurs i søkortet, skal du bruge kurslineal eller transportør. 

En lille øvelse. 
Tag dit søkort nr. 100 frem, og udvælg et sømærke midt ude i Kattegat. 
Afsæt nu med blyantstreger de retvisende kurser 000°, 045°, 090°, 135°, 180°, 225°, 270° og 315°. 
Prøv med linealen at kontrollere, om de modsatte kurser udgør rette linier. F.eks. skal 000° danne en helt 
lige linie med 180°. Dette giver dig en fornemmelse af metodens nøjagtighed. 
Lad være med at viske kursstregerne ud, du skal bruge dem senere. 

 

Vær opmærksom på, at sømærkers position i 
søkort er angivet ved en lille cirkel i bunden af 
mærket. Det er herfra, du skal trække 
stregerne. 

 

 

Afsætning og opmåling af distancer i søkortet. 
For at vi kan indtegne retvisende kurser i søkortet, skal det være vinkeltro. Derfor har man i søkortet 
"udfoldet" jordkloden, således at meridianerne ikke går sammen i polerne, som på en globus, men er 
parallelle. Dette gør, at størrelsesforholdene ikke længere er reelle.  

Læg mærke til at Grønland, i det udfoldede 
kort, er større end Australien. I virkeligheden er 
Australien ca. 3,5 gange større end Grønland.  

I søkort måles distancer i sømil, der svarer til 
breddeminutter.  
Da breddeminutterne - og dermed sømil - 
vokser i søkortet, når vi bevæger os bort fra 
Ækvator, er det vigtigt, at distancer aflæses på 
breddeskalaen i højre eller venstre side af 
søkortet ud for det sted, hvor de er målt. 

Til opmåling eller indtegning af distancer i 
søkortet skal du bruge stikpasseren. 

 

En lille øvelse. 
Du har indtegnet nogle kurser i kortet. Nu skal du afsætte blyantmærker ved distancer ud af kurslinierne. Pyt 
være med, at du kommer ind over land. 
000° = 1 sømil 
045° = 1,5 sømil 
090° = 3,2 sømil 
135° = 7,2 sømil 
180° = 3,7 sømil 
225° = 4,3 sømil 
270° = 19, 6 sømil 
315° = 26 sømil. 
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Når dette er gjort, vil jeg bede dig, ved hjælp af passeren, at kontrolopmåle distancerne mellem mærkerne 
på modsatte kurser, og notere resultatet. 

000°/180° = (1 + 3,7) = 4,7 sømil 
045°/225° = (1,5 + 4,3) = 5,8 sømil 
090°/270° = (3,2 + 19,6) = 22,8 sømil 
135°/315° = (7,2 + 26) = 33,2 sømil 
Derved får du en fornemmelse af målemetodens nøjagtighed. 

Andet sæt opgaver til lektion nr. 6 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

26) Hvordan opstår afdrift? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vindens sidetryk på skibet  
(  ) Vinden og/eller bølgernes sidetryk på skibet  
(  ) Bølgernes sidetryk på skibet 

27) I hvilken retning blæser vinden? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Østenvind kommer fra øst  
(  ) Vestenvind blæser mod vest  
(  ) Nordenvind kommer fra syd 

28) Hvad menes der med, at vinden blæser 6 sekundmeter? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Vindhastigheden er 1 meter på 6 sekunder  
 Vindhastigheden er 6 meter på 1 sekund 

29) Driver alle både lige meget med vind og bølger? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

30) Spiller bådens fart en rolle for afdriften? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, højere fart giver større afdrift  
(  ) Nej  
(  ) Ja, lavere fart giver større afdrift 

31) Spiller bådens kurs i forhold til vinden en rolle for afdriften? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, bølger og vind fra foran for tværs giver størst afdrift  
(  ) Nej  
(  ) Ja, bølger og vind agten for tværs giver størst afdrift 

32) Hvad kaldes stævnens retning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K. (sejlet kurs)  
(  ) St.K. (styret kurs)  
(  ) Beh.K. (beholden kurs) 
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33) Hvad menes der med "den styrede kurs retvisende" (st.K.rv.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vinklen mellem stævnens retning og den retvisende nordretning  
(  ) Vinklen mellem skibets retning gennem vandet og stævnens retning  
(  ) Vinklen mellem stævnens retning og den misvisende nordretning 

34) Hvad betyder det, at afdriften er 3°? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vinklen mellem stævnens retning og den retvisende nordretning = 3°  
(  ) Vinklen mellem stævnens retning og den retning skibet sejler gennem vandet = 3° 
(  ) Vinklen mellem den retning skibet sejler gennem vandet og den retvisende nordretning = 3° 

35) Hvordan finder du ud af, hvor stor afdriften er? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det er en vurdering, der bygger på erfaring  
(  ) I Efterretninger for Søfarende  
(  ) Vægt x længde : vindhastighed = afdrift 

36) Sejl.K.rv.= 111° og afdr. fra syd (S) = 10°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn St.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) St.K.rv.= 101°  
(  ) St.K.rv.= 121° 

37) St.K.rv. = 296° og afdr.(W) = 10°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn sejl.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 286°  
(  ) Sejl.K.rv.= 306°   

38) Sejl.K.rv.= 75° og afdr.(SE )= 10°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn St.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) St.K.rv.= 65°  
(  ) St.K.rv.= 85° 

39) St.K.rv. = 339° og afdr.(NE) = 10°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn Sejl.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 329°  
(  ) Sejl.K.rv.= 349°   

40) Sejl.K.rv.= 287° og afdr.(SW) = 2°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn St.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) St.K.rv.= 285°  
(  ) St.K.rv.= 289° 

41) St.K.rv. = 317° og afdr.(W) = 4°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn Sejl.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sejl.K.rv. = 313°  
(  ) Sejl.K.rv.= 321°   

42) Sejl.K.rv.= 318° og afdr.(W)= 3°. Tegn en skitse på et stykke papir og beregn St.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) St.K.rv.= 315°  
(  ) St.K.rv.= 321° 
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43) Nu skal du finde kort 100 over Kattegat og din kurslineal frem. 
Du vil sejle fra Fornæs Fyr nord for Grenaa til Anholt Havn på 56°42,9'N - 11°30,6'E 
Hvad er din beh.K.rv.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 039°  
(  ) 049°  
(  ) 059° 

(fortsat) Nu vurderer du, at nordgående strøm sætter skibet med 4°. Nordlig vind giver en afdrift på ligeledes 
4°. Tegn en skitse og beregn st.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 041°  
(  ) 049°  
(  ) 057° 

44) Du sejler ud fra Gilleleje havn. Din st.K.rv. er 298°. Nu vurderer du, at sydvestgående strøm sætter 
skibet med 3°. Nordlig vind giver en afdrift på 4°. Tegn en skitse og beregn beh.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 291°  
(  ) 294°  
(  ) 305° 

45) Du sejler fra Gilleleje havn og din beh.K.rv. er 290°. Hvor kommer du hen, hvis du holder denne kurs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hesselø  
(  ) Lysegrund  
(  ) Grenaa 

46) Du sejler fra Nidingen Fyr til Fladen Fyr. Fyrenes position er i søkortet afmærket med en stjerne. 
Hvad er beh.K.rv.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 024°  
(  ) 204°  
(  ) 294° 

(fortsat) Du udsættes for strøm (N), der løber med 3 knob og sætter skibet med 8°. Der er en frisk 
nordenvind, som giver en afdrift på 5°. Tegn en skitse og beregn st.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 201°  
 191°  
 207° 

47) Du er på havet. Hirtsholm fyr er ret agterude og st.K.rv. er 090°. Sydøstlig vind giver en afdrift på 5° og 
kraftig sydvestgående strøm sætter skibet med 6°. Tegn en skitse og beregn beh.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 079°  
(  ) 091°  
(  ) 101° 

48) Et fyrs position i søkortet er angivet ved en stjerne. Hvor kommer du hen, hvis du fortsætter sejladsen fra 
Hirsholm Fyr på beh.K.rv. 079°? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Viten Fyr  
(  ) Trubaduren Fyr  
(  ) Tistlarna Fyr   
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49) Du vil sejle fra Sjællands Rev N. Fyr til N-bøjen ved Lysegrund. ( Et N-mærke kendes på, at der i toppen 
af mærket er to trekanter, den ene over den anden, begge med spidsen opad.) Hvad er beh.K.rv.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 050°  
(  ) 052°  
(  ) 054° 

(fortsat) Du skønner, at strøm (E) sætter skibet med 1° og at afdriften (N) er på 5°. Tegn en skitse og beregn 
st.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 048°  
(  ) 050°  
(  ) 060° 

50)  Du sejler fra N-mærket ud for Grenaa 56°25,1 N - 10°57,2 E med st.K.rv. 121°.  
Efter de oplysninger, du får af vejrudsigten, forventer du en afdrift (S) på 8° og at strømmen (SE) sætter 
skibet 4°. Tegn en skitse og beregn beh.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) 110°  
 (  ) 117°  
 (  ) 131° 

51) Hvor kommer du hen, når du sejler fra N-mærket ud for Grenaa med 
beh.K.rv. 117°? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nordbøjen ved Lysegrund   
(  ) Sydbøjen ved Lysegrund  
(  ) Nordbøjen ved Hesselø 

 

 

 

 

52) Find en blyant og din stikpasser frem. 
Træk en streg for at markere din beh.K. når du sejler fra N-mærket ud for Grenaa til N-mærket ved Hesselø.  
Hvor lang er sejlturen i sømil? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 22,75 sm  
(  ) 24,5 sm   
(  ) 26,4 sm   

 

(fortsat) På turen fra N-mærket ud for Grenaa til N-mærket ved Hesselø 
passerer du forbi Briseis Flak. 
Hvor tæt kommer du på 6-meter dybdekurven? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) 0,25 sm  
 (  ) 1,0 sm   
 (  ) 2,75 sm   
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53) Hvor lang er distancen fra Læsø Rende Fyr til positionen 56° 51,30 N - 011° 49,00 E? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) 43 sm  
 (  ) 44 sm   
 (  ) 45 sm   

(fortsat) Hvad er beh.K.rv. fra positionen 56° 51,30 N - 011° 49,00 E til Læsø Rende Fyr? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) 120°  
 (  ) 300°  
 (  ) 305° 

(fortsat) På turen bliver du udsat for N-gående strøm på 2 knob, som sætter skibet 17°. Der er en frisk N-lig 
vind, som giver skibet 5° afdrift. Tegn en skitse og beregn st.K.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) 278°  
 (  ) 288°  
 (  ) 312° 

Misvisning måles i grader. 
Vi har tidligere været inde på, at den magnetiske og den geografiske nordpol ikke ligger samme sted. 
Den magnetiske nordpol ligger flere hundrede kilometer fra den geografiske nordpol. Misvisningen vil derfor 
være meget forskellig alt efter hvor på jordkloden, du befinder dig. Den er mindst ved ækvator og størst ved 
polerne, hvor den kan være helt op til 180°. 
I danske farvande er misvisningen i omegnen af 3°- 4° vest. 

 
 
Hvis kompasnålen ikke påvirkes af andet end 
jordmagnetismen, vil den vise den misvisende 
nord-syd retning. Dette er vist med den røde pil 
i kortet. 
Den retvisende nordretning er vist med den 
grønne pil, som følger længdemeridianen i 
kortet. 
Vinklen mellem den retvisende nordretning (R) 
og den misvisende nordretning (M) kaldes 
misvisning (mv). Misvisning måles i grader. 

 

Misvisningen aflæses i søkortet. 
Når du vil finde ud af, hvor mange grader den magnetiske nordpol ligger øst eller vest for den geografiske 
nordpol, altså misvisningen, skal du have fat i et søkort for det område, du vil besejle.  

I kortets kompasrose er indtegnet både misvisende nord (M) og retvisende nord (R). 
Den i søkortene angivne misvisning svarer imidlertid til et bestemt år. Den årlige forandring, som følge af den 
magnetiske pols vandring, kan derfor aflæses i kompasrosen, så du kan rette misvisningen til det aktuelle 
kalenderår.  

Misvisningen kan være øst eller vest. 
Mv. kaldes for vestlig (mv.W.), når M ligger vest for R. 
Mv. kaldes for østlig (mv.E.), når M ligger øst for R.  
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I dette tilfælde ligger misvisende nord 7° vest for retvisende 
nord (mv.W.= 7°). 
 

I danske farvande er misvisningen typisk mindre end 5°, men i 
nogle farvande er der af gegorafiske og/eller geologiske årsager 
en misvisning på op til 45°. 

 

 

 
 

 

Styrede kurs misvisende (st.K.mv.). 
 

Styrede kurser (st.K.) kan måles i forhold til den misvisende 
nordretning (M) eller den retvisende nordretning (R). 

Vinklen mellem M og st.K. kaldes den "styrede kurs misvisende" 
(st.K.mv.).  

Du ved allerede, at vinklen mellem R og st.K. kaldes den 
"styrede kurs retvisende" (st.K.rv.).  

Misvisningen er stadig vest 7°. 
St.K.mv. = 052°. 
St.K.rv. = 045°. 

 

 

Plus eller minus.  

Alt efter om kompasnålen viser mod øst eller vest i forhold til det geografiske nord, taler man om en østlig 
eller vestlig misvisning. Østlig misvisning betegnes med et plus, vestlig med et minus. 

Østlig misvisning kaldes også for + (plus), fordi kompasset viser for lidt. Mv.E. skal derfor lægges til 
kompasvisningen (st.K.mv.), for at få kursen i søkortet (st.K.rv.). 

Vestlig misvisning kaldes også for - (minus), fordi kompasset viser for meget. Mv.W. skal derfor trækkes fra 
kompasvisningen (st.K.mv.) for at få kursen i søkortet (st.K.rv.). 

I eksemplet ovenfor, er st.K.mv. = 052°, og misvisningen i farvandet er vestlig 7° (minus 7). 
Hvis du trækker 7° fra st.K.mv., finder du frem til at st.K.rv. = 045°. 
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Misvisning: Eksempel nr. 1.  
Det er sommer.  
Du sejler langs Grønlands vestkyst, og i kikkerten kan du se havmågerne gå på rov i fuglekolonierne.  
Der er ingen strøm eller afdrift. Dit kompas er ikke påvirket af anden magnetisme end jordens, så st.K.mv. 
aflæser du i kompasset til 151°, og i søkortets kompasrose kan du læse, at mv.E. er 29° (plus 29). 

Vi tegner en skitse for at beregne st.K.rv.  

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.mv. er vinklen mellem den 
misvisende nordretning (M) og stævnens retning.  
 
Først tegner du st.K.mv. 151° ind i din skitse. 

   

Ved østlig misvisning ligger M øst for R, i dette tilfælde 29°. Du kan nu tegne den 
retvisende nordretning R ind i skitsen. 

 

St.K.rv. er vinklen mellem den retvisende nordretning (R) og stævnens retning.  
Af skitsen kan du nu se, at mv.E. skal lægges til st.K.mv. for at finde st.K.rv. 

St.K.mv. = 151° 

Mv.E. = 29° 
   
St.K.rv. = 180° 

 

 
Misvisning: Eksempel nr. 2.  

Nu skal du lære at regne den anden vej, altså at finde den styrede kurs misvisende, når vi på forhånd kender 
styrede kurs retvisende og misvisningen i farvandet. 
Ved hjælp af skitsen kan du se, at når vi regner fra søkort til kompas, skal der regnes med modsatte 

fortegn: Østlig misvisning trækkes fra, vestlig misvisning lægges til. 

Lad dig ikke slå ud, hvis det virker helt uoverskueligt og vildt forvirrende at rette 
kurser i begyndelsen. Denne disciplin ud i navigationens kunst kan få selv garvede 
sejlere til at rive håret af i store totter. Hæng på, til du finder den røde tråd hen ad 
vejen. 

Lad os tegne en skitse og beregne st.K.mv., når st.K.rv. er 097° og mv.W. er 19°. 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.rv. er vinklen mellem den retvisende 
nordretning (R) og stævnens retning. 

Først tegner du st.K.rv. 097° ind i din skitse. 
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 Ved vestlig misvisning ligger M vest for R, i dette tilfælde 19°. Du kan nu tegne den misvisende nordretning 

M ind i skitsen. 

. 

St.K.mv. er vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og stævnens retning.  
Af skitsen kan du nu se, at mv.W. skal lægges til st.K.rv. for at finde st.K.mv. 

St.K.rv. = 097° 

mv.W. = 19° 
   
St.K.mv. = 116° 

 

 

 

Misvisning: Eksempel nr. 3.  
Du vil tegne en skitse og beregne st.K.rv., når st.K.mv. er 156° og mv.W. er 22°. 

Ved hjælp af skitsen får du bekræftet, at når der regnes fra kompas til søkort, skal du bruge de rigtige fortegn, 
d.v.s. mv.W. er minus, og mv.E. er plus. 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.mv. er vinklen mellem den 
misvisende nordretning (M) og stævnens retning.  
 
Først tegner du st.K.mv. 156° ind i din skitse. 
 
Ved vestlig misvisning ligger M vest for R, i dette tilfælde 22°. Du kan nu tegne R 
ind i skitsen. 

 

 

 

St.K.rv. er vinklen mellem den retvisende nordretning (R) og stævnens retning.  
Af skitsen kan du nu se, at mv.W. skal trækkes fra st.K.mv. for at finde st.K.rv. 

St.K.mv. = 156° 

mv.W. = 22° 
   
St.K.rv. = 134° 

 

 



 - 112 - 

Misvisning: Eksempel nr. 4.  
Vi tegner en skitse og beregner st.K.mv., når st.K.rv. er 169° og mv.E. er 16°. 

Ved hjælp af skitsen kan du se, at når du regner fra søkort til kompas, skal der regnes med modsatte 
fortegn: Østlig misvisning trækkes fra, vestlig misvisning lægges til. 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.rv. er vinklen mellem den retvisende 
nordretning (R) og stævnens retning. 

Først tegner du st.K.rv. 169° ind i din skitse. 
 
Ved østlig misvisning ligger M øst for R, i dette tilfælde 16°. Du kan nu tegne M ind 
i skitsen. 

 

 

 
St.K.mv. er vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og stævnens retning.  
Af skitsen kan du nu se, at mv.E. skal trækkes fra st.K.rv. for at finde st.K.mv. 

St.K.rv. = 169° 

mv.E. = 16° 
   
St.K.mv. = 153° 

   

 

Husk dette! 

Efterhånden har du sikkert noteret dig en grundregel vedrørende rettelse for misvisning: 
* Fra kompas til søkort er vestlig misvisning = minus, østlig misvisning = plus. 
* Fra søkort til kompas anvendes modsat fortegn, således at vestlig misvisning = plus, østlig misvisning = 
minus. 

 

 

 

 

 



 - 113 - 

Skibsmagnetisme.  
Kompasnålen påvirkes ikke alene af jordmagnetismen, men også af skibets jerndele og elektriske 
installationer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De fleste skibe har en motor, der er en stor klump jern, der trækker godt i kompasnålen. Også køl, anker, 
radio, elektroniske instrumenter o.lign. kan få kompasnålen til at vise fejl, endda ganske betydeligt. Denne 
form for magnetisme kaldes "skibsmagnetisme". 
 

Deviation, den devierende nordretning og st.K.dv.  
Deviation er udtryk for kompassets fejlvisning på grund af skibsmagnetismen. 

Den devierende nordretning (D) er den retning, kompasnålen indtager, når den påvirkes af både 
jordmagnetismen og skibsmagnetismen.  

Deviation er vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og den devierende nordretning (D), målt i 
grader. 

En vinteraften i tiden før de elektroniske navigations-instrumenter var hvermandseje, sejlede min far af fra 
Bisserup ved Skælskør, med kursen imod øen Hjelm ud for Jyllands næse. Planen var, at han skulle videre 
op til Randers Fjord. 
Efter en lang nat ved roret, fik han i morgengryet øje på land, og i den tro, at han havde ramt Jylland lidt vest 
for Hjelm, sejlede han frejdigt østpå langs kysten. Han gjorde store øjne, da der dukkede nogle kæmpestore 
skorstene ud af morgendisen.  
Det viste sig, at han var havnet inde i bunden af Kalundborg Fjord ved kraftværket. Ved et uheld havde han 
lagt en svensknøgle så tæt på kompasset, at dens magnetisme havde trukket i kompasnålen på en sådan 
måde, at han havde sejlet langt mere østpå end forventet. Han havde ramt Røsnæs i stedet for Jylland. 
Der gik nogle år, inden han fortalte det til os drenge, og vi måtte love ikke at fortælle historien videre. Det 
gjorde vi nu alligevel.  

Mange kompasser er udstyret med små magneter, som kan forskydes, så deviationen mindskes eller helt 
udlignes.  
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1. 

Når kompasset ikke påvirkes af anden magnetisme end jordens, er 
deviationen = 0°. 
Kompasnålen peger mod den misvisende nordretning (M). 
St.K.mv. er vinklen mellem st.K. og M. 
St.K.mv. = 330°.  

 

2. 

Ved et uheld placeres en svensknøgle, således at magnetnålen 
trækkes 45° mod øst. Nålen peger nu mod devierende nord (D). 
Hvis der stadig styres 330° efter kompasset, sejler skibet i en forkert 
retning. 

 

3. 

For at kompensere for en østlig deviation på 45° må skibet styre 45° 
mod vest, hvilket giver en kurs på 285°.  
Denne kurs, altså vinklen mellem st.K. og D, kaldes st.K.dv. og er altid 
den, du aflæser i kompasset. 

 

Deviationstabellen.  
Skibe er bygget af forskellige materialer og er designede på uensartede måder. Derfor er der store 
variationer i skibsmagnetismen fra skib til skib.  

Hvis du forestiller dig, at det er motoren, der trækker mest i kompasset, og motoren er placeret bag ved 
kompasset, vil den trække på forskellig måde i kompasnålen på forskellige styrede kurser. 
Deviationen ændrer sig altså hele kompasset rundt, og for at korrigere for deviationen er det derfor 
nødvendigt at udarbejde en deviationstabel for det enkelte skib, der viser deviationen på alle styrede kurser.  
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Problemet med at lave en deviationstabel er at få en angivelse af st.K.mv. på de forskellige kurser. På de 
fleste fritidsbåde er nøjagtig pejling over styrekompasset ikke muligt. Deviationstabellen kan laves ved, i 
roligt vejr og med sikkerhed strømfrit farvand, at sejle forskellige kurser efter GPSen, og notere 
kompasvisningen for hver af disse. Der skal naturligvis rettes for misvisning, GPSen angiver jo st.K.rv. 

Deviationstabellen skal ind imellem fornyes, da deviationen kan ændre sig over tid, eller hvis der installeres 
nyt udstyr. 
Desuden skal man være opmærksom på, at elektronisk/elektrisk udstyr skal holdes på mindst en meters 
afstand af kompasset, da det kan give en stor deviation alt efter, om det er tændt eller slukket. En 
deviationstabel, som er lavet med udstyret slukket, vil således være ubrugelig med udstyret tændt. 
En af mine sejlervenner opdagede for mange år siden, at deviationen ændrede sig alt efter, hvor meget 
køkkenrulle han brugte. En køkkenrulleholder af jern på bagsiden af skottet kom tættere og tættere på 
kompasset efterhånden, som der blev brugt af papiret, og trak derfor mere og mere i kompasnålen. 

I eksemplet har vi ladet et skib, med en stor motor agter, sejle kompasset rundt. Vi har noteret st.K.mv. og 
st.K.dv. for hver 45°. Herved fremkommer følgende grove deviationstabel: 

Kurs dv. Dv. Kurs mv. 

000° 
055° 
110° 
145° 
180° 
115° 
250° 
305° 
360° 

0° 
- W10° 
- W20° 
- W10° 

0° 
+ E10° 
+ E20° 
+ E10° 

0° 

000° 
045° 
090° 
135° 
180° 
225° 
270° 
315° 
360° 

 

1.  

På denne kurs påvirkes kompasset ikke af motorens 
magnetisme. 
St.K.mv. = 000° 
Dv. = 0° 
St.K.dv. = 000° 

 

2.  

På denne kurs trækker motorens magnetisme 
kompasnålen mod vest.  
St.K.mv. = 045° 
Dv.W. = 10° 
St.K.dv. = 055°  

 

3.  

På denne kurs trækker motorens magnetisme 
kompasnålen mod vest.  
St.K.mv. = 090° 
Dv.W. = 20° 
St.K.dv. = 110°  
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4. 
På denne kurs trækker motorens magnetisme 
kompasnålen mod vest. 
St.K.mv. = 135 ° 
Dv.W. = 10° 
St.K.dv. = 145°  

 

5. 
På denne kurs påvirkes kompasset ikke af motorens 
magnetisme. 
St.K.mv. = 180° 
Dv. = 0° 
St.K.dv. = 180°  

 

6. 
På denne kurs trækker motorens magnetisme 
kompasnålen mod øst. 
St.K.mv. = 225° 
Dv.E. = 10° 
St.K.dv. = 215°  

 

7. 
På denne kurs trækker motorens magnetisme 
kompasnålen mod øst. 
St.K.mv. = 270° 
Dv.E. = 20° 
St.K.dv. = 250°  

 

 

8. 
På denne kurs trækker motorens magnetisme 
kompasnålen mod øst. 
St.K.mv. = 315° 
Dv.E  = 10° 
St.K.dv. = 305°  
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Husk dette! 

Deviationen kaldes vestlig (dv.W.), når D ligger vest for M. 
Vestlig dv. kaldes også - (minus), fordi kompasset viser for meget, og dv.v skal trækkes fra kompasvisningen. 

Deviationen kaldes østlig (dv.E.), når D ligger øst for M.  
Østlig dv. kaldes også + (plus), fordi kompasset viser for lidt, og dv.ø skal lægges til kompasvisningen. 

 

Rettelse for deviation: Eksempel nr. 1. 
Vi vil tegne en skitse og beregne st.K.mv., når st.K.dv. er 124° og dv.E. er 6° 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.dv. er vinklen mellem den 
devierende nordretning (D) og den styrede kurs. 

Først tegner du st.K.dv. 124° ind i din skitse. 
 
Ved østlig deviation ligger D øst for M, i dette tilfælde 6°. Du kan nu tegne M ind i 
skitsen. 

 

 
 

 

St.K.mv. er vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og den styrede kurs.  
Af skitsen kan du nu se, at dv.E. skal lægges til st.K.dv. for at finde st.K.mv. 

St.K.dv. = 124° 

dv.E. = 6° 
   
St.K.mv. = 130° 

 
Rettelse for deviation: Eksempel nr. 2. 
Vi vil tegne en skitse og beregne st.K.dv., når st.K.mv. er 281° og dv.E. er 5°. 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.mv. er vinklen mellem den 
misvisende nordretning (M) og den styrede kurs.  

Først tegner du st.K.mv. 281° ind i din skitse. 
 
Ved østlig deviation ligger D øst for M, i dette tilfælde 5°. Du kan nu tegne D ind i 
skitsen. 
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St.K.dv. er vinklen mellem den devierende nordretning (D) og den styrede kurs. 
 
Af skitsen kan du nu se, at dv.E.skal trækkes fra st.K.mv. for at finde st.K.dv. 

St.K.mv. = 281° 

dv.E. = 5° 
   
St.K.dv. = 276° 

 
 

 

Rettelse for deviation: Eksempel nr. 3. 
Vi vil tegne en skitse og beregne st.K.mv., når st.K.dv. er 290° og dv.W. er 7°. 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.dv. er vinklen mellem den 
devierende nordretning (D) og den styrede kurs. 

Først tegner du st.K.dv. 290° ind i din skitse. 
 
Ved vestlig deviation ligger D vest for M, i dette tilfælde 7°. Du kan nu tegne M ind i 
skitsen. 

 

 

 
St.K.mv. er vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og den styrede kurs.  
Af skitsen kan du nu se, at dv.W. skal trækkes fra st.K.dv., for at finde st.K.mv. 

St.K.dv. = 290° 

dv.W. = 7° 
   
St.K.mv. = 283° 
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Rettelse for deviation: Eksempel nr. 4. 
Vi vil tegne en skitse og beregne st.K.dv., når st.K.mv. er 202° og dv.W. er 9°. 

For at løse denne opgave skal du vide, at st.K.mv. er vinklen mellem den 
misvisende nordretning (M) og den styrede kurs.  

Først tegner du st.K.mv. 202° ind i din skitse. 
 
Ved vestlig deviation ligger D vest for M, i dette tilfælde 9°. Du kan nu tegne D ind i 
skitsen. 

 

 

 
St.K.dv. er vinklen mellem den devierende nordretning (D) og den styrede kurs. 
 
Af skitsen kan du nu se, at dv.W. skal lægges til st.K.mv. for at finde st.K.dv. 

St.K.mv. = 202° 

dv.W. = 9° 
   
St.K.dv. = 211° 

 

 

I praksis bruges skibets deviationstabel. 
I hverdagen tegner vi ikke skitser for at rette for deviationen. Dette er kun for, at du skal forstå principperne. I 
praksis aflæser vi rettelserne direkte i skibets deviationstabel. 
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DEVIATIONSTABEL 
Kurs dv. er det samme som kompasvisningen. 

Kurs 
dv. 

Dv. Kurs mv. 

000° 
010° 
020° 
030° 
040° 
050° 
060° 
070° 
080° 
090° 
100° 
110° 
120° 
130° 
140° 
150° 
160° 
170° 
180° 
190° 
200° 
210° 
220° 
230° 
240° 
250° 
260° 
270° 
280° 
290° 
300° 
310° 
320° 
330° 
340° 
350° 
360° 

- W2° 
- W3° 
- W3° 
- W4° 
- W4° 
- W4° 
- W4° 
- W4° 
- W4° 
- W3° 
- W3° 
- W2° 
- W1° 

0° 
+ E1° 
+ E2° 
+ E3° 
+ E3° 
+ E4° 
+ E4° 
+ E5° 
+ E5° 
+ E5° 
+ E5° 
+ E4° 
+ E4° 
+ E4° 
+ E3° 
+ E3° 
+ E2° 
+ E2° 
+ E1° 
+ E1° 

0° 
- W1° 
- W2° 
- W2° 

358° 
007° 
017° 
026° 
036° 
046° 
056° 
066° 
076° 
087° 
097° 
108° 
119° 
130° 
141° 
152° 
163° 
173° 
184° 
194° 
205° 
215° 
225° 
235° 
244° 
254° 
264° 
273° 
283° 
292° 
302° 
311° 
321° 
330° 
339° 
348° 
358° 

Prøv at læse deviationstabellen ovenfor, og tænk lidt over disse eksempler: 
1. Hvorfor bliver st.K.mv. = 123°. når st.K.dv. = 124°? 
2. Hvorfor bliver st.K.dv. = 197° når st.K.mv. = 202°? 
3. Hvorfor bliver st.K.dv.= 261° når st.K.mv. = 265°?  
4. Hvorfor bliver st.K.mv.= 292° når st.K.dv. = 290°? 
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Kursretteskemaet.  
Nu har du lært principperne bag rettelse for strøm, afdrift, misvisning og deviation. Hvis det hele ikke koger 
rundt inde i dit hoved som havregrød, er du enten et blændende geni, eller du har ikke fattet en pind af det 
hele. 

Så hvis du altså er helt normal, og vildt forvirret, må vi se at få samlet trådene. Dette gøres ved hjælp af 
kursretteskemaet. Når du behersker dette værktøj, vil du opfatte resten af din uddannelse som den rene leg. 

Print disse skemaer ud, eller skriv dem ned, så du altid har dem ved hånden, også til duelighedsprøven. 

 

Fra søkortkurs til kompaskurs: 

Beh.K.rv. =  

Strøm  =  Tegn en skitse og korriger MOD strømretningen  

Sejl.K.rv. =   

Afdrift  =  Tegn en skitse og korriger MOD vindretningen 

St.K.rv. =   

Mv.  =  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.mv. =   

Dv. = Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.dv. =   

  

Fra kompaskurs til søkortkurs: 

St.K.dv. =  

Dv. = Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.mv. =  

Mv. = Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.rv. =  

Afdrift  = Tegn en skitse og korriger MED vindretningen 

Sejl.K.rv. =  

Strøm  = Tegn en skitse og korriger MED strømretningen 

Beh.K.rv. =  
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Kursretteskemaet: Eksempel nr. 1. 
Vi sejler med et skib i farvandet nord for Gilleleje. Kompasset viser 57°. For at finde ud af hvor denne kurs 
fører os hen, må vi tegne den retvisende kurs ind i søkortet.  

Vi har følgende oplysninger:  

St.K.dv. = 057° 

Dv.W. = 4° 

Mv.E. = 1° 

Afdrift (NW)  = 6° 

Strøm (NE)  = 2° 

Nu gælder det om at vælge det rigtige skema. I dette tilfælde vil vi regne ”fra kompas til søkort”. 
Først skriver vi søkortkursen ind i kursretteskemaet. 

Fra kompaskurs til søkortkurs: 

St.K.dv. = 057°   

Dv. = Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.mv. =  

Mv. = Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.rv. =  

Afdrift  = Tegn en skitse og korriger MED vindretningen 

Sejl.K.rv. =  

Strøm  = Tegn en skitse og korriger MED strømretningen 

Beh.K.rv. =  

Nu skal vi have fat i deviationstabellen ovenfor. Nærmeste devierende kurs i tabellen er 60°, og deviationen 
aflæses til W4°, hvilket indføres i kursretteskemaet. 
Vestlig deviation skal trækkes fra, og nu har vi beregnet den styrede kurs retvisende.  

Fra kompaskurs til søkortkurs: 

St.K.dv. = 057°   

Dv.W. = 4°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.mv. = 053°   

Mv. = Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.rv. =  

Afdrift  = Tegn en skitse og korriger MED vindretningen 

Sejl.K.rv. =  

Strøm  = Tegn en skitse og korriger MED strømretningen 

Beh.K.rv. =  
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Så skal vi have skrevet misvisningen ind i kursretteskemaet. 
Østlig misvisning skal lægges til, så nu kan vi beregne styret kurs misvisende.  

Fra kompaskurs til søkortkurs: 

St.K.dv. = 057°   

Dv.W. = 4°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.mv. = 053°   

Mv.E. = 1°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.rv. = 054°   

Afdrift  = Tegn en skitse og korriger MED vindretningen 

Sejl.K.rv. =  

Strøm  = Tegn en skitse og korriger MED strømretningen 

Beh.K.rv. =  

Vi kender afdriften, men skal den lægges til eller trækkes fra? Lad os tegne st.K.rv. ind i en skitse: 

 
Når vi har tegnet afdriften ind fra NW og korrigeret MED vindretningen, 
kan vi se, at afdriften skal lægges til for at finde sejl.K.rv. 

 

 

Fra kompaskurs til søkortkurs: 

St.K.dv. = 057°   

Dv.W. = 4°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.mv. = 053°   

Mv.E. = 1°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.rv. = 054°   

Afdrift (NW) = 6°  Tegn en skitse og korriger MED vindretningen 

Sejl.K.rv. = 060°   

Strøm  = Tegn en skitse og korriger MED strømretningen 

Beh.K.rv. =  

Vi kender strømmens retning og styrke, men skal den lægges til eller trækkes fra? 
Lad os tegne sejl.K.rv. ind i en skitse: 

 
Når vi har tegnet NE-gående strøm ind i skitsen og korrigeret MED strømretningen, 
kan vi se, at strømsætningen skal trækkes fra for at finde beh.K.rv. Denne kurs 
kan vi tegne direkte ind i søkortet. 
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Fra kompaskurs til søkortkurs: 

St.K.dv. = 057°   

Dv.W. = 4°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.mv. = 053°   

Mv.E. = 1°  Rigtige fortegn: W=minus E=plus 

St.K.rv. = 054°   

Afdrift (NW) = 6°  Tegn en skitse og korriger MED vindretningen 

Sejl.K.rv. = 060°   

Strøm (NE) = 2°  Tegn en skitse og korriger MED strømretningen 

Beh.K.rv. = 058°   

Vi har nu regnet os fra st.K.dv. til beh.K.dv. 

Kursretteskemaet: Eksempel nr. 2. 
Denne gang skal vi rette fra søkortkurs til kompaskurs. 

I søkortet indtegner vi beholden kurs retvisende 058°. Inden vi forlader Gilleleje havn, vil vi beregne, hvilken 
kurs vi skal styre efter på kompasset ude på havet. 

Vi har følgende oplysninger:  

Beh.K..rv. = 058° 

Dv.W. = 4° 

Mv.E. = 1° 

Afdrift (NW)  = 6° 

Strøm (NE)  = 2° 

Nu gælder det om at vælge det rigtige skema. I dette tilfælde vil vi regne ”fra søkort til kompas”. 

Fra søkortkurs til kompaskurs: 

Beh.K.rv. = 058°   

Strøm  =  Tegn en skitse og korriger MOD strømretningen  

Sejl.K.rv. =   

Afdrift  =  Tegn en skitse og korriger MOD vindretningen 

St.K.rv. =   

Mv.  =  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.mv. =   

Dv. = Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.dv. =   
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Vi kender strømmens retning og styrke, men skal den lægges til eller trækkes fra? 
Lad os tegne beh.K.rv. ind i en skitse: 

 
Når vi har tegnet NE-gående strøm ind i skitsen og korrigeret MOD strømretningen, 
kan vi se, at strømsætningen skal lægges til for at finde sejl.K.rv. 

 

Fra søkortkurs til kompaskurs: 

Beh.K.rv. = 058°   

Strøm (NE) = 2°  Tegn en skitse og korriger MOD strømretningen  

Sejl.K.rv. = 060°   

Afdrift  =  Tegn en skitse og korriger MOD vindretningen 

St.K.rv. =   

Mv.  =  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.mv. =   

Dv. = Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.dv. =   

Vi kender afdriften, men skal den lægges til eller trækkes fra? Lad os 
tegne sejl.K.rv. ind i en skitse: 

 
Når vi har tegnet afdriften ind fra NW og korrigeret MOD vindretningen, 
kan vi se, at afdriften skal trækkes fra for at finde st.K.rv.  

 

Fra søkortkurs til kompaskurs: 

Beh.K.rv. = 058°   

Strøm (NE) = 2°  Tegn en skitse og korriger MOD strømretningen  

Sejl.K.rv. = 060°   

Afdrift (NW) = 6°  Tegn en skitse og korriger MOD vindretningen 

St.K.rv. = 054°   

Mv.  =  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.mv. =   

Dv. = Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.dv. =   
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Så skal vi have skrevet misvisningen ind i kursretteskemaet. 
Østlig misvisning skal trækkes fra, så nu kan vi beregne styret kurs misvisende.  

Fra søkortkurs til kompaskurs: 

Beh.K.rv. = 058°   

Strøm (NE) = 2°  Tegn en skitse og korriger MOD strømretningen  

Sejl.K.rv. = 060°   

Afdrift (NW) = 6°  Tegn en skitse og korriger MOD vindretningen 

St.K.rv. = 054°   

Mv.E.  = 1°  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.mv. = 053°   

Dv. = Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.dv. =   

Til slut skal vi have fat i deviationstabellen. Nærmeste misvisende kurs i tabellen er 56°, og deviationen 
aflæses til W4°, hvilket indføres i kursretteskemaet. 
Vestlig deviation skal lægges til, og nu har vi beregnet den styrede kurs devierende. Denne kurs skal vi styre 
efter på kompasset. 

Fra søkortkurs til kompaskurs: 

Beh.K.rv. = 058°   

Strøm (NE) = 2°  Tegn en skitse og korriger MOD strømretningen  

Sejl.K.rv. = 060°   

Afdrift (NW) = 6°  Tegn en skitse og korriger MOD vindretningen 

St.K.rv. = 054°   

Mv.E.  = 1°  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.mv. = 053°   

Dv.W. = 4°  Modsatte fortegn: W=plus E=minus 

St.K.dv. = 057°   

 

Tredje sæt opgaver til lektion nr. 6 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

54) Du ligger med din båd lige midt i Kattegat og kan trække en linie til den geografiske nordpol (retvisende 
nordretning) og til den magnetiske nordpol (misvisende nordretning). Hvad kaldes vinklen mellem disse to 
retninger? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Afdrift  
(  ) Deviation  
(  ) Misvisning 
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55) Er misvisningen (mv.) lige mange grader uanset hvor på jordkloden, du befinder dig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, helt præcis den samme  
(  ) Ja, næsten 
(  ) Nej, der er store forskelle 

56) Ændrer misvisningen sig år for år? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej – misvisningen er stabil 
(  ) Ja – man kan læse den årlige forandring i søkortet 

57) Hvordan finder du ud af, hvor stor misvisning der er i det område, hvor du sejler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det aflæser jeg i søkortets kompasrose  
(  ) I Efterretninger for Søfarende (EFS) 
(  ) Det aflæser jeg på kompasset 

58) Den misvisende nordretning (M), som vises af kompasset, kan altså ligge et antal grader til enten øst 
eller vest i forhold til den retvisende nordretning (R). Hvornår kaldes misvisningen (mv.) for vestlig (mv.W.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når R ligger vest for M  
(  ) Når M ligger vest for R 
 

59) Hvorfor kaldes vestlig misvisning også for - (minus)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi søkortet viser for meget, og mv.W. derfor skal trækkes fra kompasvisningen for at få kompaskursen  
(  ) Fordi kompasset viser for lidt, og mv.W. derfor skal trækkes fra kompasvisningen for at få kursen i 
søkortet  
(  ) Fordi kompasset viser for meget, og mv.W. derfor skal trækkes fra kompasvisningen for at få kursen i 
     søkortet 

60) Hvorfor kaldes østlig misvisning også for + (plus)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi søkortet viser for meget, og mv.E. derfor skal lægges til kompasvisningen for at få kompaskursen  
(  ) Fordi kompasset viser for lidt, og mv.E. derfor skal lægges til kompasvisningen for at få kursen i søkortet  
(  ) Fordi kompasset viser for lidt, og mv.E. derfor skal lægges til søkortkursen for at få kompaskursen 

61) Hvornår er misvisningen østlig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når R ligger øst for M  
(  ) Når M ligger øst for R 

61) Hvilken vinkel beskriver den "styrede kurs misvisende" (st.K.mv.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vinklen mellem M og st.K.  
(  ) Vinklen mellem R og st.K 

62) Det er sommer. Du sejler langs kysten, og i kikkerten kan du se sølvmågerne gå på rov i fuglekolonierne. 
Dit kompas er ikke påvirket af anden magnetisme end jordens, så st.K.mv. aflæser du i kompasset til 151°, 
og i søkortets kompasrose kan du læse, at mv.E. er 29°. 
Tegn en skitse og beregn st.K.rv.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 122°  
(  ) 180° 
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63) Tegn en skitse og beregn st.K.mv. når st.K.rv. er 097° og mv.W. er 19°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 078°  
(  ) 116° 

64) Tegn en skitse og beregn st.K.rv. når st.K.mv. er 156° og mv.W. er 22°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 134°  
(  ) 178° 

65) Tegn en skitse og beregn st.K.mv. når st.K.rv. er 169° og mv.E. er 16°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 153°  
(  ) 185° 

66) Tegn en skitse og beregn st.K.mv. når st.K.rv. er 289° og mv.W. er 34°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 255°  
(  ) 323° 

67) Tegn en skitse og beregn st.K.rv. når st.K.mv. er 292° og mv.W. er 28°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 264°  
(  ) 320° 

68) Tegn en skitse og beregn st.K.mv. når st.K.rv. er 212° og mv.E. er 21°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 191°  
(  ) 233° 

69) Tegn en skitse og beregn st.K.rv. når st.K.mv. er 075° og mv.E. er 22°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 053°  
(  ) 097° 

70) Hvad forstås ved "skibsmagnetisme"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Magnetisme fra skibets kompasnål  
(  ) Magnetisme fra skibets jerndele og elektriske dele   
(  ) Magnetisme fra jordkloden 

71) Hvad forstås ved "deviation"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Samme som gyroeffekt  
(  ) Korrektion af kompasset ved hjælp af små jernklodser  
(  ) Fejlvisning i kompasset grundet skibsmagnetisme 

72) Hvad forstås ved "devierende nordretning (D)"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Den retning kompasnålen indtager, når den kun påvirkes af jordmagnetismen   
(  ) Den retning kompasnålen indtager, når den påvirkes af både jordmagnetismen og skibsmagnetismen 
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73) Hvilken vinkel taler man om, når deviationen udtrykkes i grader? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og den devierende nordretning (D)  
(  ) Vinklen mellem den retvisende nordretning (R) og den devierende nordretning (D) 

73 b) Hvilken kurs viser kompasset? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Styrede kurs retvisende (st.K.rv.)  
(  ) Styrede kurs misvisende (st.K.mv.)  
(  ) Styrede kurs devierende (st.K.dv.) 

74) Er skibsmagnetismen den samme i alle skibe? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

75) Hvorfor skal man bruge en deviationstabel? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) For at kompaskursen kan sammenlignes med søkortkursen  
(  ) For at kende deviationens størrelse på forskellige styrede kurser  
(  ) For at undgå deviation 

76) Hvorfor er deviationens retning og størrelse afhængig af den styrede kurs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi skibsmagnetismen påvirker kompasnålen forskelligt på forskellige styrede kurser  
(  ) Fordi jordmagnetismen påvirker kompasnålen forskelligt på forskellige styrede kurser  
(  ) Fordi deviationen er den samme hele kompasset rundt 

77) Hvornår kaldes deviationen vestlig (dv.W.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når D ligger vest for M  
(  ) Når M ligger vest for D 

78) Hvornår kaldes deviationen østlig (dv.E.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når M ligger øst for D  
(  ) Når D ligger øst for M 

79) Hvorfor kaldes dv.E. også for + (plus)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi kompasset viser for lidt, og dv.E. skal lægges til kompasvisningen   
(  ) Fordi kompasset viser for meget, og dv.E. skal lægges til kompasvisningen   

80) Hvorfor kaldes dv.W. også for - (minus)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi kompasset viser for lidt, og dv.W. skal lægges til kompasvisningen   
(  ) Fordi kompasset viser for meget, og dv.W. skal trækkes fra kompasvisningen   

81) Tegn en skitse og beregn st.K.mv. når st.K.dv. er 124° og dv.E. er 6°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 118°  
(  ) 130° 
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82) Tegn en skitse og beregn st.K.dv. når st.K.mv. er 281° og dv.E. er 5°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 276°  
(  ) 286° 

83) Tegn en skitse og beregn st.K.mv. når st.K.dv. er 290° og dv.W. er 7°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 283°  
(  ) 297° 

84) Tegn en skitse og beregn st.K.dv. når st.K.mv. er 202° og dv.W. er 9°. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 193°  
(  ) 211° 

85) Kompasset viser st.K.dv. 140°.  Brug deviationstabellen til at finde deviationen og beregn st.K.mv. for det 
skib, netop denne tabel er udarbejdet til. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 141°  
(  ) 152° 

86) St.K.mv. er 080°. Brug deviationstabellen til at finde deviationen og beregn st.K.dv. for det skib, netop 
denne tabel er udarbejdet til. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 076°  
(  ) 084° 

87) Kompasset viser st.K.dv. 104°.  
Brug deviationstabellen til at finde deviationen og st.K.mv. for det skib, netop denne tabel er udarbejdet til. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 101°  
(  ) 102° 

88) St.K.mv. er 270°. Brug deviationstabellen til at finde deviationen og st.K.dv. for det skib, netop denne 
tabel er udarbejdet til. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 273°  
(  ) 267° 

89) For at løse de følgende opgaver skal du bruge Kort 100 over Kattegat, kurslineal og stikpasser. 
Derudover skal du benytte kursretteskemaet og deviationstabellen. 

Et sømærkes position er angivet ved en lille cirkel i bunden af mærket. 

Du er klar til at afgå fra Hundested med en motorbåd. 
Hvad er beh.K.rv. fra anduvningsbøjen nord for Hundested Havn til N-
mærket ved Hesselø? 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 334°  
(  ) 154°  
(  ) 331° 
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(fortsat) Da du passerer anduvningsbøjen nord for Hundested Havn, vurderer du, at nordøstgående strøm 
sætter din båd med 4° og at vind fra nordvest giver en afdrift på 2°. I kortet kan du aflæse, at misvisningen i 
farvandet er 1° øst. Deviationen aflæser du i tabellen. 
Indtegn kurslinien i søkortet. Hvilken kurs skal du styre efter på kompasset (st.K.dv.) for at komme frem til 
nordbøjen ved Hesselø, når beh.K.rv.= 334°? 
Til brug ved løsningen af opgaven skal du anvende et kursretteskema. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 324°  
(  ) 327°  
(  ) 332° 

(fortsat) 5 sømil efter passagen af anduvningsbøjen nord for Hundested Havn drejer du på en kurs parallel 
med kystlinien. Afsæt denne position i søkortet(*). 

På kompasset aflæser du din nye st.K.dv. til 057°. Strøm og vindforhold er de samme som tidligere, men på 
grund af kursændringen sætter strøm (NE) nu skibet med 2° og vind fra NW giver en afdrift på 6°. Mv.E. er 
uændret 1°.  
Deviationen aflæser du i tabellen.  
Hvad bliver din beh.K.rv.? 
Til brug ved løsningen af opgaven skal du anvende et kursretteskema. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 058°  
(  ) 050°  
(  ) 049° 

(fortsat) Fra den position du har afsat i kortet (*), indtegner du nu beh.K.rv. 058°. Hvor kommer du hen, hvis 
du fortsætter på denne kurs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Tylögrund Fyr  
(  ) Hallands Väderö Fyr  
(  ) Kullen Fyr   

90) Fra Kullen Fyr beslutter du at sejle vestpå mod nordbøjen ved 
Lysegrund. 

Tegn kursen ind i dit søkort. Hvad er beh.K.rv.? 

 

 
 

  
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 092°  
(  ) 272°  
(  ) 276° 
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(fortsat) NE-gående strøm sætter båden med 3° og afdriften (NW) er på 2°. 
Mv.E. = 1°. 
Dv. aflæses i tabellen. 
Tegn en skitse. Hvad bliver st.K.dv. ? 
Ved løsningen af opgaven skal du anvende et kursretteskema. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 273°  
(  ) 267°  
(  ) 263° 

(fortsat) På turen fra Kullen Fyr til nordbøjen ved Lysegrund observerer du på et tidspunkt Lysegrund Fyr 
tværs om bagbord. Hvor langt er der, til du er fremme ved nordbøjen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ca. 1 sømil  
(  ) Ca. 2 sømil  
(  ) Ca. 3 sømil 

(fortsat) Da du kommer frem til nordbøjen ved Lysegrund, er vejret slået 
om. Sigtbarheden er nedsat, men heldigvis møder du Fisker-Hans, som 
ligger og fisker ved nordbøjen.  
Han tilbyder dig, at du kan følge efter ham ind til anduvningsbøjen nord 
for Hundested, da han har radar på sin båd. 
I begiver jer på vej, og dit kompas viser 183°. Du har strømmen ind foran 
for tværs om styrbord, og du regner med at den sætter dig 9°, mens 
vinden agten for tværs om bagbord giver en afdrift på 1°. 
Mv.E. = 1° og dv. aflæses i tabellen. 
Hvad bliver den beh.K.rv. ? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 178°  
(  ) 180°  
(  ) 192° 

(fortsat) Er du på rette vej til anduvningsbøjen nord for Hundested? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

 

91) Hvad er beh.K.rv. fra nordbøjen ved Lysegrund til anduvningsbøjen nord for Hundested?  
--------------------------------------------------------------------------------   
(  ) 165°  
(  ) 170°  
(  ) 175° 
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92) Beh.K.rv. = 047° 
Strøm (S)  = 3°  
Afdrift (N)  = 5°  
Mv.W.  = 3°  
Find deviationen i tabellen. 
Hvad bliver st.K.dv.?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 038°  
(  ) 046°  
(  ) 051° 

93) St.K.dv. = 090°  
Mv.W. = 12°  
Afdrift (SE)  = 7°  
Strøm. (NE)  = 5°  
Find deviationen i tabellen. 
Hvad bliver beh.K.rv.?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 063°  
(  ) 068°  
(  ) 075° 

94) Beh.K.rv. = 183°  
Strøm (E)  = 4°  
Afdrift (E)  = 3°  
Mv.E.  = 12°  
Find deviationen i tabellen. 
Hvad bliver st.K.dv.?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 181°  
(  ) 175°  
(  ) 169° 

95) St.K.dv. = 1°  
Mv.W. = 2°  
Afdrift (SE)  = 7°  
Strøm. (NE)  = 5°  
Find deviationen i tabellen. 
Hvad bliver beh.K.rv.?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 355°  
(  ) 000°  
(  ) 005° 
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Lektion nr. 7  
Fart, tid, distance, ekkoloddet, kimingsafstand, søkortet. 
 

Tid. 
Jorden drejer mod øst, og derfor står solen op ca. 24 minutter tidligere i Rønne end i Esbjerg. 
Hele turen rundt tager som bekendt 24 timer. 
1 time = 60 minutter. 
1 minut = 60 sekunder. 

I forbindelse med fritidssejlads regner vi normalt ikke med sekunder, men i hele timer og minutter. 

Du skal kunne lægge to tider sammen eller trække en tid fra en anden. Dette gøres lettest ved at regne med 
hele minutter. 
Eksempel: 
Vi sejler ud kl. 10.50 og er tilbage kl. 11.10. Turen har taget (670 - 650) minutter = 20 minutter. 

For at kunne lave regnestykker, hvor distance og fart indgår (tid = distancen / farten), skal du kunne omregne 
minutter til decimaltal af timer. 
Eksempel:  
2 timer og 30 minutter = 150 minutter = (150 / 60) timer = 2,5 timer. 

Du skal også kunne omregne decimaltal af timer til timer og minutter. 
Eksempel: 
2,5 timer = (2,5 x 60) = 150 minutter = 2 timer og 30 minutter. 

 
Af praktiske grunde har man opdelt jordens 
360 længdegrader i 24 tidszoner. Hver zone 
omfatter således 15 længdegrader.  
0-zonen tager sit udgangspunkt i Greenwich. 
Tiden her betegnes som UT (Universal Time), 
ofte benævnt UTC (Universal Time 
Coordinated) eller GMT (Greenwich Mean 
Time). 

Læg mærke til, at zonerne af praktiske grunde 
ikke følger meridianerne helt nøjagtigt. 
Danmark ligger i den første østlige zone, altså 

1 time før GMT (Greenwich Mean Time). Når vi har sommertid, ligger vi 2 timer før GMT. Vores standardtid 
betegnes ofte CMT (Central European Time), eller angives med UTC +1 eller +2. 

Nogle små øvelser vedr. tid. 

 
Hvor lang tid tager turen i timer og minutter? 
Start 0115, slut 0345  
Start 1425, slut 1755  
Start 2250, slut 2310  
Start 1156, slut 1832  
Start 2103, slut 0257 næste dag 

Omregn decimaltallene til timer og minutter. 
0.1 time 
0,5 time 
1,2 time 
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12,63 time 
99,99 time 

Omregn timer og minutter til timer med 2 decimaler. 
0 timer 6 minutter  
1 time 18 minutter  
1 time 39 minutter 
4 timer og 75 minutter  
71 timer og 3 minutter  

Distance. 
På havet måler vi distancer i to enheder - meter og sømil. 

Meteren er grundenheden i metersystemet og fastsat som 1/10.000.000 af distancen fra Ækvator til 
Nordpolen langs havoverfladen. 

Sømil (nautisk mil/ sm) er fastsat som 1 minut af jordens storcirkel. 
Fra Nordpolen til Ækvator er der 90° á 60 minutter = 5.400 minutter. 
En sømil er altså 10 mio./ 5.400 meter = 1.852 meter. 

Beholden distance (beh.dist.) er distancen målt hen over havbunden (grunden). 

Sejlet distance (sejl.dist.) er den distance, skibet sejler gennem vandet. 

 
Et skib sejler fra A til B. Afstanden hen over 
havbunden - den beholdne distance - er 10 
sømil. På grund af modstrøm skal skibet sejle 
en distance på f.eks. 11 sømil gennem vandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På hjemturen er der medstrøm, så den sejlede 
distance gennem vandet bliver nu kun på 9 
sømil. 
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Fart. 
Da vi ude på havet bruger sømil til angivelse af distancer, må vi bruge sømil pr. time (knob) til angivelsen af 
hastigheder. 

Vi interesserer os især for, hvor hurtigt vores skib sejler, men også for andre skibes fart, samt vind- og 
strømhastigheder. 

Beholden fart (beh.f.)  er skibets fart hen over grunden.  
Din GPS viser den beholdne fart.  

Sejlet fart (sejl.f.)  er skibets fart gennem vandet.  
Denne fart måles ved hjælp af en sumlog, et instrument som findes i forskellige udformninger, men i 
princippet en "propel", der slæber efter båden i en line eller et lille "møllehjul", der er monteret under skibets 
bund. Når båden bevæger sig gennem vandet, drejer loggen rundt. Jo hurtigere vandet passerer, des 
hurtigere roterer loggen. Bevægelsen overføres via et kabel til et instrument i fartøjet, hvoraf farten kan 
aflæses. 
Også omdrejningerne på skibsskruen giver et fingerpeg om fartøjets sejlede fart – når man kender sin båd. 

Fart = Distance / Tid 
Eksempel: Et skib sejler 10 sømil på 2 timer. Farten = 10 / 2 = 5 knob. 

Tid = Distance / fart 
Eksempel: Et skib sejler 15 sømil med en fart af 6 knob. Sejladsen varer 15 / 6 = 2,5 timer. 

Distance = Fart x Tid 
Eksempel: Et skib sejler 8 knob i 2 timer. Distancen bliver 8 x 2 = 16 sømil. 

 
Et skib bevæger sig gennem vandet med en 
sejlet fart på 5 knob. Strømmen er modgående 
1 knob. Beholden fart over grunden bliver på 4 
knob. 

 

 

 
Skibet vender, og har nu strømmen ind fra 
agter. Sumloggen viser, at sejlet fart stadig er 5 
knob, men nu er beholden fart iflg. GPS´en 
oppe på 6 knob. 
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Måling af vanddybder. 
Det er vigtigt at kende vandets dybde der, hvor du sejler. Du vil erne vide hvor meget vand, du har under 
kølen, så du ikke går på grund. 

Måling af dybden er også en vigtig funktion i forbindelse med stedbestemmelse. Hvis du har bestemt din 
position ved hjælp af bestik, observationer eller GPS, kan du sammenholde søkortets dybdeangivelser med 
den dybde, du lodder på stedet, og herved gøre din pladsbestemmelse endnu mere sikker. 

Vær opmærksom på, at dybdeangivelser inden for Skagen udtrykker middelvandstanden. Hvis du sejler vest 
for Skagen, er dybderne udtryk for vandstanden ved normalt lavvande. 

Skal du bruge dybdemålingen til bekræftelse af din position, skal du tillægge/fratrække tidevandsstanden til 
kortets dybde. På mange elektroniske kort ses tidevandets højde umiddelbart, på papirkort må det beregnes 
ved hjælp af tidevandstabeller. I indre danske farvande kan du slå vandstanden op på DMI.dk, hvis du har 
internetforbindelse. Det bør du også gøre på steder, hvor du skal passere med meget lidt vand under kølen. 

Jeg har haft uvurderlig hjælp af mit ekkolod eller håndlod, når jeg har sejlet med mindre både, der ikke har 
en radar. I usigtbart vejr har jeg ved hjælp af kompasset søgt ind mod land og så fulgt en dybdekurve med 
en meter eller to under kølen hen til en havn eller en sikker ankerplads. Herved har jeg nedsat risikoen for at 
blive sejlet ned af et større skib. 

Håndloddet, der egner sig bedst til måling af dybder på lavt vand, 
består af en line og et lod. Man laver en knude for hver meter på linen og 
kan på den måde måle vanddybden, når linen står lodret ned i vandet. 
Hav altid et håndlod om bord, det kan redde dit liv! 

 

Ekkoloddet måler dybden ved hjælp af lydbølger. De fleste typer har en 
alarmfunktion, som du kan indstille til at varsko dig ved en bestemt dybde. 
Så skal du ikke hele tiden holde øje med instrumentet. 

Vær opmærksom på, at ekkoloddet kan kalibreres til at vise enten dybden 
målt fra vandoverfladen, dybden målt fra transducerens placering eller 
dybden under kølen. Du skal vide, hvad dit ekkolod er kalibreret til! 

 
 
 

 
 

Kimingsafstand.  
Når du står og kigger ud over havet, er der en linie, som skiller himmel og hav. Denne skillelinie kaldes for 
kimingen.  

Hvis man skal vurdere hvor langt væk, man kan se et fyr, skal man finde ens egen kimingsafstand, og lægge 
den sammen med fyrets kimingsafstand. 

Kimingsafstanden afhænger af højden over vandet på følgende måde: tag kvadratroden af højden og gang 
resultatet med 2, så har man kimingsafstanden i sømil.  
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Eksempel: 
Hvis man selv er 2 meter over vandet, og fyrets lys er 16 meter over havet, så kan fyret ses i en afstand af 2 
gange 1,4 plus 2 gange 4, altså ca. 11 sømil. 
Prøv at finde afstanden ved hjælp af tabellen nedenfor, og sammenlign resultatet. 

Det vigtige er, at man ikke behøver lommeregner, for bare man har det sådan nogenlunde, så er det som 
regel godt nok. For eksempel er kvadratroden af 20 et sted mellem 4 og 5, så hvis man bruger 4,5, er det 
nøjagtigt nok.  

Du sejler med kursen mod et fyr. I søkortet kan du læse, 
at fyrets lyskilde er 12 meter over havoverfladen. Din 
øjenhøjde i styrehuset er 3,5 meter over havoverfladen. 
I tabellen herunder kan du nu aflæse, at afstanden fra 
fyrets lys til kimingen er 7,2 sm. Du kan også aflæse, at 
afstanden fra dit skib til kimingen er 3,9 sm. Afstanden til 
fyret er altså (7,2 + 3,9) sm = 11.1 sm. 

I det øjeblok du ser fyrets lys, befinder du dig altså et sted på en cirkel, der kan tegnes omkring fyret i 
søkortet med en radius af 11,1 sm. Dette under forudsætning af, at fyrets lysstyrke (fremgår af søkortet) er 
lige så stor eller større end den beregnede afstand, og at der er klart vejr. I modsat fald kan det være 
betydeligt tættere på end beregnet. 
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Søkortet.  
Du har løbende fået en række oplysninger om søkortet. Lad os prøve at samle trådene. 

Kortprojektion. 
Det er lidt problematisk at gengive jordens kugleform på et plant kort. 
Til sejlads anvender vi projicerede / udfoldede kort, hvor længdemeridianerne ikke løber sammen i polerne, 
men er parallelle linier, og hvor afstanden mellem breddeparallellerne vokser, når man bevæger sig bort fra 
ækvator. Derfor kan distancer i et søkort kun aflæses på breddeskalaen ud for det sted, hvor de er opmålt. 

Skala. 
Sømil og breddegrader aflæses altså i kortets lodrette kanter. Skalaen i søkortets bund og top udtrykker 
længdegrader. 
Kortets målestoksforhold, d.v.s. forholdet mellem en afstand vist i kortet og den tilsvarende afstand i 
virkeligheden, varierer alt efter hvor stor en grad af detaljer, der er brug for i det pågældende farvand. Ved 
kystsejlads og ved anduvning af havne eller fjorde ønsker navigatøren et meget nøjagtigt søkort, mens der 
ude midt i Atlanterhavet kan anvendes et oversigtskort i meget stor målestok. 
En af de fejl vi navigatører ofte begår er, at vi ikke er opmærksomme på, at der pludselig skal aflæses 
afstande i en ny skala, når vi skifter fra et søkort til et andet. 

Kort 1. 
"Kort 1" indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel internationale som nationale 
søkort. Publikationen er derfor både på dansk og engelsk. "Kort 1" bygger på "Chart Specifications of the 
IHO", som blev vedtaget på den 12. Internationale Hydrografiske Konference i 1982 i Monaco. "Kort 1" 
udkommer både som netpublikation, trykt publikation og på cd-rom.  
Du skal øve dig i at anvende Kort 1. Tag dit søkort, og prøv at slå mindst 10 symboler og forkortelser op. 

Ajourførte kort.  
Grundlaget for al sikker navigering er søkort og 
farvandsbeskrivelser. Derfor siger loven, at 
skipperen skal have de ajourførte søkort, 
sejlhåndbøger m.m. med om bord, som er 
nødvendige i forhold til den planlagte sejlads. 
Samtidig har skipperen pligt til at gøre sig 
bekendt med de påbud og forskrifter, der 
gælder for skibsfarten i de farvande, som 
skibet skal sejle i og de steder, som skibet skal 
anløbe. 

Hver uge kommer der rettelser til søkortene og 
vigtige informationer til søfarten. Måske viser 
dit søkort en dybde på 2,5 meter i indsejlingen 
til en havn, men hvad hjælper det, hvis et 

entreprenørskib ved et uheld har tabt nogle kæmpestore betonklodser midt i renden? 
Efterretninger for Søfarende og rettelser til søkort findes gratis på Internettet, eller man kan abonnere på det 
postomdelte hæfte. 
Meddelelser af betydning for sejladsen, herunder rettelser til søkortet, kan man også få ved at lytte til DR´s 
daglige radioudsendelser "Meddelelser til skibsfarten". 

I praksis kender jeg ingen fritidssejlere, som holder sine kort opdateret på denne måde. De fleste sværger til 
digitale kort, som kan opdateres fuldstændigt ved tryk på en knap. Papirkortene ligger nederst i skibskisten, 
og kommer kun frem i nødstilfælde. 
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Hvor stor er nøjagtigheden på dybdeangivelsen i danske søkort? 
Ikke alle de angivne dybder i søkortene er sikre. Det afhænger af hvornår og hvordan, kortene er opmålt. 

Man skal huske på, at kortene er opmålt til erhvervstrafikken. Man kan ikke stole på vanddybderne, hvis man 
kommer uden for disse områder.  

Navigatøren skal vise stor omhu, når der navigeres i områder med ældre opmålinger, idet nøjagtigheden og 
fuldstændigheden af dybdeindikatorerne ikke er i overensstemmelse med moderne standarder, og 
navigatøren skal tillige sikre, at navigation til enhver tid udføres med gode sikkerhedsmarginer og i 
overensstemmelse med korrekt navigationspraksis.  

Fartøjsfører Bent Larsen fra Marinehjemmeværnet fortæller mig, at man omkring øerne, Læsø, Anholt med 
flere, skal være meget opmærksom, da man jo der har målt ved hjælp af håndlod og pejlinger til land. 
Ligeledes skal man være meget opmærksom på hvornår, kortene er opmålt. Der er mange områder, der er 
opmålt i 1800 tallet, og ikke er kontrolleret senere. Ved dybder målt med håndlod kan man risikere, at der 
blot nogle få meter fra dybdeangivelserne ligger en stor sten eller en grund, som man ikke lige opdagede 
ved lodskuddet. Der ligger uafmærkede stenbunker på størrelse med et parcelhus i danske farvande. I dag 
måler man med en sonar, som tager et bredt stykke af bunden, hvorved man får en bredere dækning, og 
ligeledes gør man brug af en meget nøjagtig GPS.  

I Storebælt, hvor jeg sejler til hverdag, kan der være 1 meter lavvande ved kraftig blæst mellem S og SW, og 
dertil kommer det almindelige tidevand, som er ca - 0,2 meter. Selv holder jeg mig i uafmærket og ukendt 
farvand uden for 4-meterkurven i min Bianca27, som stikker 1,6 meter. 
Igennem mit sejlerliv er jeg ofte blevet advaret af lokale fiskere og sejlere om uafmærkede stenbunker på 
størrelse med parcelhuse og lignende ubehageligheder. Hvis jeg bevæger mig indenfor 4-meterkurven, og 
samtidig sejler udenfor en anbefalet eller afmærket rute, er det for laveste styrefart med en årvågen gast i 
stævnen til at advare mig imod store sten, sandbanker, knækkede bundgarnspæle o.lign. 

Man sejler altid enten 
indgående eller udgående. 
I lukkede fjorde og indløb til havn eller red er et 
skib for indgående, når det kommer fra søen.  

I visse farvande, der kan besejles fra flere sider, 
skifter retningen for indgående. Dette fænomen 
kan opleves 5 steder i Danmark: Esbjerg, 
Aalborg, Ulvsundbroen i Bøgestrømmen, 
Svendborg og Sønderborg.  

Hvis man f.eks. sejler ind i Limfjorden fra 
Kattegat eller Nordsøen er man indgående, 
med de grønne sideafmærkninger på styrbord 
side og de røde på bagbord side. Når man 
passerer Hestehage W. for Aalborg, er det 
pludselig omvendt - man er nu for udgående.  
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Opgaver til lektion nr. 7 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) I hvilken enhed angives skibets fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kilometer pr. time  
(  ) Meter pr. sekund   
(  ) Sømil pr. time 

2) Du sejler med 1 knob. Hvor mange km. er det pr. time? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1,852 km. pr. time  
(  ) 18,52 km. pr. time  
(  ) 0,1852 km. pr. time 

3) Du sejler med 4 knob. Hvor lang tid tager det at sejle 1 sm? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 time  
(  ) 0,5 time  
(  ) 0,25 time 

4) Hvor mange minutter er 1,15 time? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 69 minutter  
(  ) 75 minutter   
(  ) 118 minutter   

5) Hvor mange timer og minutter er 2,5 timer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2 timer og 5 minutter  
(  ) 2 timer og 30 minutter  
(  ) 2 timer og 50 minutter 

6) Hvor mange timer og minutter er 129 minutter? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2 timer 5 minutter  
(  ) 2 timer 9 minutter  
(  ) 2 timer 29 minutter 

7) Hvor lang tid tager det dig i timer og minutter at sejle 9,75 sm med en fart af 3 knob? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2 timer 5 minutter  
(  ) 3 timer 25 minutter 
(  ) 3 timer 15 minutter 

8) Hvor lang tid tager det dig i hele timer og minutter at sejle 14,4 sm med en fart af 4,5 knob? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 time 16 minutter  
(  ) 3 timer 12 minutter  
(  ) 3 timer 33 minutter 
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9) Du sejler 5 knob i 3 timer og 9 minutter. Hvor langt har du sejlet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 15,65 sm  
(  ) 15,70 sm  
(  ) 15,75 sm 

10) Du sejler 8 knob i 6 timer og 51 minutter. Hvor langt har du sejlet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 54,7 sm  
(  ) 54,8 sm  
(  ) 54,9 sm 

11) Du sejler 2 knob i 9 timer og 3 minutter. Hvor langt har du sejlet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 18,1 sm  
(  ) 18,4 sm  
(  ) 18,8 sm 

12) Du har sejlet 14 sm på 2 timer og 33 minutter. Hvad var skibets fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 5,49 knob  
(  ) 5,55 knob  
(  ) 5,69 knob 

13) Du har sejlet 3 sm på 3 minutter. Hvad var skibets fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 45 knob  
(  ) 60 knob  
(  ) 75 knob 

14) Du har sejlet 5,5 sm på 1 time og 24 minutter. Hvad var skibets fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2,86 knob  
(  ) 3 knob  
(  ) 3,93 knob 

15) Hvad menes med sejlet distance (sejl.dist.) og sejlet fart (sejl.f.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Distancen og farten gennem vandet  
(  ) Distancen og farten hen over havbunden 

16) Hvad kalder man distancen og farten hen over havbunden? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beholden distance (beh.dist.) og beholden fart (beh.f.)  
(  ) Gisset distance og logget fart 

17) Hvad viser loggen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beholden distance (beh.dist.) og beholden fart (beh.f.)  
(  ) Sejlet distance (sejl.dist.) og sejlet fart (sejl.f.) 

18) Hvilket instrument kan vise dig beholden distance (beh.dist.) og beholden fart (beh.f.)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kompas 
(  ) GPS  
(  ) Log   
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19) Hvor lang tid tager det dig i timer og minutter at sejle en beh.dist. på 10 sm med en sejl.f. på 3 knob, når 
du har en modstrøm på 1,4 knob? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 7 timer 5 minutter  
 6 timer 45 minutter  
 6 timer 15 minutter 

20) Din sejl.f. er på 12 knob. Du sejler i 4 timer og 45 minutter. Du har medstrøm på 2 knob. Hvad bliver den 
beh.dist.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 66,4 sm  
(  ) 66,5 sm  
(  ) 66,6 sm 

21) Loggen viser, at din sejl.dist. var 35,5 sm på 11 timer og 18 minutter. På hele turen har du haft strømmen 
imod dig med 1 knob. Hvad var skibets beholdne fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 4,14 knob  
(  ) 3,14 knob  
(  ) 2,14 knob 

22) Din sejl.f. er på 3 knob. Du har medstrøm på 2 knob. Hvor mange minutter tager det dig at sejle en 
beh.dist. på 1 sm?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 5 minutter  
(  ) 12 minutter  
(  ) 15 minutter 

23) Din sejl.f. er på 5 knob. Du sejler i 3 timer og 21 minutter. Du har modstrøm på 1,5 knob. Hvad bliver den 
beh.dist.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 11,2 sm  
(  ) 11,3 sm  
(  ) 11,7 sm 

24) Du har sejlet i 1 time og 3 minutter. I søkortet opmåler du, at du har sejlet 15 sm. På hele turen har du 
haft strømmen imod dig med 1 knob. Hvad var skibets sejlede fart? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 14,3 knob  
(  ) 15,3 knob  
(  ) 16,9 knob 

25) På GPS´en aflæser du din beh.f. til 9 knob. Du sejler i 13 timer og 15 minutter. Du har medstrøm på 2 
knob. Hvad er den sejl.dist.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 90,44 sm  
(  ) 91,50 sm  
(  ) 92,75 sm 

26) Hvad bruger man et håndlod til? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At måle vanddybden  
(  ) At måle skibets fart gennem vandet  
(  ) At lave strømtrekanter 
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27) Hvad kaldes skibets elektroniske dybdemåler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Sumlog  
(  ) Ekkolod  
(  ) Lodskud 

28) Hvilken vej drejer jorden rundt? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fra nord mod syd  
(  ) Fra øst mod vest  
(  ) Fra vest mod øst 

29) Du står og kigger ud over havet. Hvad kaldes den linie, hvor himmel og hav mødes?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Horisonten  
(  ) Datolinien  
(  ) Kimingen 

30) Hvad er bredden (br.) for Ækvator, målt i grader?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1° N.br.  
(  ) 91° 75´ 62´´ S.br.  
(  ) 0° br. 

31) Hvad kaldes meridianen, som går gennem Greenwich ved London?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Længde-meridianen  
(  ) Nul-meridianen eller første-meridianen  
(  ) Bredde-parallellen 

32) Kan du – uden at kigge i kortet – regne ud hvilken havn, der ligger på positionen:  
55°41,3´ N - 12°36,1´ E?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) København  
(  ) New York  
(  ) Sydney 

33) Hvor mange breddeminutter er der fra den geografiske sydpol til Ækvator?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 3.600   
(  ) 5.400  
(  ) 9.000   

34) Hvor mange breddeminutter er 1 sømil?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 breddeminut   
(  ) 1852 breddeminutter  
(  ) 60 breddeminutter   

35) Hvad er en kompaslinie? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En ret linie, der kan trækkes fra et sted i søkort til den geografiske nordpol  
(  ) En linie, der danner samme vinkel med enhver meridian, den skærer  
(  ) En ret linie, der kan trækkes fra et sted i søkortet til den magnetiske nordpol 
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36) Hvad menes der med udtrykket "skibets kurs"?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vinklen mellem stedets breddeparallel og skibets længderetning  
(  ) Vinklen mellem stedets meridian og skibets længderetning  
(  ) En ret linie, der kan trækkes fra skibets position i søkortet til den ønskede destination   

37) Hvordan aflæses distancer i et søkort?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) På længdeskalaen ud for det sted, hvor det er opmålt  
(  ) På breddeskalaen ud for det sted, hvor det er opmålt  
(  ) Med en lineal, således at hver millimeter svarer til 1 sømil 

38) Hvad udtrykker dybdeangivelserne i danske søkort inden for Skagen?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Springtids lavvande   
(  ) Middelvandstand  
(  ) Springtids højvande 

39) Hvordan opdaterer du dine papirsøkort?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ved hjælp af Efterretninger for Søfarende  
(  ) Ved hjælp af Den Danske Lods, generelle oplysninger  
(  ) Ved hjælp af Fiskeriårbogen 

40) Retningen "for indgående" skifter 5 steder i Danmark. Hvor er det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ved Esbjerg, Aalborg, Ulvsundbroen i Bøgestrømmen, Svendborg og Sønderborg  
(  ) Ved Esbjerg, Aalborg, Lillebæltsbroen, Bøgestrømmen, Svendborg og Sønderborg  
(  ) Ved Esbjerg, Aalborg, Storebæltsbroen, Svendborg og Sønderborg 

41) Hvorfor skal du aflæse distancer i søkortets lodrette kant, ud for det sted hvor skibet befinder sig?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi alle mål i kortet bliver større, jo nærmere man kommer polerne  
(  ) Fordi alle mål i kortet bliver større, jo nærmere man kommer ækvator  
(  ) Fordi alle mål i kortet bliver mindre, jo nærmere man kommer polerne 

42) Hvad udtrykker skalaen i søkortets top og bund? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Længdegrader  
(  ) Sømil  
(  ) Breddegrader 

 
43) Find kort 100 over Kattegat og din stikpasser frem. Du skal også 
bruge papir, blyant og viskelæder. 
Husk, at et sømærkes position er markeret ved en cirkel i bunden af 
sømærket. 
Udtag positionen for W-mærket ca. 1 sm. NW for Sejerø Fyr. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 55°54,8' S - 11°03,3' E  
(  ) 55°56,2' N - 11°02,8' E  
(  ) 55°57,8' N - 11°03,3' W 
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44) Hvad finder du på positionen 56°10,3' N - 12°17,5' E? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et E-mærke ca. 1,5 sm NE for Gilleleje  
(  ) Et N-mærke ca. 1,7 sm N for Gilleleje   
(  ) Et N-mærke ca. 2,7 sm N for Gilleleje 

 

 

 

 

45) Find kort 100 over Kattegat og din stikpasser frem. Du skal også bruge papir, blyant og viskelæder. 
Husk, at et fyrs position er markeret ved en stjernet. 
Udtag positionen for Store Middelgrund Fyr.  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 56°23,6' N - 12°59,6' E  
(  ) 56°33,6' N - 12°06,4' E  
(  ) 56°43,6' N - 11°59,7' E 

46) Find kort 100 over Kattegat og din stikpasser frem. Du skal også 
bruge papir, blyant og viskelæder. 
Husk, at et sømærkes position er markeret ved en cirkel i bunden af 
sømærket. 
Udtag positionen for E-mærket ca. 4,5 sm NE for Frederikshavn. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 57°31,4' N - 10°39,6' E  
(  ) 57°29,6' N - 10°38,5' E  
(  ) 57°28,8' N - 10°37,6' E 

 

 

47) Hvad finder du på positionen 57°22,6' N - 10°56,7' E? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et N-mærke ca. 4 sm N for Læsø  
(  ) Et W-mærke ca. 4 sm NW for Læsø  
(  ) En grøn lystønde ca. 3,5 s. NE for Læsø 

48) Hvad finder du på positionen 57°14,2' N - 10°37,0' E 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En rød lystønde ca. 5 sm. NE for Læsø Rende Fyr  
(  ) En grøn lystønde, ca 1 sm. SE for Læsø Rende Fyr  
(  ) Et W-mærke ca. 2 sm. NW for Læsø Rende Fyr 
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Lektion nr. 8  
Bestiksejlads, observationer, stedbestemmelse ved stedlinier, pejling, GPS, søkortplotteren, radaren, 
vejrudsigten. 

Bestiksejlads foregår ved kortbordet.  

Beregning af et skibs position ved at summere kurser og 
distancer udsejlet i en periode, kaldes bestiksejlads. 

Bestikregning anvendes især, når observationer ikke har kunnet 
opnås, men også som en kontrol af andre 
stedbestemmelsesmetoder. 

Når skibets position er bestemt ved bestiksejlads, kaldes stedet 
for "gisset sted". Udtrykket stammer fra gammel dansk og 
betyder ”gætte” i betydningen ”vurdere skibets position”. 
 

Usikkerheden ved et gisset sted bliver større, jo længere tid man sejler bestiksejlads. 
Usikkerheden opstår som følge af upræcis styring, ukendskab til strøm, afdrift og deviation, fejlvisning på 
loggen og upræcist arbejde med søkortet.  
Derfor søger navigatøren, så ofte det lader sig gøre, at fastlægge skibets position ved GPS og kontrollerer 
omhyggeligt positionerne ved  hjælp af observationer og det førte bestik. 

Eksempel på bestiksejlads: 
1) Du sejler af fra anduvningsbøjen ved Lilleby Havn kl. 0700 med kompaskursen 95°. 
2) Du retter kursen for deviation, misvisning, afdrift og strøm, og tegner den beholdne kurs 90° ind i søkortet. 
3) Din sejlede fart er 8 knob, modstrømmen er på ca. 1 knob, så den beholdne fart er på 7 knob. 
4) Du vil sejle 3,5 sømil, inden du skifter kurs, så du afmærker distancen med passeren ud ad kurslinien. 
5) Efter 30 minutter skifter du til en kompaskurs på 175°. Tidspunktet noteres ved det gissede sted i søkortet. 
6) Kompaskursen rettes for deviation, misvisning, afdrift og strøm. Du indtegner beholden kurs 180° ind  
    i søkortet. 
7) Du sejler nu på denne kurs med en beholden fart på 8 knob i 42 minutter, noterer tidspunktet ved det 
    gissede sted, og skifter til en ny kompaskurs, som du retter og tegner i kortet. 
Og så videre .......... det hele foregår i søkortet. 

Observationer.  
Man kan bestemme skibets position under sejladsen ved hjælp af 
observationer, f.eks. når skibet passerer tæt forbi et bundfast sømærke. 

Når et skibs position er bestemt ved observationer, kaldes positionen for 
observeret sted (obs.sted). Dette afmærkes i søkortet med et kryds i en 
cirkel, samt angivelse af tidspunkt og logvisning. 

Det er vigtigt, at man sammenholder sine observationer med 
bestikberegningerne, GPS og evt. lodskud, da man jo kan tage fejl af 
observerede fyr, eller man kan observere et sømærke, der er revet løs 
af drivis og nu sejler sin egen sø.  

Som navigatør gælder det om, at du bruger alle forhåndenværende og egnede midler og indsamler alle 
mulige informationer. Du skal hele tiden kontrollere dig selv, og hvis der er "noget, der ikke stemmer", må du 
ligge stoppet, indtil du har styr på sagerne.  
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Logbogen. 

Hver gang, jeg er på et observeret sted under en sørejse, eller 1 – 3 gange i timen i indre danske farvande, 
fører jeg bestikket således i min logbog: 
- tidspunkt 
- hvad jeg observerer 
- position(GPS-plotter)  
- sejl.dist. (sumloggens triptæller) 
- beh.dist. (GPS-plotter) 
- st.K.dv.(kompasset) 
- beh.K.rv. (GPS-plotter) 
Hvis min GPS-søkortplotter går i sort, og jeg må vende om, kan jeg med udgangspunkt i det førte bestik med 
rimelig sikkerhed beregne de reverserede sejlede distancer og kompaskurser og finde vejen hjem ved hjælp 
af observationer, bestiksejlads, papirsøkortet, min pejlekikkert, kompasset, sumloggen, et håndlod, 
omdrejningstælleren på motorinstrumentet og så selvfølgelig mine hjemmestrikkede tabeller (korrektion af 
sumloggen, hastigheder ved forskellige RPM, samt min deviationstabel). 

Stedlinier ved mærke.  
 
To genstande, som ses over et fra skibet, f.eks. et par båker, et par 
ledefyr, en vindmølle og en kirke, eller to sømærker, kaldes et mærke. 

En linie, der kan trækkes fra en genstand, man genkender i søkortet 
(f.eks. et fyr) og igennem skibets position, kaldes en stedlinie. 

 

 

 

 
Det mest præcise mærke har stor afstand mellem 
forpunktet og bagpunktet.  
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Stedlinier ved pejling. 
Du pejler, når du bestemmer kompasretningen til en genstand, du kan identificere i søkortet. Du bruger et 
håndkompas eller et pejleapparat monteret på kompasset. Dit skib befinder sig et sted på denne linie. 

Kompasretningen skal korrigeres, idet kompasset er devierende og misvisende. 

Deviationen opstår som følge af skibets magnetiske påvirkning af kompasset. Derfor er det skibets kurs 
(st.K.dv.) i pejleøjeblikket, der er bestemmende for deviationen, og ALDRIG retningen af pejlingen. 

Der opstår nemt fejl i stedlinier ved pejling, i form af observationsfejl og aflæsningsfejl på pejleapparat eller 
håndkompas, usikkerhed om deviationen samt fejl ved korrektionen for deviation og misvisning. 
Disse fejl får større betydning, jo længere væk den pejlede genstand er. 

 
Pejling devierende. 
Inden korrektion for dv. og mv. kaldes pejlingen for P.dv.  

Pejling misvisende. 
Efter korrektion for dv., men inden korrektion mv. kaldes 
pejlingen for P.mv.  

Pejling retvisende. 
Når P.dv. er korrigeret for dv. og mv., har du P.rv., der 
kan indtegnes i søkortet.  

 
Hvis der er sat en pejleanordning på skibets kompas, er det en glimrende pejlemulighed, bortset fra at det i 
de fleste lystbåde ikke kan lade sig gøre i praksis. Dels fordi mange kompasser er uegnede, dels fordi 
kompasserne normalt er monteret, så man ikke kan se meget af horisonten fra et sted lige over kompasset.  
Du kan evt. vælge et håndholdt pejlekompas af et fabrikat, der har en egnet dæmpning af kompasrosen. 
Desværre har mange pejlekompasser ikke en fornuftig dæmpning. Trøsten er så, at det kan afgøres før man 
køber, ved at se hvordan kompasset reagerer på en hurtig ændring af en pejling.  

Vær opmærksom på, at deviationstabellen for skibets styrekompas ikke kan anvendes på det håndholdte 
pejlekompas, da dette befinder sig et andet, og for det meste forskelligt, sted på skibet. I praksis må 
deviationen på det håndholdte pejlekompas således anses for at være ukendt.  

 

Stedlinie ved pejling: 
Eksempel 1. 
Vi styrer 106° på kompasset.  
Foran for tværs om SB (styrbord) pejles over 
styrekompasset et fyr i P.dv. 148°. Mv.W. er 2°. 
For at kunne tegne stedlinien ind i søkortet skal vi 
have fat i skibets deviationstabel (se lektion nr. 6), 
og beregne P.rv. 
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Når du kender P.dv. og vil beregne P.rv. for at indtegne stedlinien i søkortet, starter du med at korrigere for 
dv. og mv. med RIGTIGT fortegn, d.v.s. vest trækkes fra og øst lægges til. 
Læg mærke til, at st.K.dv. nævnes i en parentes, da det er skibets styrede, kurs der er afgørende for 
deviationen og benyttes ved opslag i deviationstabellen. 

P.dv. = 148° 

dv. (106°) W.  = 2° 

P.mv. = 146° 

Mv.W.  = 2° 

    

P.rv. = 144° 

 

Stedlinie ved pejling:  
Eksempel 2. 

Du styrer 103° på kompasset.  
Foran for tværs om BB (bagbord) pejles over 
styrekompasset et sømærke i P.dv. 047°. Mv.E. er 
1°. 
For at kunne tegne stedlinien ind i søkortet skal vi 
have fat i skibets deviationstabel, og beregne P.rv. 

 

 
 

 

Når du kender P.dv. og vil beregne P.rv. for at indtegne stedlinien i søkortet, starter du med at korrigere for 
dv. og mv. med RIGTIGT fortegn, d.v.s. vest trækkes fra og øst lægges til. 
Læg mærke til, at st.K.dv. nævnes i en parentes, da det er skibets styrede kurs, der er afgørende for 
deviationen og benyttes ved opslag i deviationstabellen. 

P.dv. = 047° 

dv. (103°) W.  = 3° 

P.mv. = 044° 

Mv.E.  = 1° 

    

P.rv. = 045° 
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Stedlinie ved pejling: 
Eksempel 3. 
Du styrer 275° på kompasset.  
Foran for tværs om SB pejles over styrekompasset 

en vindmølle i P.dv. 0°. Mv.W. er 4°. 
For at kunne tegne stedlinien ind i søkortet skal vi 
have fat i skibets deviationstabel, og beregne P.rv. 

 

 

Når du kender P.dv. og vil beregne P.rv. for at indtegne stedlinien i søkortet, starter du med at korrigere for 
dv. og mv. med RIGTIGT fortegn, d.v.s. vest trækkes fra og øst lægges til. 
Læg mærke til, at st.K.dv. nævnes i en parantes, da det er skibets styrede kurs, der er afgørende for 
deviationen og benyttes ved opslag i deviationstabellen. 

P.dv. = 000° 

dv. (275°) E.  = 3° 

P.mv. = 003° 

Mv.W.  = 4° 

    

P.rv. = 359° 

 

Stedlinie ved pejling:  
Eksempel 4. 
Du styrer 183° på kompasset.  
Agten for tværs om BB pejles over styrekompasset en 
kirke i P.dv. 081°. Mv.E. er 9°. 
For at kunne tegne stedlinien ind i søkortet skal vi have fat 
i skibets deviationstabel, og beregne P.rv. 

Når du kender P.dv. og vil beregne P.rv. for at indtegne 
stedlinien i søkortet, starter du med at korrigere for dv. og 
mv. med RIGTIGT fortegn, d.v.s. vest trækkes fra og øst 
lægges til. 
Læg mærke til, at st.K.dv. nævnes i en parentes, da det er 
skibets styrede kurs, der er afgørende for deviationen og 
benyttes ved opslag i deviationstabellen. 

P.dv. = 081° 

dv. (183°) E.  = 4° 

P.mv. = 085° 

Mv.E.  = 9° 

    

P.rv. = 094° 
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Stedbestemmelse ved hjælp af stedlinier. 
Der, hvor 2 eller flere stedlinier krydser hinanden, har vi skibets position. 

Man kan benytte stedlinier af forskellig type alt efter hvilke muligheder, der opstår under sejladsen. 

Det sikreste er stedlinier ved mærke eller vinkelfyr, herefter kommer pejling.  
Kimingsafstandsberegning er en meget usikker metode, men bedre end ingenting. Instrumenter, der måler 
afstande med bare nogenlunde sikkerhed, er meget kostbare. 

Tidspunkt. 
Det er af afgørende betydning, at stedlinierne er bestemt samtidigt, eller så hurtigt efter hinanden, at skibet 

ikke har bevæget sig nævneværdigt.  
Er samtidig pejling ikke mulig, kan den første  stedlinje parallelforskydes i den retning og afstand, som man 
skønsmæssigt har sejlet i den mellemliggende periode. Ikke så præcist som samtidig pejling, men bedre end 
rent bestik og/eller kun én stedlinje. 

Afstanden til punkter. 
Når du laver stedlinier, skal du bruge nære punkter frem for fjerne punkter, - især ved pejlinger.  

Vinklen mellem stedlinier. 
Det bedste resultat fås, når vinklen mellem stedlinierne er så tæt på vinkelret som muligt. 
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GPS. 
Global Positioning System - GPS - er baseret på positionsbestemmelse ved beregning af afstanden til nogle 
satellitter, som svæver rundt ude i rummet. 

Systemet består af 3 dele: 

1) Satellitter i omløbsbaner omkring Jorden i en højde på ca. 20.000 km. Satellitterne er udstyrede med 
atomure, med en nøjagtighed på over 1 sekund pr. 200.000 år. 
Der vil næsten altid være 5 satellitter synlige over horisonten. For at sikre god navigation skal der anvendes 
mindst 4 satellitter, som står i en højde på mindst 7,5° over horisonten.  

2) Jordstationer til styring af satellitterne. 

3) GPS-modtageren i vores skibe er udstyret med et kvartsur.  
Modtageren får radiosignal fra satellitterne om satellittens position samt tidspunktet for afsendelse af signalet. 
Da vi kender radiobølgernes hastighed, kan modtageren ved hjælp af uret beregne afstanden til satellitten. 
En ny modtager, eller en modtager der har været uden strøm, skal bruge lang tid for at finde sin første 
position, men herefter husker den "hvor den er" i sin database. 
Man kan taste nogle rutepunkter (waypoints) ind i GPS-en, inden man starter turen. Så kan instrumentet vise 
vejen, fra punkt A til punkt B, fra punkt B til punkt C … o.s.v. Jeg sørger så vidt det er muligt for, at mine 
waypoints ligger i nærheden af sømærker eller lignende kendte punkter i søkortet, så jeg kan kontrollere 
GPS-en med observationer på stedet. 

 Når vi kender afstanden til 3 satellitter, som er positionerede i fornuftige vinkler, kan 
vi fastlægge vores position.  

 Ved hjælp af en 4. satellit kan tidsfejlen (d.v.s. fejl i synkroniseringen mellem 

satellituret og modtageruret) nedsættes. Samtidig opnås muligheden for at måle 
højden over overfladen, hvilket nok er mest interessant for flyvemaskiner og 
bjergbestigere. 

 

 
GPS-modtagerne er udformede forskelligt, men 
kan stort set det samme. Man kan altid få vist 
sin position, men kan som regel også vælge 
mellem forskellige skærmbilleder. På dette 
display kan du se, at: 
* vi er på vej imod et waypoint (en indtastet 
position) som vi har kaldt Anholt  
* vi skal sejle beh.K.rv 350° for at komme 
derhen 
* vi sejler lige nu denne kurs hen over bunden 
* der er 8 sømil beh. distance til 
bestemmelsesstedet 
* vi sejler med en beholden fart på 7 knob 
* vi forventer at være fremme kl. 11.29 

Læg mærke til MOB-knappen, som du trykker 
på, hvis der ryger en mand overbord. Så viser 
GPS-en dig vej tilbage til stedet ved et tryk på 
GOTO.  
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Lidt mere om datum. 
Ved et korts datum forstås det gradnet, der benyttes ved søkortets konstruktion. 

Jorden er desværre ikke kuglerund – den er lidt fladtrykt ved polerne, og det gør det vanskeligt af lægge et 
samlet gradnet ned over jordkloden. Derfor har man brugt et konstrueret gradnet – kortets datum, der bedre 
passer til jordklodens skævhed. 

De konstruerede gradnet har dog ikke passet lige godt alle steder, men det er først efter de meget nøjagtige 
satellitopmålinger, at disse unøjagtigheder har fået nogen betydning. 
Søkortproducenterne i de forskellige lande har tidligere brugt forskellige gradnet, og derfor kan man ikke 
direkte overføre en position fra et kort med ét datum til et kort med et andet datum. Forskellen kan være 
betydelig – op til flere hundrede meter. 

Alle nye søkort udgives til datum WGS-84 (World Geodetic System 1984) – og dermed er problemet løst. 
Derfor bør man alligevel sikre sig, at ens GPS-plotter er indstillet til WGS-84. 

Søkortplotteren - det elektroniske søkort. 
Ved hjælp af et display og en software med et elektronisk søkort kan man se GPS informationerne direkte i 
søkortet. Man kan se sit skib som et lille ikon, der bevæger sig hen over kortet. Det spor, man trækker i 
plotteren, kaldes for ”track”.  

Du kan indkode en række waypoints til en ”rute” i plotteren, 
og nogle plottere kan foreslå en rute. Denne funktion 
kaldes ”automatisk rute”. 

 

 

 

 

En af de hyppigste farer, vi fritidssejlere er udsat for, er faren for grundstødning. Her har de fleste 
søkortplottere en meget nyttig funktion, som du med fordel kan bruge. Elektroniske søkort indeholder 
dybdekurver (2, 4, 6, 10 m. o.s.v.). Når man kender sit fartøjs dybgang, og tager højde for lavest tænkelige 
lavvande (selv regner jeg med en sikkerhedsmargin på ca. 1 meter lavvande som følge af tidevand og 
meteorologiske påvirkninger indenfor Skagen) samt opmålingsusikkerheden i søkortet (antageligt ca. 1 
meter), vælger man en dybdekurve og indstiller søkortplotteren til at vise områder indenfor denne kurve med 
een farve (f.eks. blå) og alle områder udenfor kurven med en anden farve (f.eks. hvid). Det gør det ekstremt 
nemt at orientere sig på skærmen. Hvis du så blot holder dig til det hvide område, er du sikker på at have 
tilstrækkelig vanddybde.  
Hold alligevel ekkoloddet kørende, og sammelign dybdemålingerne med dybden på din position i det 
elektroniske kort (korrigeret for høj- eller lavvande). 

Valg af sikre navigationsmidler. 
Man kan købe søkortplottere med små og store skærme i farve eller sort / hvid.  
Mange sætter deres GPS sammen med en bærbar PC, som så virker som plotter. Denne løsning er billig, 
men i hårdt vejr kan løse ledninger og flyvende computere hurtigt give problemer. 
Andre benytter en tablet med vandtæt cover eller en af de efterhånden mange vandtætte mobiltelefoner som 
plotter. De kan tages med i cockpittet og give et godt overblik, selv i møgvejr.  
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Redaktionsgruppen, som udarbejder og opdaterer nærværende lærebog, er ”næsten enige” om at anbefale, 
at man som primært navigationsmiddel anvender en moderne fastmonteret og proffesionelt installeret plotter, 
designet til maritimt brug, med god størrelse skærm og med myndighedsgodkendte elektroniske søkort. 
Som 1. backup kan anvendes en tablet/Ipad eller en PC med stor skærm og med SSD disk, med egen 
strømforsyning til mange timer.  
Som 2. backup en vandtæt mobiltelefon med GPS og kortplotter-app samt ekstra batteribank og evt. 
solceller. 
Som 3. backup et papirkort over området samt værktøjer til at navigere i kortet. 
Dette er vores anbefaling, men vi fraskriver os ethvert ansvar, idet det er bådføreren, der suverænt beslutter 
hvilke navigationsmidler, der skal benyttes ombord. 

Mange fritidssejlere benytter nu om dage en betydelig billigere løsning end en søkortplotter designet til 
maritimt brug. Man benytter en tablet med vandtæt cover eller en af de efterhånden mange vandtætte 
mobiltelefoner som plotter. Nogle sejler bare rundt efter Google Map på en almindelig mobiltelefon; lad være 
med det. 
Hvor langt man vil gå ned i sikkerhedsniveau på navigationsudstyret, er fartøjsførerens afgørelse … og 
ansvar. 

Der er forskellige plottere til sejlbåde, motorbåde og fiskebåde, med meget forskellige funktioner beregnet til 
netop disse bådtyper. Mange plottere kan sættes i netværk med andre instrumenter ombord, som ”taler 
samme datasprog”, f.eks. vindmåler, sumlog og motorinstrumenter. 

 

Eksemplet herover på et skærmbillede fra en sejlbådsplotter: BÅDENS FART er sejlet fart, SOG (Speed 
Over Ground=beholden fart) vises på næsten alle andre skærmbilleder. Autopiloten er sat til at styre båden 
med en vindvinkel på 74 ° på styrbords halse, men da TWA (sand vindvinkel) lige nu er 73°, har den drejet 
roret 3° for at falde lidt af. TWS (vinden) er 15 knob fra øst (093° sand). Styret kurs er 20° retvisende, WPT 
BRG (kurs til waypoint) er 23° retvisende, beholden kurs er 357°, for der er vestgående strøm på 3,9 knob. 
Misvisningen er 15° vest. De grønne og røde vinkler viser de beholdne laylines på styrbord og bagbords 
bidevindhalser: vi kan ikke komme meget fremad, hvis vi skal krydse mod den strøm. 
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Der findes to hovedtyper af elektroniske søkort: Vektorkort og rasterkort 
Vektorkortet er et elektronisk søkort, der er sat sammen af mange lag. I hvert lag ligger der forskellige 
informationer. Et lag kan indeholde alle dybdekurver, mens der i et andet lag kan ligge farvandets 
afmærkninger, som de ser ud om natten. Man kan frit vælge mellem hvilke lag, man vil have fremme på 
skærmen. Det vil sige, at man ikke behøver at se på alle spotdybder, dybdekurver og fyrvinkler som på et 
søkort af papir. På den måde får man et bedre overblik, og det giver mindre risiko for menneskelige fejl.  

Et rasterkort er en digital scanning af de originalfilm, der bliver brugt til at lave papirsøkort efter. Da 
rasterkortet er en scanning, har det kun ét lag. Derfor er det ikke så fleksibelt som vektorkortet. Til gengæld 
er raterkortene lette at producere og billigere end vektorkortene.  

Det er navigatørens ansvar at holde søkortene opdaterede efter producentens anvisninger.  Opdateringer 
foregår som regel ved hjælp af en PC som SD-kortet forbindes til og derved kan opdateres via internettet. På 
tablets og mobiltelefoner trykker man bare på knappen ”opdater” i plotterappen (hvis man har adgang til 
internet). 

Hvad kan der gå galt? 
Sikkerheden er det vigtigste, og føreren af fritidsfartøjet skal være bevidst om de risici, der kan være ved 
brug af elektronisk navigationsudstyr. Derfor vil vi her advare dig imod de mest almindelige system- og 
betjeningsfejl. 

Duelighedsklubben har spurgt 800 sejlere, hvilke mulige fejl man skal være opmærksom på, når man 
benytter søkortplotteren.  
Vi har her samlet deres svar i uprioriteret rækkefølge: 

1. 
Instrumenterne tager så meget af navigatørens opmærksomhed, at behørig udkig og positionsbestemmelse 
ved visuelle observationer forsømmes. 

2. 
Navigatøren har ikke forståelse for instrumenternes begrænsning, og forsømmer at holde behørigt udkig. 
Ude til havs møder man ofte en fiskekutter for fuld damp på vej fra fiskepladsen til hjemhavnen, 
med ”timeglasset” i riggen, og ikke et eneste levende menneske i styrehuset eller på dækket. Alle mand, 
også den ansvarlige navigatør, har travlt med at rense fisk under dæk, hvor man i bedste fald ind imellem 
kaster et blik på en monitorskærm, som viser radarsvar som overlay i et elektronisk søkort.  

3. 
Navigatøren rydder ikke op i GPS-plotteren, således at gamle ruter og waypoints skaber forvirring og 
manglende overblik. 

4. 
Navigatøren anvender ”automatisk rute” uden at kontrollere, om ruten er realistisk, f.eks. med hensyn til 
strøm- og vindforhold, høj- og lavvande. Bådens dybgang kan også være tastet forkert ind i kortplotteren.  

5. 
Også danske skibe rapporterer om en stigning i hyppigheden af, at GPS-signaler hackes eller at der  fuskes 
med GPS-signalerne af militære grunde. Hvis man har TRACK (spor) i plotteren, opdager man pludselig 
et ”hak” i sporet, og så er det vigtigt at kunne navigere i papirsøkortet. 

6.  
Der anvendes ”legetøjsgrej” som ikke tåler stød, rystelser og saltvand. 

7. 
Navigatøren har ikke sat sig grundigt ind betjeningsvejledningen til plotteren inden sejladsen og mister 
overblikket eller bliver stresset/forvirret, hvis der opstår problemer. 
Hvis du vil være nogenlunde sikker på, at du kender din søkortplotter godt, så kan du f.eks. lade en anden 
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person (når båden ikke sejler!) boltre sig i søkortplotterens menuer og indstillinger og ændre så meget han 
har lyst. Når du så efterfølgende hurtigt kan bringe søkortplotteren tilbage til dine ønskede indstillinger (uden 
at benytte brugermanualen), så ved du, at du kender dit udstyr til bunds. Gentag øvelsen før hver 
sæsonstart. 

8. 
Systemet er monteret således, at der kan opstå fejl på ledningsnettet til strømforsyning eller en ekstern 
antenne. 

9. 
Søkortplotteren er forbundet til andre enheder ombord f.eks. ekkolod eller VHF/DSC-radio for at dele data, 
og der opstår fejl i dette ”samarbejde”, hvilket får systemet til at bryde ned eller til at vise fejlinformationer. 

10. 
Navigatøren har ikke tilstrækkelige navigatoriske færdigheder til at forstå, hvad instrumentet viser, kontrollere 
instrumentets visninger, analysere fejl, der kan opstå, eller til at gribe til fornuftig handling ved forskellige 
alarmer fra systemet. 

11. 
Det elektroniske søkort i plotteren er ikke opdateret til aktuelle forhold. 

12. 
Detaljegraden i det anvendte elektroniske søkort er ikke tilstrækkelig til at navigere sikkert i det pågældende 
farvand.  
Et medlem af Duelighedsklubben fortæller, at han har mødt en fører af en stor splinterny luksusmotorbåd i 
farvandet ud for Grenå, som var ”blevet væk”, fordi han navigerede efter det kort, som plotteren var leveret 
med, et simpelt kort, som alene viste hvad der var land og hvad der var vand.  Nu bad han om hjælp til at 
afmærke sin position i et vejkort fra en tankstation. Uha da da … hvad siger man lige til sådan en skipper? 

13. 
Navigatøren mister overblikket, fordi der er zoomet ind eller/og fordi skærmen er for lille. Skærmen på en 
søkortplotter er ofte så lille, at det er svært at udnytte de oplysninger, som alle lagene på etelektronisk kort 
har. En større skærm har som regel også større opløsning (større totalt antal pixels). Så en stor skærm giver 
bedre overblik og kan vise et større område med samme detaljeringsgrad som en mindre skærm. 
Pladsforhold og økonomi sætter naturligvis grænser. 

14. 
Navigatøren har ikke tilstrækkelige færdigheder til at navigere sikkert, når systemet bryder ned, og det gør 
disse systemer ind imellem.  Mange sejlere har oplevet, at GPS-søkortplotteren pludselig viser fartøjets 
position og track flere hundrede meter fra virkeligheden, og det er skræmmende. 

15. 
Navigatøren oplever "sort skib" (totalt nedbrud i det elektriske system), hvorfor det er en god ide at have et 
backupsystem, evt. i form af en vandtæt og opladet mobiltelefon med separat powerbank. Fås endda med 
små solceller. Dertil kommer at der bør være papirsøkort (evt. oversejlingskort) ombord. 

16. 
Navigatøren har ikke forberedt sejlruten inden afgang, herunder besluttet hvor han IKKE vil sejle, men 
navigerer ”hen ad vejen” efter skærmen på sin GPS-søkortplotter, og overser vigtige sejladsadvarsler. 

17. 
Navigatøren fører ikke skibets logbog og bestik korrekt eller konsekvent og står pludselig uden vigtige 
informationer, hvis GPS-søkortplotteren fejler eller går i sort, og der skal navigeres ved hjælp af papirsøkort, 
bestik og visuelle observationer. 
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18. 
GPS’en mister signalet fra satellitterne, f.eks. på grund af regn eller våde sejl.  

19. 
Navigatøren sorterer ikke i oplysningerne på sin skærm, og ender med at få et skærmbillede, der er meget 
svært at holde styr på.  Sådan et billede kan være skyld i, at man laver fejl. 
Når du sejler, bør din opmærksomhed og sunde fornuft være rettet mod omgivelserne. Ind imellem checker 
man så ved et hurtigt blik på søkortplotterskærmen, at man stadig er på rette (og sikker) kurs. Derfor er det 
vigtigt, at skærmbilledet er nemt overskueligt og kun viser de nødvendige informationer.  
 

20. 
F.eks. Nordlys eller elektronstorme i Ionosfæren kan give betydelige fejl i GPS-positionerne. 
Dette sker sjældent i Danmark, men det kan forekomme, og når det sker, må man ikke stole på GPS-
positionerne. Dette opdages f.eks. ved, at der er et ”hak” i sporet på plotterskærmen (TRACK). 

21. 
Kraftig rulning og duvning kan påvirke de oplysninger, som GPS-modtageren angiver, især hvis GPS-
antennen sidder i toppen af en høj mast. Det er fordi, GPS’en beregner skibets position og kurs ud fra 
antennens placering og bevægelse.  
Forestil dig, at du har søen tværs, og GPS’en beregner positionen, da masten er længst ude til bagbord, og 
beregner de næste positioner hvert sekund, mens antennen i mastetoppen svinges ud til styrbord. Samtidig 
bevæger dit fartøj sig fremad. GPS’en kalkulerer nu din kurs ud fra disse positioner, og så er den kurs og 
position GPS’en oplyser, ikke lig med skibets virkelige kurs og position.  
Det giver ikke en bedre modtagelse af GPS-signalet at have antennen placeret højt. Den kan sagtens sidde 
nede i kahytten (hvis ruftaget ikke er af metal) eller på ruftaget. 

22. 
Navigatøren mister overblikket, fordi han roder rundt i kortets visning på skærmen: 1) Nord op, 2) kort op 
eller 3) kurs op. 

23. 
Navigatøren får ved indtastning af waypoints byttet om på N og S ved angivelse af bredde (LAT) eller W og 
E ved angivelse af længde (LON).   

24. 
Navigatøren benytter AIS som overlay i søkortplotteren og tror fejlagtigt, at AIS er en slags 
antikollisionsinstrument, som kan benyttes på lige fod med en radar i usigtbart vejr. 

25. 
Navigatøren har ved valg af hvilke informationer, han ønsker vist i sit elektroniske søkort, fravalgt vigtige 
sejladsadvarsler, og havner i problemer. 

26. 
Anvendelsen af vektorkort - som anvendes på mange, mange søkortplottere, har den svaghed, at nogle 
vigtige detaljer "forsvinder", når man zoomer ud ... Selv en meget erfaren navigatør på en af de - i Danmark i 
hvert fald - mest kendte kapsejladsbåde i en meget kendt og fulgt kapsejlads - Volvo Ocean Race - begik en 
fatal fejl, der førte til, at Vestas sejlede på på et rev i det Indiske Ocean med totalforlis til følge ...  
Læren er, at man skal tjekke sin planlagte rute ved at zoome helt ind og kontrollere, at der ikke er 
forhindringer for sejladsen ad den planlagte rute. 

Hvis du vil have et lille gratis grundkursus i sikker anvendelse af søkortplottere, kan du klikke på 
menupunktet ”Søkortplotter-kursus” på hjemmesiden www.duelighed.dk.  

 

http://www.duelighed.dk/
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Eksempel på brug af Navionics elektroniske søkort. 

Du finder gratis prøve på søkort-appen fra Navionics her: https://www.navionics.com. 

Start  med at få downloaded 

hele det område, du  kan 

forestille dig at sejle i. 

 
I  eksemplet  her vil vi lave 

en automatisk rute fra 

Gilleleje til ankerpladsen 

ved Langør på Samsø. 

 

 

 

 

Dernæst indtastes bådens data: 

11.5 m er længden,  

6.5 m er bredden,  

1.2 m er dybgangen,  

6.0  kts er gennemsnitsfarten,  

1.5 L/h er brændstofforbruget 
ved denne fart,  

7.7 m er mastehøjde over 
havoverfladen, og 

0.5 m er 
ekkolodstransducerens dybde 
under havoverfladen.  

Plotteren er en type B&G, og 
det er en sejlbåd. 

 

 

https://www.navionics.com/
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Vi vælger at sejle fra Gilleleje til ankerpladsen 
lige nord for Langør på Samsø. Du vælger Route 
og Automatic. Startpunkt lige udenfor Gilleleje 
Havn og slutmål her: 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vælger altid start og slut, hvor der er vand nok til bådens dybgang, her mere end 2 m. Alligevel kan vi se, 
at noget af ruten bliver rød, der er altså farlige strækninger på ruten. 

Også selv om der ikke er 
røde markeringer, skal man 
altid gennemgå ruten med 
indzoomet skærm, så man 
kan se detaljerne. Vi starter i 
Gilleleje og skal gennem et 
skydeområde. Her bliver vi 
nødt til at gå på nettet for at 
se, om der er skydning; har 
du VHF, vil du sikkert blive 
kaldt op og advaret, hvis der 
er skydning, når du nærmer 
dig området. 
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Men ved Sjællands Rev synes Navionics, at du skal gennem bådeløbet! Der er vand nok i stille vejr og ved 
middelvandstand, men i blæsevejr og lavvande bør man ikke gå den vej, så vi ta’r fat i ruten og trækker den 
ud til snekkeløbet, så vi  kan passere de 2 bøjer rigtigt. 
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Ved passage af Rute T – den 
hvor de store skibe sejler i - 
bliver ruten rød. Selv om det 
ikke er trafikseparering, vil vi 
gerne passere ruten hurtigt, 
så vi lægger 2 punkter ind, så 
vi passerer den næsten 
vinkelret. 

 

 

 

 

 

 

Længere sydpå er der et stort område med ”Indkørsel Forbudt” skilte. Det har nu ikke betydning for vores 
sejlads, så vi flytter ruten, så vi kommer lidt syd for Bosserne og går fri af 4m grundene. 
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Så skal vi ændre ruten til at følge renden ind forbi Lindholm og Kyholm, og på et tidspunkt skal vi dreje mod 
syd over Havnehage. Kan vi stole på søkortets dybder her? Nej! Ikke uden at gå ind på DMI.dk og se på den 
aktuelle vandstand. Søkortet viser jo middelvandstand her i de indre danske farvande, ikke dybde ved 
astronomisk laveste lavvande, som i andre lande. DMI siger, at det er 13 cm lavvande i Ballen, så vi skal 
være meget forsigtige, og lægger ruten godt fri af 2 m kurven i søkortet, og hen hvor der står 3,3 m. Det 
sidste stykke ind på ankerpladsen efter waypoint 9 sejles efter udkiggens anvisninger, for her kan ligge 
mange ankerliggere, som ikke altid har klare ankerlanterner. 

 

 

Du finder den 
aktuelle 
vandstand samt 
prognose på 
dmi.dk 
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Til sidst en oversigt og opsummering af ruten: Den blev 58,5 sømil. Med den valgte fart tager det 9 timer og 
45 min. og du vil bruge 14,6 liter brændstof. For hver delstrækning står der kurser, distance og tider. Du kan 
også få en liste over waypoints, så de kan afsættes på papirsøkortet – hvis du bruger den slags søkort. 

 

 

Hvis du skal under en bro, så 
kan Navionics endnu ikke 
bedømme om der er højde 
nok, selv om du har tastet 
bådens totalhøjde ind i 
systemet. Men du får en 
advarsel om at kontrollere 
højden. Mange broer har i 
søkortene kun angivet højden 
ved den højeste 
gennemsejlning, og derfor 
skal man selv bedømme, om 
man kan komme under ved 
sidefagene. 
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I tidevandsområder: Ruten lægges som om, det altid er astronomisk laveste lavvande, d.v.s. efter kortets 
datum. 
Her er lagt en rute fra Norderney til Borkum langs den tyske vadehavskyst. Navionics lægger den 
automatiske rute ”udenom”, selv om der ved højvande er rigeligt vand til at sejle indenom øerne. 

 

 

Men lige udenfor Borkum 
lægges ruten udenom hen 
over en barre, hvor der ikke 
er dybt nok ved lavvande – 
her er kun 60 til 70 cm - og 
man får så en advarsel 
om ”Shallow water”. 

Navionics viser jo nemt 
vandstanden ved de 
forskellige tidspunkter, så der 
er ingen undskyldning for at 
gå på grund.  

Ved højvande er her ca. 2 m 
mere vand, altså ca. 2,6 m, 
hvilket er rigeligt til vores 1,2 
m, når bare det ikke blæser 
hårdt fra NW. 
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Radaren. 
En radar (Radio Detection and Ranging) anvender radiosignaler til 
at opdage samt måle afstande og retninger til andre skibe, 
sømærker og kyststrækninger. 

Når en radar er indstillet korrekt, kan den være et fantastisk stykke 
værktøj i usigtbart vejr. 

Som det gælder anden elektronik, falder priserne konstant på 
navigationsudstyr. Flere og flere fritidssejlere har anskaffet sig en 
radar, som supplement til den øvrige navigation. 

 

Fra radarantennen udsendes et strålebundt af radiobølger. Når 
nogle af disse impulser rammer et mål, f.eks. et andet skib, 

spredes de, og nogle af dem tilbagekastes således, at de kan opfanges af radarantennen. 
Når et tilbagekastet signal registreres, dannes der en prik på radarskærmen. Radarantennen drejer rundt og 
udsender hele tiden nye impulser, og alle "ekkoerne" fra genstande i farvandet giver en prik på 
radarskærmen, hvorved man får et billede af omgivelserne, en slags fugleperspektiv. 

Når radar benyttes, er det ikke nok blot at kaste et blik på apparatet i ny og næ. Søvejsreglerne foreskriver 
direkte, at observerede ekkoer skal plottes enten på skærmen eller på et plotdiagram eller lign., medmindre 
der på anden måde, f.eks. ved hjælp af et elektronisk "collision avoidance system" ("ARPA"), udføres 
tilsvarende systematisk observation af ekkoet. Det må dog understreges, at selv et automatisk system 
jævnligt skal kontrolleres. Selv om man har en radar i brug, skal man holde udkig fra dæk eller styrehus. 

AIS 

Automatic Identification System (forkortes AIS) er et maritimt radiosystem til automatisk identifikation af skibe 
og andre enheder i forbindelse med søfart. Systemet fungerer ved at fartøjer, som er udstyret med en AIS-
radiotransponder, med mellemrum udsender en digital radiobesked på et reserveret VHF-bånd. Beskeden 
indeholder blandt andet informationer om skibets navn, geografisk position, kurs, fart, dybgang m.v og kan 
modtages af andre AIS-radiotranspondere, som er indenfor rækkevidde. Modtagerens udstyr kan derefter 
præsentere informationerne om skibet på et display eller som et transparent overlay på et elektronisk søkort. 
 
AIS må ikke benyttes som antikollisionsinstrument og er ikke et alternativ til radaren, dels fordi oplysningerne 
hurtigt er forældede (skærmen viser, at et fartøj er 5 sømil væk, men det er i måske kun 1 sømil væk), og 
dels fordi mange skibe ikke udsender AIS-signaler og derfor er usynlige på skærmen. 

Er vejret bare lidt hårdt, kan småbåde ikke ses 
på radaren, og er der ikke AIS-transponder 
ombord, er lystbådene stort set usynlige for de 
store skibe, som alle har AIS. 

Mange steder udskiftes bøjer og fyr med 
virtuelle AIS-bøjer, som så kun kan ses, når 
man har en AIS-modtager. Disse har fordele 
ved, at de kan ses i tåge, ikke kan sejles ned, 
skrues ned af is – bliver altid liggende, hvor de 
er sat, skal ikke tages op og males/renses og 
nemt kan flyttes. 
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Oplysninger om vejret. 
Informationer om lokale forhold, herunder vandstand, strømmens fart og retning, vindens fart og retning samt 
om temperaturer, fås på www.dmi.dk og ifm.fcoo.dk    

Hvis du er til havs, og din mobiltelefon ikke fungerer, kan du altid få en vejrmelding af Lyngby Radio over 
VHF-radioen. 

Læs pjecen ”Værd at vide om vejr og bølger” fra Søsportens Sikkerhedsråd, inden du går videre. 

 

På DMI´s hjemmeside www.dmi.dk finder du 
prognoser for det kommende døgn.  
For vind, bølger, dønninger og strøm er der 
data for hver 3. time. 

 

 

 

 

 

 

De nødvendige håndbøger. 
En skibsfører har pligt til at have kendskab til de almindelige sejladsregler, samt særlige nationale eller 
lokale regler for det område, der besejles. 
Reglerne findes i sejladshåndbøgerne, som i Danmark er Fiskeriårbogen, Den danske Lods og Den danske 
Havnelods. Man bør også tjekke de lokale politivedtægter med hensyn til fartbegrænsninger i lokale 
farvande. 

På mit skib har jeg også altid: 
* "Kort 1", hæftet, som viser og forklarer søkortets forkortelser og tegn. 
* Hæftet om afmærkning af danske farvande. 
* De Internationale Søvejsregler. 

Du kan finde en masse sejladsoplysninger på Internettet, 
f.eks. ”Den Danske Havnelods”, "Afmærkning af Danske 
Farvande" og "Kort 1", men hvad hjælper det ude til havs, 
hvis du pludselig får brug for oplysninger. Det er de færreste, 
som har internetforbindelse fra lystbåden. 

Jeg har mødt sejlere, som hjemmefra har taget nogle print af 
de nødvendige oplysninger for en planlagt sejlads. Lad være 
med at gå i denne fælde. Du kan pludselig få brug for nye 
oplysninger, f.eks. hvis du skal søge nødhavn. 

http://www.dmi.dk/
http://ifm.fcoo.dk/
http://www.dmi.dk/
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Opgaver til lektion nr. 8 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvis du tegner beh.K.rv. ind i søkortet, kan du fra startpositionen afsætte den forventede distance pr. time, 
og derved bestemme skibets forventede position time for time. Hvad kaldes denne form for navigation? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Mercatorprincippet  
(  ) Bestiksejlads  
(  ) Stedlinier ved mærke 

2) Hvad kalder man skibets position, når denne er bestemt ved bestiksejlads? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Pejling  
(  ) Observeret sted   
(  ) Gisset sted   

3) Hvad sker der, når man sejler bestiksejlads i længere tid? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Usikkerheden ved gisset sted bliver større  
(  ) Ingenting  
(  ) Usikkerheden ved observeret sted bliver mindre 

4) Hvordan kontrollerer du, om de positioner, din GPS-modtager angiver under sejladsen, er korrekte? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ved hjælp af observationer  
(  ) Ved hjælp af pejlinger til andre skibe  
(  ) Ved hjælp af et kompas 

5) Når et skibs position er bestemt ved observationer, kaldes positionen for observeret sted (obs.sted). 
Hvorledes afmærkes dette sted i søkortet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et kryds, samt angivelse af tidspunkt og dybde  
(  ) En cirkel, samt angivelse af kortdatum og logvisning  
(  ) Et kryds i en cirkel, samt angivelse af tidspunkt og logvisning 

6) Hvad kalder man den linie, der kan trækkes fra en genstand genkendt i søkortet (f.eks. et fyr), og igennem 
skibets position? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Stedlinie  
(  ) Pejling  
(  ) Mærke 

7) Hvad kalder man to genstande, som ses over ét fra skibet, f.eks. et par båker eller ledefyr? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Observation  
(  ) Pejling  
(  ) Mærke 

8) Den mest pålidelige og nemmeste af stedlinier er et tydeligt mærke. Hvilket mærke er det mest præcise? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når der er lille afstand mellem forpunktet og bagpunktet  
(  ) Det er lige meget  
(  ) Når der er stor afstand mellem forpunktet og bagpunktet 
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9) Hvad vil det sige, at man pejler? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At man tegner en linie i søkortet gennem et forpunkt og et bagpunkt. Skibet befinder sig et sted på  
     denne linie  
(  ) At man måler kompasretningen til en genstand ved hjælp af håndpejlekompas eller et pejleapparat  
     på kompasset  
(  ) At man ser et vinkelfyr skifte farve og derfor ved, at skibet befinder sig på den linie i søkortet,  
     der adskiller de to farvesektorer 

10) Kan du tegne en pejlet kompasretning direkte ind i søkortet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, der skal først korrigeres for dv. og mv.  
(  ) Ja, pejlingen er retvisende  
(  ) Nej, der skal først korrigeres for strøm og afdrift 

11) Misvisningen kan du aflæse i søkortets kompasrose, men hvordan finder du deviationen i skibets 
deviationstabel? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ud fra retningen af pejlingen  
(  ) Ud fra skibets kompaskurs i pejleøjeblikket  
(  ) Ud fra afstanden til den pejlede genstand 

12) Du har pejlet en genstand ved at måle vinklen mellem genstanden og kompassets nordretning. Hvad 
kaldes denne pejling? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.dv. (Pejling devierende)  
(  ) P.mv. (Pejling misvisende)   
(  ) P.rv. (Pejling retvisende) 

13) Du har pejlet en genstand ved at måle vinklen mellem genstanden og kompassets nordretning. Hvad 
kaldes denne pejling, efter at du har korrigeret for dv., men inden du har korrigeret for mv.? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.dv. (Pejling devierende)  
(  ) P.mv. (Pejling misvisende)   
(  ) P.rv. (Pejling retvisende) 

14) Hvilken pejling kan indtegnes i søkortet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.dv. (Pejling devierende)  
(  ) P.mv. (Pejling misvisende)   
(  ) P.rv. (Pejling retvisende) 

15) Du styrer 106° på kompasset. Om SB (styrbord) pejles et fyr i P.dv. 148°. Mv.W. er 2°. 
Brug deviationstabellen i lektion nr. 6 og beregn P.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.rv. = 144°  
(  ) P.rv. = 148°  
(  ) P.rv. = 152° 

16) Du styrer 103° på kompasset. Om BB (bagbord) pejles et sømærke i P.dv. 047°. Mv.E. er 1°. 
Brug deviationstabellen og beregn P.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.rv. = 043°  
(  ) P.rv. = 044°  
(  ) P.rv. = 045° 
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17) Du styrer 275° på kompasset. Om SB pejles en vindmølle i P.dv. 000°. Mv.W. er 4°. 
Brug deviationstabellen og beregn P.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.rv. = 359°  
(  ) P.rv. = 001°  
(  ) P.rv. = 007° 

18) Du styrer 183° på kompasset. Om BB pejles en kirke i P.dv. 081°. Mv.E. er 9°. 
Brug deviationstabellen og beregn P.rv. 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) P.rv. = 076°  
(  ) P.rv. = 086°  
(  ) P.rv. = 094° 

19) Hvornår stiger usikkerheden ved en pejling? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Jo tættere man kommer på den pejlede genstand  
(  ) Det er lige meget  
(  ) Jo længere væk man kommer fra den pejlede genstand 

20) Hvordan tegnes stedlinien i søkortet, hvis man kender afstanden fra skibet til en genstand i kortet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En ret linie  
(  ) En trekant   
(  ) En cirkel   

21) Hvad kan du bruge en kimingstabel til? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Til at bestemme højden af genstande, der dukker op over, eller forsvinder under kimingen  
(  ) Til at bestemme afstande til genstande, hvis højde man kender, i det øjeblik, de dukker op over eller 
     forsvinder under kimingen  
(  ) Til at bestemme afstanden til ukendte genstande, der dukker op over eller forsvinder under kimingen 

22) Du er på vej gennem natten med dit skib. Sigtbarheden er god, og du spejder ret frem, hvor du forventer 
at få øje på et fyr, som du fra søkortet ved har en flammehøjde på 21 meter. Fra styrehuset på din båd er 
dine øjne 2 meter over vandet. Brug kimingstabellen i lektion nr. 7 og beregn afstanden fra dit skib til fyret, i 
samme øjeblik, det dukker op over kimingen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2,9 sm 
(  ) 9,5 sm  
(  ) 12,4 sm 

23) Hvad er vigtigt, når du finder obs.sted ved hjælp af skæringspunktet for to eller flere stedlinier? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At man ikke blander stedlinier af forskellig type (f.eks. mærke, pejling, afstand og vinkelfyr) 
(  ) At vinklen mellem stedlinierne er så lille som muligt  
(  ) At stedlinierne er bestemt samtidigt, eller så hurtigt efter hinanden, at skibet ikke har bevæget sig 
     nævneværdigt 

24) Hvad er vigtigt, når du finder obs.sted ved hjælp af skæringspunktet for to eller flere stedlinier? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At vinklen mellem stedlinierne er så lille som muligt  
(  ) At vinklen mellem stedlinierne er så vinkelret på hinanden som muligt 
(  ) At vinklen mellem stedlinierne er så stor som muligt 
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25) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine redskaber til arbejde i 
kortet. 
Du sejler en østlig kurs nord for Gilleleje. Du er på vej til Höganäs.  
Ekkoloddet viser 10 meter. 
Foran for tværs om SB ser du et N-mærke overens med E-mærke lidt 
længere borte. 
Samtidig ser du foran for tværs om BB et andet N-mærke overens med 
Kullen Fyr. 
Hvad er obs.sted? 
 -------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 56°09,8' N - 12°16,9' E  
(  ) 56°09,7' N - 12°17,9' E  
(  ) 56°08,7' N - 12°17,0' E 

 

 

 
26) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine redskaber til 
arbejde i kortet. 

Du sejler st.K.dv. 092° i farvandet øst for Grenaa. Agterude ser 
du Hammelev Kirke over et med Fornæs Fyr. Samtidig pejler du 
over kompasset et midtfarvandsmærke i retningen 174°. Mv.E. 
er 12°. Deviationen finder du ved hjælp af tabellen. 
Hvad er obs.sted? 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 56°26,5' N - 11°05,2' E  
(  ) 56°27,5' N - 11°06,2' E  
(  ) 56°26,5' N - 11°06,2' E 

27) Hvilke punkter er mest nøjagtige at bruge, når du laver en stedlinie? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fjerne punkter   
(  ) Nære punkter   

28) Hvilke stedlinier er mest nøjagtige, når du vil finde obs.sted? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 Mærke  
 Pejling   
 Afstand 

29) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine redskaber til arbejde i kortet. 
Du sejler st.K.dv. 263° i Sejerø Bugt, da du over kompasset pejler fyret på 
Sjællands Rev N i retningen 342°. Mens du holder kursen, pejler du straks 
efter Sejerø Fyr i retningen 276°. Mv.W. er 7°. Deviationen finder du ved hjælp 
af tabellen. Hvad er obs.sted? 
------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 55°54,1' N - 11°19,6' E  
(  ) 55°54,8' N - 11°19,6' E  
(  ) 55°54,8' N - 11°19,1' E 

../../../../Program%20Files/Macromedia/Dreamweaver%202/duelighed/e_learning/navigation/deviationstabel.htm
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30) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine redskaber 
til arbejde i kortet. 
Du sejler en nordlig kurs i området NE for Hals Barre Fyr, 
da du agten for tværs om bagbord kan se et S-mærke over 
et med fyret. Du vurderer, at distancen til S-mærket er 1,5 
sm.  

 

Hvad er obs.sted? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 56°59,2' N - 10°33,5' E  
(  ) 56°59,2' N - 10°33,0' E  
(  ) 56°59,6' N - 10°33,0' E 

31) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine redskaber til arbejde i kortet. 

Du befinder dig SW for Hesselø. Samtidig med at du ser Spodsbjerg Fyr ved 
Hundested skifte fra hvid til grøn, ser du i kikkerten N-mærkerne ved Hesselø 
og Lysegrund over et. 
Hvad er obs.sted? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 56°10,2' N - 11°37,8' E  
(  ) 56°10,7' N - 11°37,8' E  
(  ) 56°10,7' N - 11°38,8' E 

 

 

 

  

  

 

 
32) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine 
redskaber til arbejde i kortet. 

Du sejler st.K.dv. 187° i farvandet ca. 12 sm NE for 
Grenaa. Da du har Anholt Havn 56°42,9'N - 11°30,6'E i 
P.rv. 038°, pejler du samtidig over kompasset en 
midlertidig gul-blå vragafmærkning i retningen 312°. 
Sømærket findes ikke i søkortet, men i Efterretninger For 
Søfarende læser du, at vragbøjen er lagt ud på 
positionen 56°41,7' N -11°09,7 E.  
Mv.W. er 11°. 

Deviationen finder du ved hjælp af tabellen. 
Hvad er obs.sted? 

 

../../../../Programmer/Macromedia/Dreamweaver%202/duelighed/e_learning/navigation/deviationstabel.htm
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-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 56°36,9' N - 11°22,0' E  
(  ) 56°38,0' N - 11°22,9' E  
(  ) 56°39,8' N - 11°22,0' E  

33) Hvad kan du aflæse på en GPS?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fart gennem vandet  
(  ) Position   
(  ) Kompaskurs 

34) Du skal bruge kort 100 over Kattegat og dine 
redskaber til arbejde i kortet. 

 Du sejler st.K.dv. 144° ud for den svenske kyst, mens 
du hen over kompasset pejler Fladen Fyr i retningen 
012°. Mens du holder kursen, pejler du straks efter 
Kläbach Fyr i retningen 081°. 
Mv.E. er 12°. Deviationen finder du ved hjælp af tabellen. 
Hvad er obs.sted? 

 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 57°09,8' N - 11°47,0' E  
(  ) 57°09,8' N - 12°47,0' E  
(  ) 57°19,8' N - 11°47,0' E 

35) Hvordan bestemmer en GPS sin position?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ved hjælp af pejlinger til radiomaster  
(  ) Ved at beregne afstanden til flere satellitter på samme tidspunkt  
(  ) Ved hjælp af gyroeffekten 

36) Hvad angiver et søkorts "datum"?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hvornår det er trykt  
(  ) Hvornår data til kortet er indsamlede  
(  ) Hvilket gradnet der er benyttet ved kortets konstruktion 

37) Kan en position angivet i længde og bredde umiddelbart overføres fra et søkort i ét datum til et søkort i et 
andet datum?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

38) Hvordan sikrer man sig, at den position GPS´en oplyser kan indtegnes i det søkort man har med på 
sejlturen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Man bruger en omregningstabel  
(  ) Man indstiller GPS´en til det medbragte korts datum   
(  ) Det klarer GPS´en automatisk via satellitkorrektion 
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39) Hvordan finder man ud af, hvilket datum et søkort har?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Man ringer til Kort- og Matrikelstyrelsen  
(  ) Det læser man i kanten af kortet  
(  ) Det står på kvitteringen 

40) Hvilke oplysninger kan en GPS regne sig frem til, ved hjælp af hyppige og præcise 
positionsbestemmelser? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kurs, fart og distance (beholdne)  
(  ) Kurs, fart og distance (sejlede) 

41) Man kan taste positionen på sit bestemmelsessted ind i GPS´en, eller man kan taste en række 
rutepunkter ind, og sejle fra punkt til punkt. Løbende kan GPS´en fortælle den retvisende pejling og afstand 
til næste rutepunkt. Hvad kaldes et rutepunkt?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Cross Track   
(  ) Bearing  
(  ) Waypoint 

42) Hvordan bør søkortplottere med ikke myndighedsgodkendte søkort anvendes i skibe?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Som det primære navigationsmiddel  
(  ) Som støtte til navigationen i myndighedsgodkendte søkort  
(  ) Bør slet ikke benyttes i fritidsbåde 

43) Hvad kan en radar bruges til?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Beregning af afstande og retninger til kyststrækninger, sømærker og andre skibe  
(  ) Måling af vanddybder  
(  ) Afsending af nødsignaler 

44) Fritages man for at holde udkig, når man har en radar i brug?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

45 Hvordan får du oplysninger om vejrudsigten for et bestemt område?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hos www.dmi.dk og ifm.fcoo.dk    
(  ) Hos nærmeste havnemester via VHF  
(  ) Hos Søfartsstyrelsen via deres hjemmeside   

46) Hvilke oplysninger finder du i hæftet: "Kort 1"?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Generelle regler for sejlads i danske farvande  
(  ) Kort over havne samt beskrivelse vedr. besejling og anvendelse af havne  
(  ) Forklaring på tegn og forkortelser i søkort 

47) Hvad skal du bruge sejladshåndbøgerne (Den danske Havnelods, Den danske Lods og Fiskeriårbogen) 
til? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Oplysninger af betydning for sejladsen i danske farvande   
(  ) Hyggelæsning, når du ligger for anker  
(  ) Oplysninger vedr. korrekt anvendelse af skibselektronik 

http://www.dmi.dk/
http://ifm.fcoo.dk/
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48) Hvad opnår navigatøren, hvis han prioriterer behørig udkig og positionsbestemmelse ved visuelle 
observationer frem for at bruge hele sin opmærksomhed på navigationsinstrumenterne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

49) Findes der navigationsinstrumenter, der kan erstatte behørigt udkig og positionsbestemmelse ved 
visuelle observationer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, og derfor skal der til enhver tid holdes behørigt udkig 
(  ) Ja, radar, AIS og elektronisk søkortplotter i kombination 

50) Hvad opnår navigatøren ved at rydde op i GPS-søkortplotteren, og f.eks. slette gamle ruter, 
hændelsesmærker og waypoints? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Dårligere overblik, og derfor større risiko for ulykker 
(  ) Bedre overblik, og derfor mindre risiko for ulykker 

51) Hvad opnår du ved omhyggeligt og kritisk at kontrollere om den rute, søkortplotteren foreslår, er sikker, 
når du benytter funktionen "automatisk rute"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

52) Er det sikkert at navigere ved hjælp af mobiltelefonen og f.eks. Google Maps? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej, det er livsfarligt 
(  ) Ja 

53) Hvad opnår navigatøren ved at anvende en søkortplotter, der er designet til maritimt brug, frem for 
"legetøjsgrej", f.eks. tablets, som ikke tåler stød, rystelser og saltvand? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

54) Hvad opnår navigatøren ved at sætte sig grundigt ind i betjeningsvejledningen til GPS og søkortplotter -  
og øve sig i funktionerne INDEN sejladsen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

55) Hvad opnår navigatøren ved at lade fagfolk montere GPS og søkortplotter, herunder antenne og 
strømforsyning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

56) Hvad opnår navigatøren ved at forbinde enheder til søkortplotteren, som ikke er designede til at 
samarbejde med denne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

 



 - 176 - 

57) Hvem sejler med hvem? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Du sejler med kortplotteren 
(  ) Kortplotteren sejler med dig 

58) Hvad opnår navigatøren ved altid at have søkortene i plotteren opdaterede til aktuelle forhold? 
--------------------------------------------------------------------------------   
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

59) Hvad opnår navigatøren ved at sikre sig, at detaljegraden i det anvendte elektroniske søkort er 
tilstrækkelig til at navigere sikkert i det pågældende farvand? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

60) Hvad opnår navigatøren ved at sejle med en meget lille kortplotter-skærm, som hele tiden er zoomet helt 
ind? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for at overse sejladsadvarsler 
(  ) Mindre risiko for at overse sejladsadvarsler 

61) Hvad nu, hvis navigatøren ikke har tilstrækkelige færdigheder til at navigere sikkert uden en søkortplotter, 
når GPS-signalet forsvinder eller viser forkert position? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

62) Hvad nu hvis der ikke er tilstrækkelige navigationsmidler ombord til at navigere sikkert, når GPS-
plotteren "går i sort", f.eks. relevante papirsøkort eller en funktionsdygtig reservekortplotter med indlagte 
relevante og opdaterede søkort? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

63) Hvad opnår navigatøren ved at forberede sejlruten grundigt inden afgang, og undgå at navigere "hen ad 
vejen" efter skærmen på sin GPS-søkortplotter? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

64) Hvad opnår navigatøren ved at føre skibets logbog og bestik korrekt og konsekvent? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

65) Kan GPS'en miste signalet fra satellitterne på grund af vejforhold eller genstande ombord på båden? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja,ved f.eks. kraftig regn eller våde sejl 
(  ) Nej 

66) Hvad opnår navigatøren ved at sortere i oplysningerne på kortplotterens skærm, således at 
skærmbilledet er nemt overskueligt og kun viser de nødvendige informationer for den aktuelle sørejse? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 
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67) Kan GPS’en vise fejl p.g.a. forhold i atmosfæren? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, f.eks. ved Nordlys eller elektronstorme i Ionosfæren 
(  ) Nej 

68) Hvordan kan kraftig rulning og duvning påvirke nøjagtigheden af den position, som GPS modtageren 
angiver, især hvis GPS-antennen sidder i toppen af en høj mast? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

69) Hvad nu ,hvis navigatøren roder rundt i kortets visning på skærmen:  ”Nord op”, ”kort op” eller ”kurs op”? 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

70) Hvad er resultatet, hvis navigatøren ved indtastning af waypoints bytter om på N og S ved angivelse af 
bredde (LAT) eller W og E ved angivelse af længde (LON)? 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

71) Hvad nu, hvis navigatøren benytter AIS som overlay i søkortplotteren og tror, at AIS er en slags 
antikollisionsinstrument, som kan benyttes på lige fod med en radar i usigtbart vejr? 
(  ) Større risiko for ulykker 
(  ) Mindre risiko for ulykker 

72) Hvordan tjekker navigatøren i vektorkortet, at der ikke er forhindringer for sejladsen ad den planlagte rute? 
(  ) Zoomer helt ind på alle dele af ruten 
(  ) Zoomer helt ud 

Lektion nr. 9  
Afmærkning af danske farvande. 

Lys fra fyr og sømærker.  
Nogle afmærkninger udsender lys om natten. For at kunne skelne dem fra hinanden udsender de forskellige 
former for lys; de har forskellige fyrkarakterer. Der er forskelle på lysets farve, tidsperioden og forholdet 
mellem lys og mørke.  

De vigtigste fyrkarakterer er:  

F fast lys – bruges f.eks. på havnefyr og ledefyr 

Q hurtig-blink - kortere lys og langt mørke  

VQ  meget hurtig-blink – 120 pr. sekund - meget kort lys og langt mørke  

Fl  blink - kort lys og langt mørke – her er det de lyse perioder, der er angivet i kortet 

Oc occulting light – formørkelse - lang lysperiode og kort mørkeperiode - her er det mørke-
perioder, der er angivet i kortet  

Iso isofase - lige langt lys og mørke 
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Fyr – de forskellige typer. 

Der findes mange slags fyr placeret langs kyster eller i søen. Her skal nævnes:  

Anduvningsfyr vejleder skibe, der fra åben sø anduver (ankommer til) land. De viser Fl.  

Vinkelfyr kan vise hvidt, rødt og grønt lys i forskellige vinkler. Den hvide vinkel leder sikkert ind mod fyret. 
Mod bagbord viser fyret rødt, mod styrbord grønt. De viser oftest Oc eller Iso. 

Ledefyr er to fyr, som holdt over-et viser en linje ligesom båker. De leder gennem løb og render. De viser F 
eller Iso.  

Havnefyr er placeret på havnens moler og viser grønt lys om styrbord og rødt om bagbord for indgående. 
De viser FI eller F. 

Mere om fyrkarakterer. 

FR 

 
Et fast fyr, der viser stadigt lys, har betegnelsen F (fixed). 
Lysets farve angives FR (red) FG (green) og FW (white). 

FFl 

 
Et fast fyr med blink har betegnelsen FFl. 
Et sådant fyr viser stadigt lys med et kraftigt blink, der gentages med regelmæssige mellemrum. 

Fl 3s 

 
Et fyr med et-blink har betegnelsen Fl.  
Et sådant fyr viser blink, der gentages med regelmæssige mellemrum. Den længste periode i karakteren er 
mørkeperioden. 

LFl 10s 

 
Et fyr med langt blink har betegnelsen LFl. 
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Et sådant fyr viser langt blink af mindst 2 sekunders varighed, der gentages med regelmæssige mellemrum. 
Den længste periode i karakteren er mørkeperioden. 

Fl(2) 6s 

 
Et fyr med gruppeblink betegnes Fl(antal blink). 
Dette fyr viser grupper af blink, to-blink, tre-blink, osv., der gentages med regelmæssige mellemrum. Den 
længste periode i karakteren er mørkeperioden. Antal af blink anføres i parentes. 

Fl(1+4) 15s 

 
Et fyr med sammensat gruppe-blink betegnes Fl(antal blink+antal blink). 
Dette fyr viser gruppeblink, der er sammensat af grupper med forskellige antal blink. Grupperne gentages 
regelmæssigt. 

Q(3) 10s 

 
Et fyr med hurtigblink betegnes Q. 
Dette fyr viser blink i hurtig rækkefølge, ca. 60 blink hvert minut. 

 
Q(6) LFl 15s 

 
Fyr med gruppe-hurtigblink + langt blink viser med regelmæssige mellemrum en gruppe af hurtige blink 
umiddelbart efterfulgt af et langt blink. Antal af blink i gruppen anføres i parantes. 
 
VQ(9) 10s 

 
Fyr med meget hurtige gruppeblink viser VQ (9 ad gangen) efterfulgt af mørke, hvert 10. sekund. 
 
UQ 

 
Ultra hurtigt blink ca. 180 blink i minuttet. 
 
Oc 5s 

 
Fyr med en-formørkelse betegnes Oc og viser lys, der med regelmæssige mellemrum afbrydes af en kort 
mørkeperiode. Den længste periode i karakteren er lysperioden. 
 
Iso 5s 

 
Fyr med isofase betegnes Iso, og viser lys, der regelmæssigt afbrydes af en mørkeperiode af samme 
varighed som lysperioden. 
 
Al WG 5s 
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Fyr med vekselblink betegnes med Al, og viser med regelmæssige mellemrum forskellig farvet lys (f.eks. 
W.R.W eller W.G.W). 
 
Mo (-- o --) 

 
Fyr med morseblinkkarakter betegnes Mo(bogstav) viser blink, der er kodet efter morsesystemet. 
 

Grønne sideafmærkninger. 
Sideafmærkninger benyttes til afmærkning af 
sunde, fjorde, sejlløb og render, anbefalede 
ruter m.m. 
Sideafmærkninger har form og farve i forhold til 
den i farvandet fastlagte "retning for 
indgående".  
Vi har før været inde på, at man altid skal have 
tjek på, om man sejler indgående eller 
udgående. Det fremgår af søkortet. I lukkede 
fjorde og indløb til havn eller red er et skib for 
indgående, når det kommer fra søen.  
Den side, der for indgående skal holdes om 
styrbord, afmærkes med grønne spidstønder 
eller stager i IALA A-systemet, som vi sejler 
efter. 

Lejer du båd langs de syd- eller nordamerikanske kyster, Caribien og nogle lande i Asien, skal du vide, at 
man der bruger IALA B, hvor de røde og grønne står modsat! Man kan jo sagtens sejle der med et 
Duelighedsbevis. 

 
De små ikoner nederst viser, hvordan styrbordsafmærkninger ser ud i søkortet.  

Lysrefleksbånd: 1 grønt bånd.  
Topbetegnelse: En grøn kegle med spidsen opad (når anvendes).  
Lysets farve: Grønt.  
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Røde sideafmærkninger. 
Den side, der for indgående skal holdes om 
bagbord, afmærkes med røde stumptønder 
eller stager. 
 

 
De små ikoner nederst viser, hvordan 
bagbordsafmærkninger ser ud i søkortet.  

Lysrefleksbånd: 1 rødt bånd.  
Topbetegnelse: En rød cylinder (når anvendes).  
Lysets farve: Rødt. 

 

 
 

Skillepunkter. 

Skillepunktsafmærkninger bruges, når et hovedløb og et sideløb mødes. 
De fortæller dig, til hvilken side du finder hovedløbet. 

 

Dette sømærke skal holdes om styrbord, hvis man vil følge hovedløbet. 
De små ikoner viser, hvordan sømærket vises i et søkort.  



 - 182 - 

Lysrefleksbånd: Grøn - rød – grøn. 
Topbetegnelse: En grøn kegle med spidsen opad (når anvendes).  
Lysets farve: Grøn. 

 

 

Dette sømærke skal holdes om bagbord, hvis man vil følge hovedløbet. 
De små ikoner viser, hvordan sømærket vises i et søkort.  

Lysrefleksbånd: Rød - grøn – rød. 
Topbetegnelse:En rød cylinder (når anvendes).  
Lysets farve: Rød. 

 

 

Kompas-afmærkninger. 
Kompasafmærkninger benyttes til at vise dig, til hvilken side en hindring skal passeres. De er sorte og gule 
og har to sorte kegler som topbetegnelse.  

De fire forskellige sømærker i 
kompasafmærkningssystemet benævnes N., 
S., E. og W. alt efter hvilken hindring, der 
afmærkes.  
Der skal således passeres nord om et N-
sømærke, syd om et S-sømærke, øst om et E- 
sømærke og vest om et W-sømærke. 

Som huskeregel har man, at topbetegnelsens 
spidser altid angiver hvilken del af sømærket 
der er sort. 
* N-mærket peger opad - sømærket er sort 
  øverst. 
* E-mærket peger både op og ned - sømærket  
  er sort øverst og nederst. 
* S-mærket peger nedad - sømærket er sort  
  nederst. 
* W-mærket peger ind mod midten - sømærket  
  er sort på midten.  
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Nordmærket.

 
Et N-sømærke er placeret nord for en hindring, 
f.eks. en grund, og du skal passere nord om 
mærket. 

En huskeregel kan være, at keglerne peger 
opad - mod "nord". 

 
Sådan vises N-mærker i søkortet. 

Lysrefleksbånd: 1 blåt bånd (dobbelt bredde) 
over 1 gult bånd.                                                                                                  
Lysets farve: Hvid. 
Fyrkarakter: Q eller VQ 
                    

                                                                              

Østmærket. 

 
Et E-sømærke er placeret øst for en hindring, 
f.eks. en grund, og du skal passere øst om 
mærket. 

En huskeregel kan være, at keglerne former en 
cirkel som i "øst". 

 
Sådan vises E-mærket i søkortet. 

Lysrefleksbånd: 2 blå bånd. 
Lysets farve: Hvid.      
Fyrkarakter: Q(3) eller VQ(3)                                                                                         
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Sydmærket.

 
Et S-sømærke er placeret syd for en hindring, 
f.eks. en grund, og du skal passere syd om 
mærket. 

En huskeregel kan være, at keglerne peger 
"sydpå".  

 
Sådan vises et S-mærke i søkortet. 

Lysrefleksbånd: 1 gult bånd over 1 blåt bånd                                                                                                 
(dobbelt bredde)  
Lysets farve: Hvid. 
Fyrkarakter: Q(6)+Lfl eller VQ(6)+Lfl                                                                                                                                                                                           
                                                                                                  

 

Vestmærket. 

 
Et W-sømærke er placeret vest for en hindring, 
f.eks. en grund, og du skal passere vest om 
mærket. 
En huskeregel kan være, at øverste kegle er 
formet som et ”V” for vest. 

 
Sådan vises et W-mærke i søkortet. 

Lysrefleksbånd: 2 gule bånd. 
Lysets farve: Hvid. 
Fyrkarakter: Q(9) eller VQ()) 
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Isoleret fareafmærkning. 

 
Isoleret fareafmærkning anvendes til afmærkning af en hindring, der kan passeres på alle sider. Det kan 
f.eks. være en stor sten. 
Søvejsreglerne  siger ikke noget om mindste sikkerhedsafstand ved passage, så det er en god ide at spørge 
lokale sejlere. 
Hvis du ikke er klar over hvilken type forhindring, der gemmer sig under havoverfladen, f.eks. et skibsvrag, et 
gammelt moleanlæg eller en sten på størrelse med et parcelhus, vil vi anbefale dig at holde en afstand af 
mindst 50 meter. 

 
Sådan vises en isoleret fareafmærkning i søkortet. 

Sømærkets farver: Sorte og røde vandrette striber.  
Topbetegnelse: 2 sorte kugler.  
Lysrefleksbånd: 1 blåt bånd over 1 rødt bånd.  
Lysets farve: Hvidt.  
Fyrkarakter: 

 

Afmærkning af sejladshindringer. 

Sejladshindringer, såsom vrag, skibsfartshindringer m.m., afmærkes afhængig af hindringens art og position 
efter sideafmærkningssystemet, kompasafmærkningssystemet eller med en isoleret fareafmærkning.  

Når nye eller midlertidige sejladshindringer afmærkes efter sideafmærkningssystemet, anvendes følgende 
fyrkarakterer: Sejladshindringer, der skal tages om styrbord: Q.G eller VQ.G. Sejladshindringer, der skal 
tages om bagbord: Q.R eller VQ.R.  

Midlertidige sejladshindringer, såsom undersøgelses- og anlægsarbejder i havne og på kyster, kan om 
dagen også være afmærket med et sort flag på en stage, der rækker mindst 2 meter op over vandoverfladen.  

Såfremt en sejladshindring vurderes at ligge til meget stor fare for sejladsen, kan et af sømærkerne a) 
dubleres med et identisk sømærke eller b) forsynes med racon, kodet med morsebogstavet "D" (Mo(D)) eller 
c) dubleres med et identisk sømærke og forsynes med racon, kodet med morsebogstavet "D" (Mo(D)).  

IALA har forsøgsvis indført en ny vragbøje benævnt »Emergency Wreck 

Marking Buoy«, som ved hurtig udrykning udlægges, indtil den sædvanligvis 

anvendte kompasafmærkning er udlagt, eller vraget er fjernet, alternativt 

anses for uskadeligt. Vragbøjen har til formål at skille sig tydeligt ud fra 

eventuel anden afmærkning i området og placeres så tæt ved vraget som 

muligt. Eventuelt udlægges et antal vragbøjer rundt om vraget.  

 

Sømærkets farver: Blå og gule lodrette striber. 

Topbetegnelse: Et gult kors. 

Lysets farve: Vekslende blåt og gult med et mørkeinterval på 0,5 sekunder mellem farveskiftet. 

Fyrkarakteristik: B1.0s + 0.5s + Y1.0s + 0.5s = 3.0s. 
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Midtfarvands-afmærkning. 

 

Midtfarvandsafmærkninger er sømærker, der er udlagt i sejlbart farvand, og som angiver enten midtlinien i 
en anbefalet rute, trafikskillelinien i et trafiksepareringssystem eller anduvning af fjorde, løb og havnerender.  

 
Sådan vises en midtfarvandsafmærkning i søkortet. 

Sømærkets farver: Røde og hvide lodrette striber.  
Topbetegnelse: 1 rød kugle.  
Lysrefleksbånd: 1 rødt bånd (dobbelt bredde) over 1 hvidt bånd.  
Lysets farve: Hvidt.  
Fyrkarakterer: LFl. eller Iso. 

 

Specialafmærkning. 

Specialafmærkning benyttes, hvor afmærkningen ikke 
direkte skal tjene til egentlig vejledning for sejladsen. 
Det drejer sig om trafikskillezoner, forbudsområder, 
skydeområder, fredningsområder, lossepladser, 
kapsejladsbaner, kabler, rørledninger, havbrug og 
måleinstrumenter m.m. Desuden kan 
specialafmærkning være benyttet til vejledning i sejlruter,  

                   der benyttes af skibe med meget stor dybgang. 

 
Sømærkets farve: Gult. 
Topbetegnelse: Gult kryds (hvis anvendes). 
Lysets farve: Gul. 
Lysrefleks: Gult bånd. 
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Vinkelfyr. 
Vinkelfyr er inddelt i vinkler med forskellig farve.  
Hvor vinkelfyr er anvendt som ledefyr, leder de 
hvide vinkler gennem snævre farvande, løb 
eller render. De hvide sejladsvinkler 
begrænses som regel af grønne vinkler på 
styrbords side og af røde vinkler på bagbords 
side, når man holder ind mod fyret.  

Overgangen fra en fyrvinkel til en anden er i 
reglen så skarp, at grænsen kan benyttes som 
en grov stedlinie.  
Vinkelfyr kan indgå i en ledefyrlinie.  

 

Ledefyr. 

 
Ledefyr (ledefyrlinier) er to eller flere fyr der, 
når de holdes over et, benyttes til at lede 
gennem løb, render eller uden om en grund, 
eller ved at et fyr holdes "vandrende" mellem to 
andre fyr (trekant-opstilling).  

De bageste (højeste) fyr kaldes bagfyr, de forreste (laveste) fyr kaldes forfyr.  
I ganske få tilfælde anvendes tre fyr. Fyret, som ligger i linien mellem bagfyr og forfyr, kaldes så et mellemfyr.  

Afhængig af lokale forhold vises forskellige fyrkarakterer. 
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Molefyr. 

 
Molefyr viser grønt lys om styrbord og rødt lys 
om bagbord for indgående.  
 

 

Sejladsbåker. 
I båkelinier, der afmærker sejladslinier, er bagbåken en trekantet flade med nedadvendt spids og 
forbåken en trekantet flade med opadvendt spids. Båkerne har som regel en efter de stedlige 
forhold bedst synlig farve, fortrinsvis sort, hvid, rød, gul eller stribet, f.eks. rød-hvid; dog ikke sort-
gul vandretstribet.  

Båkerne kan være forsynet med fluorescerende 
materiale. Endvidere kan båkerne være belyst eller 
kantbelyst med lysstofrør. Såfremt båkerne er 
forsynet med fyr (ledefyrlinie), anvendes samme farve 
lys på begge båker.  

 

 

 

 

 
Kabelbåker. 

I båkelinier, der afmærker kabler, er 
bagbåken forsynet med en cirkelformet 
flade over en kvadratisk flade (diamant) og 
forbåken med en cirkelformet flade. De 
cirkelformede flader er hvidmalede med 
rødt centrum, mens den kvadratiske flade 
er hvidmalet med rød kant.  
Hvis kabelfyr anvendes, er bagbåken 
forsynet med et rødt lys over et hvidt lys og 
forbåken med et rødt lys.  
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Båker der afmærker 
militære forbudsområder. 

I båkelinier, der afmærker militære 
forbudsområder og fareområder, for 
eksempel skydeområder, er 
bagbåken en trekantet flade med 
nedadvendt spids og forbåken en 
trekantet flade med opadvendt spids. 
Båkerne er malede i sorte og gule 

vandrette striber. Såfremt båkerne er forsynet 
med fyr, anvendes samme farve lys på begge 
båker.  

 

Rørledningsbåker. 

I båkelinier, der afmærker rørledninger, 
kloakudløb o.lign., er bagbåke og 
forbåke forsynet med en kvadratisk 
flade (diamant). Båkerne er gulmalede.  

Såfremt båkerne er forsynet med fyr, 
anvendes gult lys på begge båker.  

 

 

 

Båker der afmærker 
havne og 
fredningsområder. 

I båkelinier, der afmærker 
havnegrænser og fredningsområder, 
består såvel bag- som forbåke af et gult 
kryds på en gul pæl.  

Såfremt båkerne er forsynet med fyr, 
anvendes gult, fast lys på begge båker.  
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Båker der afmærker 
gravelinier. 

I båkelinier, der afmærker gravelinier 
(kanten af gravede løb), består såvel 
bag- som forbåke af et hvidt kryds på en 
hvid pæl.  

 

Såfremt båkerne er forsynet med fyr, anvendes 
hvidt, fast lys på begge båker.  

 
 
 
 

 

Bedste sted for passage 
af en bro. 

Det bedste sted for passage af en bro kan 
være markeret med en rund plade med røde 
og hvide lodrette striber. Hvor der er flere 
sejlrender under en bro, er hver enkelt rende 
afmærket efter samme system. 

 
 
 
 
 

 
 

Bedste sted for passage kan om natten og i 
usigtbart vejr være markeret med hvidt, fast lys 
(F) eller med hvidt lys, der viser karakteren for 
midtfarvandsafmærkning: Iso.4s (2+2). Hvor 
der er flere sejlrender under en bro, er hver 
enkelt rende afmærket efter samme system.  
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Afmærkning af broer. 

Afmærkningen kan være anbragt på bropiller, 
ledeværker og selve broen.  

Dagafmærkning  
Dagafmærkning anbragt på broer, har form og 
farve i forhold til retningen for indgående som 
følger:  
Om styrbord: En grøn, trekantformet figur 
(plade) med spidsen opad.  
Om bagbord: En rød, firkantformet figur (plade).  

Fyrafmærkning  
Brogennemsejlinger afmærkes som følger:  
 
Styrbords side af gennemsejlingen (for 
indgående): F.G. eller Fl.G.3s (0,75+2,25).  
 
Bagbords side af gennemsejlingen (for 
indgående): F.R eller Fl.R.3s (0,75+2,25).  

 

 

 

 

Bropassage-signaler. 
Broer, der skal åbnes for passage, er forsynet med bropassagesignaler. Bropassagesignalerne vil afhængig 
af tilsejlingsretningen til broen normalt bestå af 2 eller 3 røde lys lodret over hinanden. 2 røde lys regulerer 
trafik fra nord/øst, 3 røde lys regulerer trafik fra syd/vest. 

1 rødt, fast eller blinkende lys: Gennemsejling forbudt. 
2 eller 3 røde, blinkende lys: Broen vil blive åbnet for passage, afvent passagesignal. 
2 eller 3 røde, faste lys: Broen kan passeres. 

For enkelte broer, hvor samtidig passage af lystfartøjer fra begge retninger er mulig, kan der vises følgende 
signaler: 2 røde, faste lys og 3 røde, faste lys vist samtidigt: Broen kan passeres på eget ansvar.  

Passagesignalerne kan afvige fra ovennævnte, hvorfor en eventuel brobekendtgørelse, samt Efterretninger 
for Søfarende, søkort og nautiske publikationer (sejladsbeskrivelser) bør konsulteres inden bropassage. 
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Off-shore konstruktioner 
og anlæg. 

Husk, at anlæggene normalt vil være omgivet 
af en sikkerhedszone på 500 m, i hvilken al 
fiskeri og uvedkommende sejlads er forbudt, jf. 
Energiministeriets bekendtgørelse nr. 657 af 
30. december 1985 om sikkerhedszoner og 
zoner til overholdelse af orden og forebyggelse 
af fare.  

 

 

Oplysninger om 
et fyr i søkortet. 
Her ser du, hvorledes fyret ved 
Sjællands Rev er beskrevet i 
søkortet. 
 
Prøv at se beskrivelsen af 
andre fyr i dit søkort, og skriv på 
en lap papir, hvilke oplysninger 
du får. 

 

 

 

 

Iso. 
Et isofasefyr blinker med lige lange lys- og mørkeperioder. 

WRG 
Farverne er hvid (W), rød (R), grøn (G). 

2s 
Hele fyrkarakterens periode er 2 sekunder. I dette tilfælde er der tale om et isofasefyr, og perioden består 
derfor af 1 sekund med lys, 1 sekund med mørke. 

25m 
Fyrets flammehøjde er 25 meter. D.v.s., at lyskilden er placeret 25 meter over middelvandstanden. 

22-17M 
Fyrets lysevne eller optiske synsvidde målt i sømil. 
En klar, mørk nat vil det hvide lys nå 22 sømil ud, det røde lys vil nå 22-17 sømil ud, og det grønne lys vil nå 
17 sømil ud. 
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Racon. 
Radarsvarefyr. Morsesignalet for bogstavet (N) kan ses på 3 cm. og 10 cm. radarskærme.  

Opgaver til lektion nr. 9 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvilken betegnelse har et fast fyr? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) F  
(  ) Fl  
(  ) Q 

 

2) Hvilken betegnelse har et fast fyr med blink? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fl  
(  ) FFl  
(  ) Q 

3) Hvilken betegnelse har dette fyr med et-blink? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fl  
(  ) VQ  
(  ) LFl 

4) Hvilken betegnelse har dette fyr med langt blink? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Oc  
(  ) VQ  
(  ) LFl 

5) Hvilken betegnelse har dette fyr med gruppe-blink? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Oc  
(  ) Fl(2)  
(  ) VQ 

6) Hvilken betegnelse har dette fyr med sammensat gruppe-blink? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fl(2+1)  
(  ) LFl  
(  ) VQ(3) + LFl 
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7) Hvilken betegnelse har dette fyr med ca. 60 blink hvert minut? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Q   
(  ) LFl  
(  ) VQ 

8) Hvor mange gange i minuttet blinker et fyr med betegnelsen VQ? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ca. 60 blink hvert minut   
(  ) Ca. 120 blink hvert minut  
(  ) Ca. 180 blink hvert minut 

9) Hvilken fyrkarakter har betegnelsen Q(3)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  )        

(  )    

(  )    
 
10) Hvilken fyrkarakter har betegnelsen VQ(3)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(  )       

(  )       

(  )      

11) Hvordan betegnes et fyr som viser 6 gruppe-hurtigblink + langt blink?  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Q(3)+LFl   
(  ) LFl + Q(9)  
(  ) Q(6) + LFl 

12) Hvordan betegnes et fyr, som viser grupper af meget hurtige blink + langt blink?  

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) VQ(6)+LFl   
(  ) LFl + VQ(6)  
(  ) Fl(6) + VQ 

13) Hvordan betegnes et fyr, med en-formørkelse? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Iso  
(  ) Oc  
(  ) Mo 
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14) Hvordan betegnes dette fyr med gruppe-formørkelser? 

 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Oc(3)  
(  ) VQ(3)  
(  ) Mo(N) 

15) Hvilken fyrkarakter betegnes Iso? 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(  )  

(  )  

(  )  

16) Hvilken fyrkarakter betegnes Al? 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(  )    

(  )   

(  )    

17) Hvilken fyrkarakter betegnes Mo(U)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 

(  )   

(  )   

(  )    

18) Hvilken farve har de spidstønder eller stager, man for indgående skal holde om styrbord? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Røde   
(  ) Gule  
(  ) Grønne 

19) Nogle farvandsafsnit betragtes som lukkede fjorde, selv om man kan sejle igennem, idet retning for 
indgående skifter. Du kommer sejlende med de grønne sømærker om styrbord og skal pludselig holde de 
røde sømærker om styrbord. Dette sker 5 steder i Danmark. Hvor? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vadehavet: S. for Esbjerg. - Limfjorden: Hestehage W. for Aalborg. - Bøgestrøm: Ulvsundbroen. -    
     Storebælt: Vestbroen. - Als Sund: Kong Chr. X's Bro i Sønderborg.   
(  ) Vadehavet: S. for Esbjerg. - Limfjorden: Hestehage W. for Aalborg. - Bøgestrøm: Ulvsundbroen. -  
     Farvandet S. for Fyn: Ud for Svendborg Havn. - Als Sund: Kong Chr. X's Bro i Sønderborg.   
(  ) Lillebælt: Den gamle Lillebæltsbro. - Limfjorden: Hestehage W. for Aalborg. - Bøgestrøm: Ulvsundbroen. -  
     Farvandet S. for Fyn: Ud for Svendborg Havn. - Als Sund: Kong Chr. X's Bro i Sønderborg. 
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20) Hvordan genkender du grønne sideafmærkninger, når du ikke kan se farven? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lysrefleksbånd: 1 grønt bånd  
     Topbetegnelse: En grøn kegle med spidsen opad (når anvendes)  
     Lysets farve: Grønt   
(  ) Lysrefleksbånd: 1 grønt bånd 
     Topbetegnelse: En grøn cylinder (når anvendes) 
      Lysets farve: Grønt   
(  ) Lysrefleksbånd: 1 grønt bånd 
     Topbetegnelse: En grøn kegle med spidsen opad (når anvendes) 
     Lysets farve: Rødt 

21) Hvordan genkender du røde sideafmærkninger, når du ikke kan se farven? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lysrefleksbånd: 1 rødt bånd  
     Topbetegnelse: En rød kegle (når anvendes)  
      Lysets farve: Rød   
(  ) Lysrefleksbånd: 1 gult bånd 
     Topbetegnelse: En rød cylinder (når anvendes) 
     Lysets farve: Rødt   
(  ) Lysrefleksbånd: 1 rødt bånd  
     Topbetegnelse: En rød cylinder (når anvendes)  
     Lysets farve: Rødt   

22) Du sejler indgående i en smal rende, der pludselig deler sig i to løb. Hvor løbet skiller, ser du dette 
sømærke. Hvordan skal du passere mærket for at holde dig i hovedløbet? 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Sømærket skal holdes om styrbord, idet hovedløbet er til bagbord  
 (  ) Sømærket skal holdes om bagbord, idet hovedløbet er til styrbord 

 

 
 

23) Du sejler for indgående i en sejlrende og møder dette sømærke. Hvad betyder det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 En skillepunktsafmærkning, der skal holdes om bagbord, hvis man vil følge hovedløbet 
(hovedløbet er til styrbord)  
 En anduvningsbøje, der markerer starten af et afmærket løb  
 En skillepunktsafmærkning, der skal holdes om styrbord, hvis man vil følge hovedløbet 
(hovedløbet er til bagbord) 

 
24)) Du sejler en nordlig kurs i Lillebælt, da du får dette sømærke i sigte. Hvordan skal du passere? 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Med sømærket om styrbord  
 (  ) Det er lige meget  
 (  ) Med sømærket om bagbord 
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25) Du sejler en sydlig kurs i Storebælt, da du får denne lystønde i sigte. Hvordan skal du passere?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Med sømærket om styrbord  
 (  ) Det er lige meget  
 (  ) Med sømærket om bagbord 

 

 

26) Hvad viser en kompasafmærkning?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At en hindring skal passeres til en bestemt side  
(  ) At der er øget misvisning i området  
(  ) At man er midt i en sejlrute 

27) Hvordan skal du passere dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Nord om sømærket  
 (  ) Syd om sømærket  
 (  ) Vest om sømærket 

 

28) Hvordan skal du passere dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Nord om sømærket  
 (  ) Øst om sømærket  
 (  ) Vest om sømærket 
 

29) Hvordan skal du passere dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Nord om sømærket  
 (  ) Øst om sømærket  
 (  ) Syd om sømærket 

30) Hvordan skal du passere dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Vest om sømærket  
 (  ) Øst om sømærket  
 (  ) Syd om sømærket 

31) Hvilken huskeregel har man vedr. kompasmærkernes fyrkarakterer?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lysets farve er grønt, og antallet af blink i fyrkarakteren følger graderne på kompasset 
(  ) Lysets farve er hvidt, og antallet af blink i fyrkarakteren følger tallene på urskiven  
(  ) Lysets farve er rødt, og antallet af blink i fyrkarakteren følger morsealfabetet 

32) Hvilken huskeregel har man vedr. kompasmærkernes farver?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At topbetegnelsens spidser angiver, hvilken del af sømærket der er gult 
(  ) At topbetegnelsens spidser angiver, hvilken del af sømærket der er sort 
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33) Hvilke lysrefleksbånd har et N-sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 gult bånd over 1 blåt bånd (dobbelt bredde) 
(  ) 2 blå bånd  
(  ) 1 blåt bånd (dobbelt bredde) over 1 gult bånd  

34) Hvilke lysrefleksbånd har et E-sømærke? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 gult bånd over 1 blåt bånd (dobbelt bredde) 
(  ) 2 blå bånd  
(  ) 2 gule bånd 

35) Hvilke lysrefleksbånd har et S-sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 gult bånd over 1 blåt bånd (dobbelt bredde) 
(  ) 1 blåt bånd (dobbelt bredde) over 1 gult bånd 
(  ) 2 gule bånd 

36) Hvilke lysrefleksbånd har et W-sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2 blå bånd 
(  ) 1 blåt bånd (dobbelt bredde) over 1 gult bånd  
(  ) 2 gule bånd 

37) Hvad kaldes dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 

 (  ) Isoleret fareafmærkning 
 (  ) Midtfarvandsafmærkning  
 (  ) Sejladsbåke 

 

 

 
38) Hvordan skal dette sømærke passeres?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Om styrbord 
 (  ) Kan passeres til begge sider  
 (  ) Om bagbord   

 

39) Hvad kaldes dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Specialafmærkning 
(  ) Midtfarvandsafmærkning  
(  ) Sideafmærkning 

 

40) Hvad afmærker dette sømærke?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En sejladshindring 
(  ) Anduvningen til en fjord  
(  ) En gravet rende 
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41) Hvilken farve har lys og lysrefleksbånd på specialafmærkninger?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Grøn 
(  ) Gul  
(  ) Rød 

42) Hvilken farve bruges til afmærkning af kapsejladsområder?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Grøn 
(  ) Gul  
(  ) Rød 

43) Hvad afmærker to sømærker af samme slags, som ligger på samme position?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Et militært skydeområde  
(  ) En sejladshindring, som vurderes at ligge til meget stor fare for sejladsen  
(  ) Et fredet område 

44) Hvilken farve lys skal du som regel følge, når du benytter lyset fra et vinkelfyr til at lede dig gennem 
snævre farvande, løb eller render?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Den grønne sejladsvinkel  
(  ) Den hvide sejladsvinkel   
(  ) Den røde sejladsvinkel   

45) Her ser du to ledefyr, der danner en ledefyrlinie, når de holdes over et.  
Hvilket af de to fyr er det laveste?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Bagfyr 
 (  ) De er lige høje  
 (  ) Forfyr 

 

 

 

46) Hvilke farver viser de molefyr, du styrer efter, når du er på vej ind i en havn?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Molefyr viser både gult lys om styrbord og gult lys om bagbord for indgående  
(  ) Molefyr viser rødt lys om styrbord og grønt lys om bagbord for indgående   
(  ) Molefyr viser grønt lys om styrbord og rødt lys om bagbord for indgående   

47) Hvad er det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 (  ) Kabelbåker 
 (  ) Sejladsbåker  
 (  ) Båker der afmærker militære forbudsområder 
 

 
48) Hvad er det? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kabelbåker 
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(  ) Gravelinier  
(  ) Rørledningsbåker 

49) Hvad er det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kabelbåker 
(  ) Båker der afmærker militære forbudsområder  
(  ) Rørledningsbåker 

 
50) Hvad er det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Båker der afmærker gravelinier 
(  ) Båker der afmærker fredningsområder  
(  ) Båker der afmærker rørledninger 

 

51) Hvad er det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Båker der afmærker havne- og fredningsområder  
(  ) Båker der afmærker kapsejladsbaner  
(  ) Båker der afmærker sejladslinier 
 

 
52) Hvad er det?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Båker der afmærker gravelinier 
(  ) Båker der afmærker et skydeområde  
(  ) Båker der afmærker sejladslinier 

53) Hvordan kan det bedste sted for passage under en bro være markeret?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) En firkantet plade med røde og grønne lodrette striber  
(  ) En rund plade med røde og hvide lodrette striber   
(  ) En trekantet plade med sorte og hvide lodrette striber  

54) Hvordan kan brogennemsejlingen være afmærket for indgående trafik?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Grøn trekantet plade med spidsen opad eller grønt lys om styrbord 
(  ) Gult lys til styrbord og bagbord  
(  ) Rød firkantet plade eller rødt lys om styrbord 

55) Hvilken farve har et lys, der markerer bedste sted for passage under en bro?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Grønt 
(  ) Hvidt  
(  ) Rødt 

56) Broer, der skal åbnes for passage, er forsynet med bropassagesignaler. 
Hvilket signal betyder, at gennemsejling er forbudt, og at broen ikke umiddelbart er ved at blive åbnet for 
gennemsejling?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 rødt, fast eller blinkende lys 
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(  ) 2 eller 3 røde, blinkende lys  
(  ) 2 eller 3 røde, faste lys 

57) Hvilket signal betyder, at broen vil blive åbnet for passage, og at man skal afvente passagesignal?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 rødt, fast eller blinkende lys 
(  ) 2 eller 3 røde, blinkende lys  
(  ) 2 eller 3 røde, faste lys 

58) Hvilket signal betyder, at broen kan passeres? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 1 rødt, fast eller blinkende lys 
(  ) 2 eller 3 røde, blinkende lys  
(  ) 2 eller 3 røde, faste lys 

59) Hvor tæt må du normalt sejle på "Off-shore" konstruktioner og anlæg?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 50 meter 
 500 meter  
 5000 meter 

60) Her ser du Sjællands Rev 
Nord fyr, som det beskrives i 
søkortet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60a) Hvad betyder Iso? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At lys- og mørkeperioder er lige lange 
(  ) At fyret er et vinkelfyr  
(  ) At fyret er isoleret 

 

60b) Hvad betyder WRG? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Water Ratio Generator 
(  ) At farverne i vinkelfyret er hvid (W), rød (R), grøn (G)  
(  ) At fyret er i drift hele året 
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60c) Hvad betyder 2s? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At fyrkarakterens lysperiode er 2 sekunder 
(  ) At fyrkarakterens mørkeperioden er 2 sekunder  
(  ) At hele fyrkaraktens periode er 2 sekunder (1 sekund lys + 1 sekund mørke) 

60d) Hvad betyder 25m? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At fyret er 25 meter højt fra sokkel til toppen 
(  ) At lyskilden er placeret 25 meter over middelvandstanden  
(  ) At lyset på en klar, mørk nat når 25 sømil ud 

60e) Hvad betyder 22-17M? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At lyset på en mørk og klar nat når 22-17 sømil ud  
(  ) At lysstyrken er på 22-17 millioner lux  
(  ) At fyret står på 22-17 meter dybt vand 

60f) Hvad betyder Racon (N)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At man kan kalde fyrmesteren på radiokanal N 
(  ) At fyret har monteret en radarreflektor på nordsiden  
(  ) At morsesignalet for bogstavet (N) kan ses på radarskærme   

61) Hvad er det? 
--------------------------------------------------------------------- 
(  ) En midlertidig vragafmærkning 
(  ) Afmærkning af en kapsejladsbane 
(  ) En fortøjningsbøje 
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Lektion nr. 10  
Søsikkerhed. 

Skipper er ansvarlig for sikkerheden.  

Bådens fører har ansvaret for sikker sejlads, herunder at båden er i 
sødygtig stand, og at sikkerhedsudstyret er i orden. 
 
Inden vi kommer for godt i gang, skal du læse pjecen "Søsportens 10 
sikkerhedsråd". 

 
Skibet skal lastes 
forsvarligt.  

Båden kan kæntre, hvis der er for mange 
personer eller for meget gods om bord, eller 
hvis vægten er forkert fordelt. 

Også fastgøringen af gods er vigtig. Mange 
skibe er forlist, fordi lasten har forskubbet sig. 

 

 
En rolig hånd på ror og 
gashåndtag.  

Ved voldsomme eller uventede manøvrer kan 
der falde en person overbord.  

Råb højt og advar de om bordværende, hvis du 
bliver tvunget til at manøvrere hårdt, eller hvis 
du ser en uventet bølge nærme sig (f.eks. fra 
en hurtigfærge). 

 

 

 

Loven kræver, at alle om bord 
har en rednings- eller sejlervest. 
En god rutine er, at du udleverer en vest til hver person, 
som stiger om bord. Vis hvordan vesten skal tages på, og 
hjælp evt. med at tilpasse størrelsen til den enkelte person. 
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Det er ikke et lovkrav, at man har sin vest på, blot at den findes om bord. 

Man antager, at næsten halvdelen af de fritidssejlere, som omkommer til søs, ville være reddet, hvis de 
havde haft rednings- eller svømmevest på. En ledende medarbejder fra det tidligere SOK har offentligt udtalt: 
"Man burde kræve, at de sejlere, som ikke bærer redningsvest, skal have selvlysende såler under støvlerne, 
for vi finder dem altid med fødderne opad". 

Læs pjecen "Værd at vide om rednings- og svømmeveste" inden du går videre. 

Hold din besætning tør 
og varm. 
En frysende og gennemblødt besætning kan i 
hårdt vejr være første skridt på vejen til en 
katastrofe. Selv om vejudsigten lover sol og 
sommer, bør du som ansvarlig skipper kræve, 
at alle om bord medbringer varmt og vandtæt 
tøj, samt gummistøvler og gerne skridsikkert 
fodtøj.  
Ikke alle har råd til at købe dyrt sejlertøj, 
måske bare for en enkelt tur på havet, men 
nogle lag gammelt uldtøj, uldsokker, hue, 
handsker, gummistøvler og et kraftigt regnsæt, 
kan være afgørende sikkerhedsudstyr. 

Stå ikke op i små både. 
Det er farligt at stå op i mindre både. Uforudsete bevægelser kan 
betyde, at man falder overbord eller slår sig ved fald i båden. 

Lad være med at stå op og tisse ud over rælingen. Mange af de 
lig der driver op på kysterne, bliver fundet med lynlåsen nede. 
Brug i stedet en spand eller lign., mens du sidder ned. 

 

 

Læg tingene på deres pladser, og gør dem fast. 
Vejret kan blive dårligt på et øjeblik, og så er det farligt med løst grej. Mange sejlere er under et pludseligt 
uvejr kommet til skade med tunge, skarpe eller varme genstande.  

Gode skippere sørger for, at alle ting om bord har faste og hensigtsmæssige 
pladser, hvor de skal være, hvis de ikke er i brug. Sørg for, at løse genstande 
er sikrede som en del af rutinen om bord. Når først man overraskes af uvejr, 
er det ofte for sent at finde slingregrejet frem, og en flyvende stegepande kan 
være begyndelsen på en større ulykke. 

Kabyssen er et farligt sted i dårligt vejr, hvis indretning og oprydning ikke er i 
orden.  

TIPS: Hav altid regnbukser og gummistøvler på ved madlavning i uroligt vejr ombord på mindre fartøjer. 
Skoldningsulykker ved en væltet gryde ned over kokken er almindelige. 
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Sejlruten skal planlægges, 
før du sejler. 

Inden sejlturen begynder, skal bådens fører 
sørge for at indhente alle oplysninger, der har 
betydning for sejladsen. 

Du skal som minimum bruge: 
- En frisk vejrmelding. 
- Havnelods. 
- Hensigtsmæssige søkort.  
- Sejladshåndbøger (Pilots). 
 
Sørg for at alle oplysninger, herunder søkort og 
sejladshåndbøger, er opdaterede. 

Sejladsruten planlægges på baggrund af disse 
oplysninger, og afsættes i søkortene med kurs, 
distance og waypoints. 

 
 
 
 
 
 

Lav en vagtplan før en 
længere tur. 
Når der lægges vagtplaner for længere 
sejladser, skal føreren sørge for, at de mest 
rutinerede folk er på vagt på de vanskeligste 
strækninger. 

Du skal udnytte dit kendskab til besætningens 
ressourcer. Hvem har erfaring med natsejlads? 
Er der nogen, der kender et bestemt farvand? 
Erfaring med passage af 
trafiksepareringssystemer? o.s.v.  

Sørg også for, at der bliver lejlighed til 
"sidemandsoplæring", hvis der er plads i 
vagtplanen. Dit sikkerhedsniveau stiger, når din 
besætnings viden og erfaring øges. 

Skibets position skal jævnligt kontrolleres under sejladsen. 
Marker dine rutinemæssige positionsbestemmelser i søkortet, og kontroller, om du holder den planlagte kurs 
over grunden.  

Positioner, der er bestemt ved hjælp af GPS, bør kontrolleres med mærker, pejlinger, observationer, udsejlet 
distance eller lodskud, når det er muligt. 
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Brug de rigtige søkort. 
Benyt altid de mest detaillerede søkort for sejladsområdet. 
Oversigtskortene er velegnede til ruteplanlægning, men kan være livsfarlige at anvende ved anduvning af 
havne, samt ved sejlads i kystnære områder, fjorde og farvande med fare for grundstødning. 

Tjeklisten. 
Inden man afgår fra havn, bør man checke motor og sikkerhedsudstyr (jf. fabrikantens liste) samt afprøve 
lanterner, el-navigationsudstyr og kommunikationsudstyr. 

Herunder kan du se tjeklisten for Duelighedsklubbens skib "Nanna Therese".  

Tjekliste for. 
"NANNA THERESE” 

Før start af maskine: 

Brændstofbeholdning 

Kølevand  / ferskvand 

Motorolie 

Søfilter 

Udsivning af brændstof, olie eller vand i maskinrum 

Spænding alle batterier  

Straks efter start: 

Alle motorinstrumenter 

Afgang af kølevand 

GPS  

Kompas og kompaslys  

VHF 

Navigationslys  

Mens maskinen varmes op: 

Redningsveste udleveres, tilpasses og demonstreres 

Brandslukningsudstyr kontrolleres/demonstreres 

Nødraketter kontrolleres/demonstreres 

Redningsflåde kontrolleres/demonstreres 

Nødudgange kontrolleres/demonstreres 
 

En lille opgave: Lav en tjekliste for dit eget skib.  

Alle om bord skal være grundigt instruerede. 
Som skibsfører har du ansvaret for, at både din besætning og dine passagerer ved, hvor 
sikkerhedsudstyret er, og hvordan det fungerer. 
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Hvornår skal skipper 
vækkes? 
Sørg for, at den eller de personer, du sætter på 
vagt, mens du selv f.eks. skal hvile eller spise 
under dæk, er grundigt instrueret om, hvilke 
situationer der kræver, at du varskos. 
Dette kan f.eks. være hvis: 
- Sigtbarheden nedsættes 
- Det blæser op 
- Bølgerne bliver større 
- Der opstår tvivl om skibets position 
- Der kommer et andet skib i sigte 
- Der observeres sømærker 
- Der modtages sikkerhedsmeldinger 
  via VHF eller NAVTEX 
- Der opstår tekniske problemer 

Gør ankergrejet  
klar inden 
havnemanøvren. 
Du bør have ankeret klargjort inden anløb af en 
havn, for at have en "nødbremse" hvis motor 
eller sejl svigter. 

Ved anløb af havne, hvor du ikke er godt kendt 
med forholdene, kan det være en god ide at 
have fortøjninger og fendere klar i begge sider 
af skibet, hvis du pludselig skal ændre dine 
planer, f.eks. p.g.a. strøm, vind, eller andre 
skibes manøvrer.  
En løs fender, en bådshage og en kasteline 
klar til brug kan i mange tilfælde redde dig ud af 
uventede situationer ved havnemanøvrer. 

Fortøjninger skal dog ikke være så "klar" på 
dæk, at de kan falde i vandet og komme i 
skruen under anduvningen! 

Og så gælder det om at have studeret 
forholdene grundigt i "Den Danske Havnelods", 
FØR du sejler ind i havnen. 
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En lille øvelse. 

Marker det sikkerhedsudstyr, som du mener er vigtigt at have i en 36-fods motorsejler, på et togt fra Skagen 
til Bornholm. Der er ingen facitliste, men øvelsen skal få dig til at gøre de overvejelser og træffe de 
beslutninger, der kræves af en ansvarlig skipper. 

veste til alle 

nødraketter 

opmærksomhedssignaler  

ildslukker  

lænsepumpe  

pøs 

radio/mobiltelefon (vejrudsigt)  

anker og ankertov  

kompas  

søkort og tegnegrej  

lanterner  

tågehorn  

radarreflektor  

kikkert  

sikkerhedsseler og livliner  

fortøjninger og fendere  

slæbetov  

lommelygte  

kniv  

værktøj til motor og rig  

reservedele til motor og rig  

wiresaks  

forbindskasse  

varmt tøj, regntøj og gummistøvler til alle om bord 

redningsflåde  

redningskrans med flag og lys  

kasteline  

brandtæppe  

VHF  

ekkolod  

GPS 

barometer  

projektør  

antichoktæppe eller varme tæpper 

proviant og vand 
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Døden i det kolde vand. 

I åbne danske farvande kommer temperaturerne, selv om sommeren, sjældent over 12°C. Et menneske 
overlever ikke længe i det kolde vand. Læs pjecen "Værd at vide om kulde og påklædning til søs" inden du 
fortsætter. 

Bliv ved båden hvis den 
kæntrer.  

De færreste kan svømme ret langt i havet, selv midt 
på sommeren. Man bliver hurtigt afkølet. 
 
Hvis du kæntrer langt fra land, skal du kravle op 
på den kæntrede båd og blive der. Vand afkøler 
ca. 20 gange hurtigere end luft, så du skal kravle op 
på båden, også selv om vandet er varmere end 
luften. 
 
Kan du ikke komme op på båden, skal du 
alligevel blive ved den. Du opnår to fordele: 
- du kan holde dig oppe ved hjælp af båden, og 
- dine chancer for at blive fundet bliver større, idet 
båden er lettere at få øje på fra skibe og fly, end en 
person i vandet. 

Hvis båden går ned, skal du for at undgå unødigt 
varmetab ligge stille i vandet, holdt oppe af 
redningsvest eller lignende. Al bevægelse i vandet 
forøger varmetabet, fordi kroppen skal afgive varme 
til "nye" vandpartikler.  
Du skal beholde alt tøjet på og presse armene ind 
mod kroppen med hænderne foldet bag 
redningsvestens krave. Hold benene samlet op 
mod kroppen.  

 
Vesten skal være godkendt.  

 
Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendte. Der findes 3 
mærker, hvoraf 1 skal findes på vesten: 
- CE-mærke (EU-godkendelse) 
- Ratmærket (SOLAS-godkendelse) 
- Varefakta-mærket er udgået. Veste med dette mærke må stadig 
  anvendes, men ikke markedsføres  
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Vælg den rigtige vest.  

Opdriften i EU-typegodkendte svømme- og redningsveste måles i Newton(N).  
10 N svarer til ca. 1 kg. opdrift. 

En vest med betegnelsen 50 N (EN 393) er en svømmevest, der holder en person flydende. 
Den har ingen krave, og kan derfor ikke vende en bevidstløs person i vandet og holde 
mund og næse fri af vandet. 

  

  

En vest med betegnelsen 100 N (EN 395) er en redningsvest, der kan vende en bevidstløs 
person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet, såfremt personen kun har 
badetøj på. 

  

  

  

 
En vest med betegnelsen 150 N (EN 396) er en redningsvest, der kan vende en bevidstløs 
person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet, undtaget hvis personen har 
flydedragt på. 

  

 

  
En vest med betegnelsen 275 N (EN 399) er en redningsvest, der kan vende en bevidstløs 
person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet, selv om personen har 

flydedragt eller sejlertøj på med indbygget opdrift. 

 

Brug livlinen rigtigt. 

Du bør kun bruge godkendte sikkerhedsseler og livliner. 
 
Livlinen skal være så kort som muligt, og fastgøres solide 
steder på båden. Hvis linen er for lang, risikerer du at blive 

trukket ned under vandet efter båden, hvis du ryger over bord. 
Det kan være en god ide at anbringe et stræktov i begge sider fra fordæk til 
cockpit, og fastgøre livlinen til stræktovet. Det er på nogle fartøjer endnu bedre 
med stræktov midtskibs, fra cockpittet til mastefoden, og fra mastefoden til 
forstaget. Med dette arrangement, og en fornuftig længde på livlinen, opnås stor 
bevægelsesfrihed, og det er ikke muligt at falde overbord, heller ikke "delvist". 
 

Få erfarne sejlere til at hjælpe dig med at lave et livline-system på din båd OG BRUG DET! 
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Redningsflåden. 

 
Selvoppustelige gummiredningsflåder har en udløserline fastgjort om bord. 
Man frigør flåden fra sin holder, kaster den overbord og trækker i udløserlinen.  

Nogle flåder er monteret med en mekanisme, så de automatisk frigøres fra holderen, hvis skibet kommer 
under vand. Udløserlinen er stadig fastgjort om bord. 

Når flåden er oppustet, trækker man den ind til båden ved hjælp af linen. Sørg for, at alle kommer med i 
flåden, og at du har den bærbare VHF med. Tag tæpper og varmt tøj med, hvis der er tid. 

Redningsflåder købes med forskellige udstyrspakker alt efter behov. Udstyret kan f.eks. 
omfatte drivanker, kastering med line, øsekar, pagajer, nødraketter, signalspejl, 
lommelygte, medicinkasse, nødproviant, drikkevand eller lappegrej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hold redningsflåden ved 
skibet. 

Redningsflåden kan være den sidste chance 
for at overleve, men brugt forkert kan den 
koste dig og din besætning eller passagerer 
livet. 
 
Bliv på eller ved skibet, så længe det er muligt. 
Alt for mange skibe findes drivende rundt uden 
mennesker om bord. Mandskab og passagerer 
er gået i redningsflåden, er drevet væk på 
havet og er døde. 
 
 
 

Hvis du beslutter, at alle skal gå i redningsflåden, og flåden trues af f.eks. ild og røg, eller hvis der er akut 
fare for, at flåden trækkes ned af det synkende skib, kappes linen med en speciel kniv, som findes i flåden. 
Er en sådan fare ikke overhængende, skal du bruge linen til at holde flåden ved skibet. 
 
En tommelfingerregel: "En redningsflåde stiger man OP i, ikke NED i !". 



 - 212 - 

Samarbejde med en 
helikopter. 
Forestil dig situationen, at en person om bord 
er blevet alvorligt syg. Du har kontaktet NMOC 
(Nationalt Maritimt OperationsCenter) eller 112, 
og der ankommer en helikopter, som skal 
bringe den uheldige til sygehuset. 

Mast, rig og antenner gør det vanskeligt for 
helikopterfolkene at hejse en hjælper, en båre 
eller en redningssele ned på båden. Læg 
derfor en jolle eller en gummibåd ud i en line ca. 
30-50 meter fra båden, hvorfra løftet kan  
foretages. 

Husk også, at rotorbladene fra en helikopter 
skaber voldsomme luftstrømme. Tag sejlene 
ned og sur dem godt fast. 

 
Organisering af en 
redningsaktion. 
NMOC (Nationalt Maritimt Operations Center) 
leder redningsindsatsen til søs i samarbejde 
med JRCC (Joint Rescue Coordination Center) 
og MAS (Maritime Assistance Service), 
assisteres af bl.a.  
- søværnets skibe, 
- redningsskibe og -både,  
- private skibe og både,  
- marinehjemmeværnet,  
- redningskorps,  
- bjærgningsselskaber,  
- politiet,  
- Danmarks Radio,  
- havnefogeder og kystradiostationer.  

 
Alle skal hjælpe. 
Alle skibe har pligt til at yde hjælp i en 
nødsituation, hvis dette kan gøres uden fare for 
eget skib eller besætning, og hvis anden og 
bedre hjælp ikke allerede er påbegyndt. 

Hvis du observerer et nødsignal, skal du 
kontakte en kystradiostation over VHF, ringe til 
Alarmcentralen 112 eller til NMOC (Nationalt 
Maritimt OperationsCenter) tlf: 728 50382Læs 
pjecerne "Værd at vide om mobiltelefoni til søs" 
og "Værd at vide om VHF SRC" inden du går 
videre. 
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Kroppens reaktion på 
kulde. 

Nedkøling af kroppen resulterer i, at 
reaktionsevnen, muskelstyrken og 
hjernefunktionen gradvist nedsættes.  

Alkohol hjælper ikke. 
Alkohol svækker kroppens normale funktioner, 
og hjælper ikke mod afkøling.  
Hvis man indtager alkohol, reagerer kroppen 
langsommere på kulden (kulderystelser giver 
kropsvarme), og risikoen for en ulykke øges. 
Desuden får alkohol hudens porer til at åbne 
sig, hvorved blodgennemstrømningen i huden 
øges. Det giver en umiddelbart fornemmelse af 
varme, men øger varmetabet markant.  

Hjælp til en kuldeskadet 
person. 
Tag forsigtigt det våde tøj af, og svøb evt. et 
stykke plastik omkring kroppen for at undgå 
yderligere varmetab. 
Pak kroppen og benene ind i et koldt tæppe. 
Læg armene oven på tæppet, og pak hoved og 
arme ind i et i et andet koldt tæppe. 

 

 

 

 

Man skal undgå at sætte gang i blodcirkulationen hos en kuldeskadet person. Det sidste varme blod i 
kroppen blandes med det kolde blod i arme og ben, hvorved situationen forværres. 
Undgå massage, frottering, opvarmede tæpper og varme rum, som stimulerer blodcirkulationen og kan 
bringe den kuldeskadede persons liv i fare. 

Hvis personen er bevidstløs, skal du påbegynde trinvis førstehjælp. Undersøg, om luftvejene er fri og om 
personen trækker vejret; ellers start kunstigt åndedræt straks. 

Trækker den bevidstløse vejret pakkes personen ind i kolde tæpper, som demonstreret på tegningen til 
ovenfor. Sørg for frie luftveje. 

En kuldeskadet person, som er ved bevidsthed, skal behandles ved indpakning i kolde tæpper på samme 
måde som en bevidstløs person. 
Giv den kuldeskadede varme, sukkerholdige drikke. Sukkeret er vigtigt, fordi kulderystelser kan havde tømt 
kroppen for energi. 

Læg evt. hænder og fødder i 40 grader C varmt vand. Vandet skal være højere end 37 grader C for at hæve 
kropstemperaturen. Efter denne behandling pakkes den kuldeforkomne godt ind, specielt hænder og fødder. 



 - 214 - 

Søsyge. 
Søsyge er kroppens reaktion på skibets 
bevægelser i søen. Man kan sige, at der går 
"kludder i balancesansen".  

Alle der har prøvet, kender og frygter 
symptomerne. Det starter med let utilpashed, 
og man bliver bleg og koldsvedende. Maven 
begynder at give sig til kende, og man kæmper 
en stille kamp for at holde morgenmaden 
indenbords. Pulsen bliver langsom og til sidst 
må man gå til læside og give en offergave til 
søguderne. 
Den syge bliver efterhånden apatisk og 
depressiv, henligger passivt, er svag, sløv og 
ligeglad, og kan ikke længere gøre sit arbejde 
om bord. 

Pludselig står du måske med en halveret besætning midt i et uvejr, og så lurer katastrofen.  
Derfor er en ansvarlig skipper orienteret om, hvem i besætningen der er søstærke, og tilrettelægger 
sejladsen derefter. 

Råd mod søsyge. 
Der findes mange råd imod søsyge, men det mest effektive er de mediciner, man kan købe på apoteket. 

- Vær udhvilet. Sørg for at få rigelig søvn inden afrejse, og for regelmæssig hvile på længere togter.  

- Alkohol er ikke forenelig med hverken søsyge, sejlads eller medicin. 

- Sørg for at spise jævnligt. Ikke overfylde maven, men så du får nok mad. Det skal være føde, som maven 
kan omsætte rimelig hurtigt, så som pasta og grøntsager. Fede fødevarer anbefales ikke.  

- Vær mentalt godt forberedt på sejlturen. Hvis du er bange eller usikker, kan det give sig udslag i søsyge.  

- Hold dig væk fra udstødningsgasser fra båden.  

- Hold dig enten i den friske luft, med udsigt til horisonten, eller læg dig under dæk, enten med lukkede øjne 
eller for at sove.  

- Sæt dig ikke til at læse. Så koncentrerer du dig for meget og fikserer øjnene for fast, hvilket kan udløse 
søsyge. Undgå at udføre opgaver som kræver, at du fikserer øjnene for fast.  

- Stå midtskibs ude agter. Der er mindst rulning.  

- Det hjælper ofte på søsyge at holde sig aktiv. Specielt kan det at styre båden være godt, da balancen 
koordineres med bådens bevægelser. 

- Hvis du skal kaste op, bør en af dine kollegaer gå med ud til rælingen i læ side. Brug en spand eller pøs, 
hvis vejret er for voldsomt. Det er sket, at folk er kastet overbord under opkastning. Det er fordi, søsyge også 
giver svaghed, sløvhed og ligegyldighed. 
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Opgaver til lektion nr. 10 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvem har ansvaret for sikker sejlads, herunder at båden er i sødygtig stand, og at sikkerhedsudstyret er i 
orden? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Søfartsstyrelsen  
(  ) Bådens fører   
(  ) Bådens forrige ejer 

2) Hvad kan der ske, hvis du tager for mange personer eller for meget gods om bord, eller hvis vægten er 
forkert fordelt? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Båden kan kæntre  
(  ) Du kan få en bøde  
(  ) Det kan være svært at holde behørigt udkig 

3) Du har rorvagten. Hvorfor skal du undgå voldsomme eller pludselige manøvrer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) For at spare brændstof  
(  ) Roret kan tage skade  
(  ) Der kan falde en person overbord 

4) Skal alle om bord have en rednings- eller svømmevest? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Kun børn under 12 år  
(  ) Nej 

5) Du skal have vennerne med på en tur i din sejlbåd. Vejrudsigten lover solskin og svag vind. Hvilken 
påklædning kræver du, at de skal medbringe? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Badetøj og -sko  
(  ) Varmt og vandtæt tøj, samt gummistøvler og skridsikkert fodtøj  
(  ) Det må de selv bestemme 

6) Du ser et par lystfiskere på vej ud af havnen i en jolle. De står op i båden med hænderne i lommerne. Det 
ser hyggeligt ud, men er det klogt? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, det er vigtigt ikke at fryse om fingrene  
(  ) Man skal aldrig stå op i en mindre båd, hvis det kan undgås  
(  ) Det er lige meget, om man står op eller sidder ned 

7) Hvorfor skal man holde god orden om bord, også i godt vejr? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det ser pænt ud  
(  ) Så kan man bedre finde de forskellige ting  
(  ) Vejret kan hurtigt slå om, og så kan løst grej blive farligt   

8) Hvad skal bådens fører sørge for, inden sejlturen begynder? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At indhente alle oplysninger, der har betydning for sejladsen  
(  ) At alle har fået en søsygepille  
(  ) At båden er kaskoforsikret 
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9) Hvad skal bådens fører bruge de indhentede oplysninger til? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At have ved hånden, hvis der går noget galt  
(  ) At indføre i logbogen  
(  ) At planlægge en sejladsrute 

10) Hvordan afsættes sejladsruten i søkortene? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Med kurs og distance  
(  ) Med distance og waypoints  
(  ) Med kurs, distance og waypoints 

11) Hvad skal føreren især være opmærksom på i forbindelse med søkort og sejladshåndbøger? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At de er opdaterede  
(  ) At de er på dansk  
(  ) At de er godkendte af Søfartsstyrelsen 

12) Har vejrudsigten betydning for planlægning af sejlrute? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

13) Hvad skal føreren være opmærksom på, når der lægges vagtplaner for længere sejladser? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At der altid er to personer på vagt  
(  ) At de mest rutinerede folk er på vagt på de vanskeligste strækninger  
(  ) At alle har samme hviletid 

14) Bør man jævnligt kontrollere skibets position under sejladsen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Kun, hvis man ikke har elektronisk søkort  
(  ) Nej 

15) Hvilke søkort skal anvendes under sejladsen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Oversigtskort  
(  ) Søsportskort  
(  ) De mest detaillerede for området 

16) Hvornår bør man checke motor og sikkerhedsudstyr (jf. fabrikantens liste) samt afprøve lanterner, el-
navigationsudstyr og kommunikationsudstyr? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Når der er tid under sejladsen  
(  ) Inden afgang fra havn  
(  ) Efter ankomst til en havn 

17) I hvilke tilfælde skal føreren varskos, hvis han/hun ikke er på vagt? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det skal føreren instruere vagten om  
(  ) Ved kollision   
(  ) Det afgør vagten 
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18) Hvorfor bør man have ankeret klargjort inden anløb af en havn? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) For at kunne opankre i havnebassinet, hvis havnen er overfyldt  
(  ) For at have en "nødbremse", hvis motor/sejl svigter  
(  ) For at kunne kaste ankeret i land, hvis der ikke er noget at fortøje til 

19) Skal alle om bord vide, hvor sikkerhedsudstyret er, og hvordan det fungerer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, både besætning og passagerer  
(  ) Nej, kun besætningen   
(  ) Nej, kun passagererne   

20) I åbne danske farvande er temperaturen sjældent over 12° - 15° C. Hvor langt kan man under disse 
omstændigheder svømme, inden man mister bevidstheden? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ca. 200 meter  
(  ) Ca. 1.200 meter  
(  ) Ca. 12.000 meter 

21) Hvad skal man gøre, hvis man kæntrer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kravle op på den kæntrede båd, hvis det kan lade sig gøre  
(  ) Svømme mod land  
(  ) Ligge stille i vandet, holdt oppe af redningsvest eller lignende 

22) Hvad skal man gøre, hvis man kæntrer langt fra land, og båden går ned? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Svømme mod land  
(  ) Ligge stille i vandet, holdt oppe af redningsvest eller lignende 

23) Selv om man ikke kan komme op på båden, bør man alligevel blive ved den. Hvorfor? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Man kan være heldig, at en bølge vender den på ret køl igen   
(  ) Ellers får man ikke udbetalt forsikringen  
(  ) Den er lettere at få øje på fra skibe og fly, end en person i vandet 

24) Rednings- og svømmeveste skal være typegodkendte. Der findes 3 mærker, hvoraf 1 skal findes på 
vesten. Hvilke mærker? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) SOLAS - CE - VAREFAKTA  
(  ) CEVNI - CE - VAREFAKTA  
(  ) SOLAS - CE – D 

25) Opdriften i EU-typegodkendte svømme- og redningsveste måles i Newton(N). Hvor stor opdrift svarer til 
10 N? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ca. 1 kg.  
(  ) Ca. 10 kg.  
(  ) Ca. 100 kg. 
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26) EU-typegodkendte svømme- og redningsveste inddeles i 4 kategorier. Til hvilken kategori hører 
betegnelsen 50 N (EN 393)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Svømmevest, der holder en person flydende. Den har ingen krave, og kan derfor ikke vende en  
     bevidstløs person i vandet og holde mund og næse fri af vandet  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     såfremt personen kun har badetøj på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     undtaget hvis personen har flydedragt på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     selv om personen har flydedragt eller sejlertøj på med indbygget opdrift 

27) Til hvilken kategori hører betegnelsen 100 N (EN 395)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Svømmevest, der holder en person flydende. Den har ingen krave, og kan derfor ikke vende en  
     bevidstløs person i vandet og holde mund og næse fri af vandet  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     såfremt personen kun har badetøj på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     undtaget hvis personen har flydedragt på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     selv om personen har flydedragt eller sejlertøj på med indbygget opdrift 

28) Til hvilken kategori hører betegnelsen 150 N (EN 396)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Svømmevest, der holder en person flydende. Den har ingen krave, og kan derfor ikke vende en  
     bevidstløs person i vandet og holde mund og næse fri af vandet  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     såfremt personen kun har badetøj på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     undtaget hvis personen har flydedragt på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     selv om personen har flydedragt eller sejlertøj på med indbygget opdrift 

29) Til hvilken kategori hører betegnelsen 275 N (EN 399)? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Svømmevest, der holder en person flydende. Den har ingen krave, og kan derfor ikke vende en  
     bevidstløs person i vandet og holde mund og næse fri af vandet  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     såfremt personen kun har badetøj på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     undtaget hvis personen har flydedragt på  
(  ) Redningsvest, der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af vandet,  
     selv om personen har flydedragt eller sejlertøj på med indbygget opdrift 

30) Man bør kun bruge godkendte sikkerhedsseler og livliner. Hvilken grundregel skal man følge? 
------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Livlinen skal være så kort som muligt  
(  ) Det er ligegyldigt  
(  ) Livlinen skal være så lang som muligt 

31) Hvad bruges et stræktov til? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fastgøres til sikkerhedsselen 
(  ) Livlinen lægges omkring stræktove 
(  ) Fastgøres til bjærgemærs 
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32) Selvoppustelige gummiredningsflåder har en line fastgjort om bord. Hvorfor det? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det er en udløserline, så flåden oppustes, når den kastes over bord  
(  ) For at den ikke skal ryge i vandet i dårligt vejr 
(  ) Den skal bruges til flådens drivanker 

33) Har alle godkendte flåder samme udstyrspakke? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

34) En person om bord på din sejlbåd er kommet til skade og skal samles op af en helikopter for at blive 
transporteret til et hospital. Hvad gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Placerer personen bagest eller forrest i båden  
(  ) Placerer personen i en gummiflåde eller jolle, som slæbes 30-50 meter efter båden 
(  ) Placerer personen midtskibs lige ved masten 

35) Hvilken organisation leder eftersøgninger og redningsaktioner til søs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) NMOC (Nationalt Maritimt OperationsCenter), tidligere VFK, tidligere SOK 
(  ) Kystradiostationer  
(  ) Politiet 

36) Hvilken opgave har Redningscentralen i Karup (RCC) ved redningsaktioner til søs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Dirigerer assistance fra søværnets skibe  
(  ) Dirigerer assistance private skibe og både  
(  ) Dirigerer assistance fra helikopter og fly 

37) Hvad skal du gøre, hvis du observerer et nødsignal? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kontakte en kystradiostation over VHF eller ringe til Alarmcentralen 112 eller til NMOC (Nationalt Maritimt 
     OperationsCenter) tlf: 72850382 og straks komme den nødstedte til hjælp 
(  ) Kontakte alle skibe i området over VHF og afgive et nødsignal fra eget skib 
(  ) Ringe til nærmeste havnefoged eller lægevagt og afvente instrukser 

38) Har alle skibe pligt til at yde hjælp i en nødsituation? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, uanset evt. fare for eget skib eller besætning  
(  ) Ja, også selv om bedre hjælp allerede er påbegyndt 
(  ) Ja, såfremt det kan ske uden fare for eget skib eller besætning, og såfremt anden og bedre hjælp ikke er  
     påbegyndt 

39) Hvad sker der, når man påvirkes af kulde? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Pulsen og blodtrykket stiger  
(  ) Reaktionsevnen, muskelstyrken og hjernefunktionen nedsættes  
(  ) Blodgennemstrømningen til arme og ben forøges 

40) Hjælper alkohol mod afkøling? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej - alkohol forværrer situationen  
(  ) Det gør ingen forskel  
(  ) Ja, hvis man drikker mindst 10 genstande 
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41) Skal man ved en kæntring søge at kravle op på bunden af båden, selv om luften er koldere end vandet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Nej - man skal blive i vandet, hvis det har den højeste temperatur  
(  ) Det gør ingen forskel  
(  ) Ja, for vand afkøler kroppen mange gange hurtigere end luft 

42) Du er faldet over bord, vandet er koldt, og du venter på, at de andre vender skibet og samler dig op. 
Hvad gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Tager al tøjet af og basker med arme og ben  
(  ) Tager al tøjet af, presser armene ind mod kroppen og holder benene samlede  
(  ) Beholder al tøjet på, presser armene ind mod kroppen og holder benene samlet op mod kroppen 

43) Hvorfor skal man undgå at sætte gang i blodcirkulationen hos en kuldeskadet person? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi det gør ondt at "blive tøet op"  
(  ) Fordi det sidste varme blod inde i kroppen derved blandes med det kolde blod i arme og ben, hvorved  
     tilstanden forværres  
(  ) For at undgå koldbrand 

44) Du er på sommertogt. Ret fremme for stævnen får du øje på en redningsvest i vandet. Da du kommer 
nærmere, opdager du, at der er en person i redningsvesten, og du bjærger med styrmandens hjælp 
vedkommende om bord på din båd. Det er en ældre kvinde - tilsyneladende livløs og stiv af kulde. Hvad gør 
du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Giver øjeblikkelig hjertemassage  
(  ) Yder trinvis førstehjælp  
(  ) Lægger hende i aflåst sideleje, og udsender en nødmelding via VHF-kanal 16 

45) Heldigvis trækker kvinden vejret, men svagt. Hun er bevidstløs og underafkølet, men kan stadig reddes. 
Hvad gør du?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Bærer hende ned i motorrummet, hvor temperaturen er oppe på næsten 50ºC, og masserer hendes arme  
     og ben kraftigt  
(  ) Skyller håndled og ankler med varmt vand, og pakker arme og ben ind i opvarmede tæpper  
(  ) Bærer hende ind i et ikke-opvarmet rum, fjerner det våde tøj og pakker hende ind i plastik og ikke- 
     opvarmede tæpper. Først kroppen og benene i et tæppe for sig selv, dernæst et andet tæppe omkring     
     hoved, arme og krop, således at kroppen ikke kan varme armene op 

46) Kvinden kommer langsomt til bevidsthed, og du udspørger hende om ulykken. Hvad er der sket?, hvilken 
position?, skibets navn?, og som det vigtigste: ER DER ANDRE PERSONER I VANDET? Kvinden svarer dig, 
men er stadig kold og noget forvirret. Hvad gør du?  
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lader hende forsat være indpakket i tæpperne, giver hende varm og sukkerholdig drikkelse, taler til  
     hende, og beroliger hende  
(  ) Giver hende en kold øl, taler til hende, og prøver provokerende at ophidse hende for at stimulere  
     kredsløbet   
(  ) Pakker hende ud af tæpperne, og lader hende passe sig selv 
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Lektion nr. 11 
Forebyggelse og bekæmpelse af brand i mindre fartøjer. 

Forudsætninger for ildens opståen.  

Nedennævnte 3 betingelser skal være til stede samtidig, for at der kan opstå en ild. Ilden kan slukkes ved at 
fjerne en af betingelserne. 

1: et brandbart materiale 
2: ilt i tilstrækkelige mængder 
3: en temperatur på eller over  
    materialets  
    antændelsestemperatur 

Læs brochuren "Værd at vide 
om brand og eksplosion" 
inden du går videre.  

 

 

 

Det er dampene, der brænder.  

Hvis man glemmer en gryde med mad på et tændt komfur, kan 
temperaturerne efterhånden blive så høje, at dampene fra f.eks. fritureolie 
antændes. Kvæl ilden med grydelåget eller lign. 
Forsøg aldrig at slukke brændende olie eller en brændende frituregryde 
med vand. Når vandet kommer ned i gryden, kan det komme i kog på et 
splitsekund og blive til damp, hvorved den brændende olie "skydes" ud af 
gryden med eksplosionsagtig kraft. 

 

Dampene skal blandes 
med luft.  

Som tidligere nævnt, kan et fast stof eller en 
væske ikke brænde. Det er dampene, der 
antændes. 

For at der kan opstå en ild, skal der være den 
rigtige blanding af brændbare dampe og 
atmosfærisk luft. 
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Antændelses-temperaturer. 
Jo varmere et materiale bliver, des flere dampe afgiver det, og således øges faren for antændelse. 
Forskellige materialer har forskellige antændelsestemperaturer. 

 Temp. C. 
320° 
300° 
280° 
260° 
240° 
220° 
200° 
180° 
160° 
140° 
120°  

 
Selvantændelsestemperaturen. 
Den temperatur, ved hvilken et materiale bryder i brand uden medvirken af 
gnist eller flamme. 

 
Antændelsestemperaturen. 
Den temperatur, hvor et materiale afgiver så mange dampe, at de - hvis 
antændt - kan fortsætte med at brænde i mindst 5 sekunder. 

 

Flammepunktet. 
Den laveste temperatur, ved hvilken et materiale afgiver dampe, der kan 
antændes af en gnist eller flamme. 

  

 

 

Sådan breder ilden sig. 
Varmestråling. 
Når en brand er opstået, kan den opvarme 
nærliggende brændbare materialer ved 
varmestråling, d.v.s. elektromagnetiske bølger, 
som f.eks. kendes fra en strålevarmeovn. 

Ledningsvarme. 
Nærliggende brændbare materialer kan også 
blive opvarmede ved ledningsvarme, hvormed 
menes, at varmen forplanter sig gennem faste 
stoffer, f.eks. jern. 

Konvektionsvarme. 
Mange skibsbrande har spredt sig fra rum til 
rum gennem skibets ventilationssystem. 
Når varmen fra branden spreder sig til andre 
materialer via varm luft, kaldes fænomenet for 
konvektionsvarme. 
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Slukningsmetoder. 
Der findes principielt 4 slukningsmetoder:  

1. Køle 
Køle det brændbare materiale til under 
antændelsestemperaturen. 

2. Kvæle 
Reducere iltmængden således, at blandingen af ilt og 
brændbare dampe umuliggør brand.  

3. Fjerne 
Fjerne det brændbare materiale. 

4. Kemisk 
Tilføre et kemisk stof som "ødelægger" forbrændingsprocessen.  

 
 

Vælg det rigtige slukningsmiddel. 

 

 

 

            Vand?                                   Pulver?                         CO2?                  Brandtæppe? 

Faste stoffer. 
Ved brand i faste stoffer, f.eks. træ, papir, kul eller plaststoffer, er det foretrukne slukningsmiddel vand.  
Hvis du ikke kan få fat i vand, kan du prøve med pulver eller CO2. 

El-installationer. 
Ved brande, hvor der samtidig er tale om elektrisk spænding, f.eks. el-motorer eller transformere, benyttes 
fortrinsvis slukningsmidlerne pulver eller CO2. 
Først og fremmest gælder det om, så vidt det overhovedet er muligt, hurtigst at afbryde spændingen, så 
strømmen bliver nul. Egentlig er det jo sikringens job, men ikke alle elinstallationer i både er lige godt udført. 
Selvom branden i elinstallationen er antændt af en anden brand, er det stadig en rigtig god ide at afbryde 
spændingen. Brydes strømmen ikke, er der risiko for, at branden bryder ud igen. 

Nyere plast isolations materialer er i øvrigt såkaldt selvslukkende materiale. 
Vær opmærksom på at lidt ældre kabler/ledninger kan være udført af polyvinyl klorid plast, røgen ved 
afbrænding af denne plast type er særdeles farlig at indånde. 

På en båd, hvor spændingen er mindre end 24 Volt, går det udmærket med også at bruge vand. Der ledes 
stort set ingen strøm ved så lave spændinger, desuden udgør så lave spændinger ingen risiko for 
personskade ved berøring af spændingsførende dele. 
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Vand har en enorm stor kølende effekt, specielt hvis den sprayes på ilden. Er branden voldsom, skal man 
dog stå på afstand, så man ikke bliver skoldet af den damp, der evt. udvikles under slukningen. 

 HUSK dog, at landstrøm er 230V, så her må der ikke bruges vand som slukningsmiddel, her gælder 
det også at bryde spændingen så hurtigt som muligt. 

Væsker. 
Ved brand i væsker, f.eks. benzin, fedt, sprit eller olie, anvendes slukningsmidlerne vand som tåge, 
pulverslukker eller CO2. 
Pas på opsprøjtning, når du slukker brande i væsker med et slukningsmiddel under tryk. 

Gasarter. 
Til slukning af brand i gasarter f.eks. methan, propan eller butan, foretrækkes CO2, men hvis dette ikke 
forefindes, kan vand eller pulverslukkere anvendes. 
Undgå yderligere tilstrømning af gas til brandstedet ved at afspærre forsyningen. 
Trykflasker med indhold af gasser vil som andre trykflasker udvise trykstigning ved opvarmning og 
brandpåvirkning med eventuel eksplosion til følge. Derfor skal løse trykflasker om muligt fjernes fra 
farezonen. Opvarmede flasker køles med vand fra dækket stilling.  

Metaller. 
Brande i metaller, f.eks. natrium, kalium og aluminiumslegeringer, slukkes bedst med pulver. 

Vand. 
Vand er det bedste stof til at nedsætte temperaturen ved en brand, 
idet vandet binder varme under fordampning. Hertil kommer, at 
vanddampene fortrænger den atmosfæriske luft med en 
kvælende effekt.  

Vandtåge virker hurtigere end en vandstråle. 

 
 
 

 
Fordele ved vand som slukningsmiddel 
* Findes stort set overalt ( drikkevandsforsyninger, søer,  
  åer, havne m.m. )  
* Er billigt at anskaffe (naturens eget råstof)  
* Er nemt at transportere ved hjælp af pumper og slanger  
  eller i tankvogne  
* Tryk og kastelængde kan reguleres ved hjælp af pumper  
  og strålerør  
* Er kemisk neutralt  
* Slukningsvand, der ikke er forurenet, kan umiddelbart  
  ledes i normale afløb  
* Vand overgår til vanddamp ved 100 grader C, hvilket  
  giver stor slukningseffekt, da der til denne proces skal 
  anvendes megen energi 
* Vand har stor kølende effekt  

Ulemper ved vand som slukningsmiddel  
* Kan anrette store vandskader  
* Kan medvirke ved korrosionsskader  
* Er elektrisk ledende  
* Bliver der anvendt store mængder vand til slukning af en  
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  brand, og bliver vandet om bord, vil skibets stabilitet  
  forringes 
* Slukningsvand kan blive forurenet og skal dermed  
  efterfølgende opsamles og fjernes  
* Vand fryser ved 0 grader C  
* Vand overgår til vanddamp ved 100 grader C, hvilket kan  
  udgøre risiko for brandmandskab og indespærrede  
  personer (skoldningsskader)  

 
Pulverslukkeren. 

Bruges fortrinsvis til: 
- Små væskebrande  
- Brand i metaller 
- Brand i almindelige el-installationer 
- Motorbrande 
- Brand i gas  

En Pulverslukker er en metalbeholder, som indeholder et særligt pulver. Dette pulver 
vil på forskellig måde bevirke, at ilden går ud. Pulveret drives ud af beholderen af et 
tryk på samme måde som ved en vandslukker. Pulverslukkeren findes i forskellige str. 
angivet ved kg.  

Bemærk den meget korte tømningstid. Er der ikke slukket, når pulverslukkeren er 
tømt, vil branden meget hurtigt tage samme omfang, som før slukningen påbegyndtes. 
Ved ulykker, hvor store mængder benzin er antændt, vil branden ofte være så 

omfattende, at en lille håndslukker er uden virkning. Almindeligt pulver kan ikke benyttes til slukning af brand 
i faste stoffer, f.eks. træ, papir, tøj o.lign.  

Pulverslukkere, som betegnes ABC, indeholder "glødebrandpulver". Sådanne slukkere kan med god virkning 
også anvendes til slukning af brand i faste stoffer. Det er en god ide at slukke efter med vand. 

Pulverslukkere ødelægger elektroniske apparater. 

Tømningstid for pulverslukkere:  
1 kg. ca. 7 sek.  
2 kg. ca. 10 sek.  
6 kg. ca. 12 sek.  
12 kg. ca. 16 sek.  

I dagligdagen:  
- Sørg for, at din brandslukker tydeligt kan ses af alle og 
  fra de fleste steder. 
- Vær sikker på, at din slukker er DS/EN3 godkendt. 
- Tjek ca. 1 gang hvert år din slukker. Du skal sikre 
  dig, at trykket er tilstrækkeligt og at slukkeren ikke er 
  synligt i stykker. 
- Sørg for, at slukkeren er placeret korrekt i forhold til  
  rummet og anvendeligheden af slukkeren. Skal det være 
  Pulver/vand/CO2/tæppe?  

Ved brand:  
1.Slukkeren tages ud af beslaget.  
2.Sikringen fjernes.  
3.Gå hen til ilden med vinden i ryggen.  
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4.Læg pulverskyen hen over den brændende flade med 
   fejende bevægelser.  
5.Begynd ved brandens forreste kant. 

Efter brug:  
Husk, at få købt en ny slukker eller få den brugte genopfyldt og kontrolleret.  

 

CO2 slukkeren. 

Bruges fortrinsvis til:  
- Brand i gas 
- Små væske brande  
- Brand i el installationer 
Må IKKE anvendes på personer og i små lukkede rum, hvor mennesker opholder 
sig.  

CO2 er en gasart, der er tungere end atmosfærisk luft. Den lægger sig ved dørken 
og spreder sig opad. 

Kulsyresneslukkeren (CO2) indeholder kuldioxid (kulsyre) under stort tryk. Når 
kuldioxid slippes ud af slukkeren, vil den blive udsat for et trykfald og en kraftig 
fordampning. Herved vil en del af kuldioxiden fryse til kulsyresne (-78 C).  

Den primære slukningsvirkning er imidlertid kvælning, idet kuldioxiden fortrænger den atmosfæriske luft. 
Derfor egner CO2-slukkeren sig kun til slukning af brande i lukkede rum. 

Kuldioxiden har den fordel, at den ikke afsætter spor af nogen art - den er derfor velegnet til slukning af 
brand i elektroniske apparater foruden almindelige el-installationer. Slukningsvirkningen over for faste stoffer 
er ringe.  

PAS på - anvend ikke slukkeren direkte mod personer - de kan få forfrysninger. I små lukkede rum kan 
kuldoxiden medføre fare for mennesker, fordi den fortrænger ilten.  

Anvendelse i dagligdagen:  
-Vær sikker på, at din brandslukker tydeligt kan ses.  
-Sørg for, at din slukker er DS/EN3 godkendt.  
-Kontroller ca. 1 gang hvert år din slukker. Du skal sikre  
 dig, at trykket er tilstrækkeligt, og at den ikke er synligt i  
 stykker.  
-Sørg for, at slukkeren er placeret korrekt i forhold til  
 anvendeligheden af slukkeren. Skal det være  
 Pulver/vand/CO2/tæppe?  

Ved brand:  
1.Slukkeren tages ud af beslaget.  
2.Sikringen fjernes.  
3.Gå hen til ilden med vinden i ryggen, så tæt på ilden som  
   muligt, og gå ned i knæ.  
4.Dæk med fejende bevægelser den brændende flade med  
   kulsyre. 
5.Begynd ved brandens forreste kant, pas på opsprøjtning  
   (væsker).  
6.Når der kommer ilt til materialet igen, kan branden blusse  
   op på ny. Derfor efterslukkes med vand. 
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Efter brug:  
Husk, at få købt en ny slukker eller få den brugte genopfyldt og kontrolleret.  

Eftersyn af håndildslukkere. 
Der er ikke noget krav om autoriseret kontrol af håndslukker (pulver eller kuldioxid) hos private, ligesom der 
ikke stilles krav om trykprøvning.  
Skibets ejer - rederen - har ansvaret for, at skibet er udstyret således, at menneskeliv sikres på havet. Derfor 
bør du sørge for, at håndslukkere om bord efterses af en autoriseret person hvert år, og trykprøves hvert 5. 
år (>5 kg.) eller hvert 10. år (>10 kg.). 
Kan du ikke dokumentere, at disse eftersyn er udført, står du alene med ansvaret, hvis en håndildslukker 
(trykflaske) eksploderer eller hvis den ikke virker, når en brand opstår om bord. 

Søfartsstyrelsen kræver, at visse erhvervsskibe har håndildslukkere om bord. Ligeledes kan et 
forsikringsselskab stille krav om slukningsudstyr i både med stor motorkraft. I begge tilfælde er det et krav, at 
håndildslukkere efterses årligt, og trykprøves hvert 5. år (>5 kg.) eller hvert 10. år (>10 kg.). 

Brandtæppet. 
Bruges fortrinsvis til: 
Slukning af olie- og friturebrande, samt til at slukke ilden på en person, hvis tøj 
brænder.  
Placering: 
En fornuftig placering i båden kan være i kabyssen. 

Et moderne brandtæppe kan klare op til 600 grader C. 
Hvis du bruger andre tæpper, skal du passe på, at det ikke er et brandbart 
materiale. Hvis du f.eks. benytter et nylontæppe ved brand i et menneske, kan du 
nemt gøre ondt værre. 

En person med ild i tøjet indhylles i tæppet, så ilden kvæles. Når tæppet fjernes, 
kan ilden blusse op igen, hvis der ikke først afkøles, f.eks. med vand. 

I dagligdagen:  
-Du skal sikre dig, at dit brandtæppe tydeligt kan ses af alle og fra de fleste steder. 
-Kontroller ca. 1 gang hvert år dit brandtæppe.  
-Sørg for, at tæppet er placeret korrekt i forhold til rummet og anvendeligheden af 
slukkeren. Skal det være Pulver/vand/CO2/tæppe?  

Ved brand:  
1.Tæppet tages ud af beholderen.  
2.Hold tæppet op foran kroppen - så undgår man selv at få strålevarme og gnister på sig.  
3.Pak tæppet godt omkring det brændende objekt. 
4. Bruges tæppet til at slukke ild på et menneske, er det vigtigt at starte oppefra og ned, således at evt. 
flammer ikke rammer personen i hovedet.  
5. Vent et øjeblik. Løft derefter forsigtigt tæppet og kontrollér om ilden er gået ud.  

Efter brug:  
Husk, at få købt et nyt, hvis tæppet har taget skade. 

Hold udstyr og mandskab "fit for fight".  

Det er et menneskeligt træk, at vi helst ikke vil tænke på ulykke og død, men som ansvarlig 
skipper skal du have psyke til hele tiden at imødegå enhver tænkelig risiko. En af de ting, 
der kan true dig og besætningen, er, at dit brandslukningsudstyr ikke virker, når branden 
opstår.  
Derfor skal der gøres en indsats i dagligdagen. 
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Du skal blandt andet sikre dig: 

At brandslukningsudstyret er på plads, intakt, rengjort, forsvarligt fastgjort, og frit tilgængeligt. 

At der er tryk på transportable ildslukkere. 

At transportable ildslukkere trykprøves/efterses af en autoriseret person, mindst hvert 5. år. 

At brandpumpen om bord, hvis en sådan forefindes, prøvestartes mindst 1 gang om ugen. 

At flugtveje er frie. 

At alle om bord, inden skibet stikker til søs, er klar over brandslukningsmateriellets anbringelse og dets rette 
brug, samt hvor flugtvejene findes. 

Maskinrummet. 

I eller ved motorrummet bør der i fritidsbåde altid være anbragt en tilpas stor ildslukker. 

Oprydning og rengøring. 
Orden og renlighed er vigtigt overalt på skibet 
og især i motorrummet. Gamle olierester og 
olieholdigt skidt frembyder forøget brandfare. 
Henkastede olieholdige klude og tvist risikerer 
at selvantænde. Læg dem evt. i en tom 
malerbøtte med et tætsluttende låg. 

Indretning. 
Undgå brandbare materialer ved indretningen 
af maskinrummet, især i nærheden af de dele 
på motoren, som udvikler varme. 
Hvis man maler motorrummets overflader i lyse 
farver, er det lettere at opdage utætheder, f.eks. 
udsivning af brændstof. Ligeledes bliver det 
lettere at konstatere, hvornår der er brug for 
rengøring. 

Udstødningssystemet kan frembringe antændelsesfare og bør derfor være ekstra godt isoleret mod, at 
varme kan forplante sig til andre steder. 

El-installationer.  

I eller ved el-tavlen bør der i fritidsbåde altid være anbragt en tilpas stor 
ildslukker. 

De elektriske installationer skal være korrekt installerede, for at undgå 
brandfare ved gnistdannelser og varmeudvikling. 
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Knaldgasser. 
For at undgå knaldgasser skal man sørge for 
god udluftning omkring akkumulatorer under 
opladning. 

 

 

 

 

 

 

Brændstof om bord. 
Faren for brand er størst under og lige efter 
brændstofpåfyldning, idet de brændbare 
dampe i tanken er presset ud af den påfyldte 
væske.  
 
Under påfyldningen af brændstof skal alle 
motorer, pumper, gasapparater o.lign. være 
slukket, og al brug af åben ild og tobaksrygning 
skal forbydes. 

Efter påfyldningen af brændstof skal du huske 
at tørre evt. spildt væske op, og at udlufte 
motorrummet inden maskinen startes. 

Hvis du har brændstoftanken under dæk, skal udluftningsrør og påfyldningsrør være ført til dæk og gastæt 
samlet, der hvor røret føres gennem dækket. 
Udluftningsrør skal være forsynet med gnistfilter, der hindrer gnister i at blive trukket ned i tanken i tilfælde af 
brand. 

Hold løbende øje med brændstoftank og -slanger. Vær på vagt overfor utætheder, og evt. fejl repareres 
omgående. 

Hvis du opbevarer brændstof om bord, skal det placeres og fastgøres forsvarligt, og du må kun bruge dunke, 
der er beregnede til formålet. 

Gas om bord.  
Når det gælder gasinstallationer og reparationer på eksisterende installation om bord, er det et krav, at dette 
foretages af en autoriseret installatør. 
 
Hvis der er en utæthed i dit gassystem, vil den udsivende gas, som er tungere end atmosfærisk luft, fylde 
skibet op nedefra, med fare for eksplosion eller kvælning af personer. En gasalarm er billig og virkelig god at 
have. Desuden bør gassen altid afbrydes på hovedhanen ved komfuret, når madlavning afsluttes. Lukker 
man for gassen på hovedhanen, mens brænderne stadig brænder, kan det ved hver lukning konstateres, om 
hovedhanen lukker tæt (ilden i brænderne går ud).  
 

Gasflasker skal ved brand afkøles, eller smides overbord.  



 - 230 - 

Advarselssignaler. 
Konstaterer du en utæthed, oplever mistænkelig gaslugt eller føler utilpashed?  
• luk for gasflasken og tag  
  regulatoren af  
• brug ikke åben ild eller el-kontakter  
• sørg for god udluftning  
• tilkald en autoriseret installatør 

Flaskegaseksplosioner er heldigvis sjældne i Danmark, men når uheldet er ude, er 
skaderne ofte alvorlige. Du kan sikre dig ved at følge Sikkerhedsstyrelsens 5 gasråd: 

 1 / Brug kun godkendt udstyr  

Læs vejledningen før du tager dit gasudstyr i brug. Udstyret skal være DG- eller CE-
mærket og være ledsaget af en dansk brugsanvisning. Brug aldrig udstyr mærket 
“kun til udendørs brug” indenfor. 

 

2 / Køb gas, der passer  
Vær meget opmærksom på at gasflasken passer til dit gasudstyr. Tag derfor brugsanvisningen til dit udstyr 
med, når du køber en flaske. På den måde er du helt sikker på, at tingene passer sammen.  

3 / Skift flaske forsigtigt  
Sluk apparatet og luk ventilen før du skifter gasflaske. Sørg for at regulatoren er korrekt monteret og fastlåst 
på flaskeventilen, inden afspærringsventilen åbnes. Til sidst kontrollerer du samlinger for utætheder med 
sæbevand. 

4 / Pas på gas, du ikke bruger 
Sørg for at alle ventiler er lukkede, når udstyret ikke er i brug. Det gælder også tomme flasker! Frakobl 
flasken når udstyret ikke skal bruges i længere tid. Opbevar altid gasflasker stående og ha’ aldrig mere end 
een flaske i reserve indendørs.  

5 / Hold dit gasudstyr ved lige  
Kontroller jævnligt at gasslangen ikke er synligt slidt eller afbleget af sollys. Der må ikke opstå revner i 
gummiet, når slangen bøjes. Udskift slangen med en godkendt DG-mærket slange ved den mindste tvivl. 
Forsøg aldrig selv at ændre på gasudstyr/ installationer, men tilkald en autoriseret VVS-installatør. 

Når det brænder ombord.  
Ved brand skal der omgående slås alarm, samtidig med at slukningsarbejdet indledes.  

Det er vigtigt, at alle ombord bliver gjort opmærksomme på situationen og er klar til at reagere, hvis 
situationen f.eks. kræver en evakuering af skibet. 

Ventilationssystem skal afbrydes til rummet, hvor ilden er løs. 

Pas på stikflammer, hvis du åbner en dør til et brændende rum. Kryb langs gulvet.  

Al brændbart materiale i nærheden af branden skal så vidt muligt fjernes. 

Vælg det rigtige slukningsmiddel: 
- Vand 
- Pulver 
- CO2 
- Brandtæppe  
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Ilden angribes fra neden og med vinden i ryggen.  

Hvis en brand er slukket med CO2, blandingsgasser eller pulver, skal der efterslukkes med vand for at køle 
brandstedet ned. 

Luk døre og vinduer, og forlad rummet, hvis du ikke kan slukke ilden. 

Prøv at manøvrere skibet i en gunstig position i forhold til vinden, mens du venter på hjælp.  

 
Båd i brand lørdag d. 20. august 2005 
2-300 hundrede meter fra land på vandet mellem Stubbekøbing og 
Bogø by brød en lystbåd i brand. Politiet tilkaldte helikopter for at 
redde eventuelle passagerer i land. Om bord var bådens ejer - en 
midaldrende mand - som blev bragt sikkert væk fra båden. Den 
brændende lystbåd sank efter kort tid. 

 

 

Opgaver til lektion nr. 11 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvor mange af nedenstående betingelser skal være til stede, for at der kan opstå en ild? 
-  et brandbart materiale 
-  ilt i tilstrækkelige mængder 
-  en temperatur på eller over materialets antændelsestemperatur  
 
(  ) Mindst 1 af betingelserne skal være til stede  
(  ) Mindst 2 af betingelserne skal være til stede samtidig  
(  ) Alle 3 betingelser skal være til stede samtidig 

-------------------------------------------------------------------------------- 

2) Hvor mange af nedenstående handlinger skal udføres samtidig for at slukke en ild? 
- fjerne det brandbare materiale 
- fjerne ilten 
- køle materialet ned under antændelsestemperaturen 
 
(  ) Mindst 1 af handlingerne kan slukke ilden  
(  ) Mindst 2 af handlingerne skal udføres samtidig for at slukke ilden  
(  ) Alle 3 handlinger skal udføres samtidig for at slukke ilden 

3) Vi har sat ild i en konservesdåse halvt fyldt med benzin. Hvad er det, der brænder? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Dampene  
(  ) Den del af benzinen, som er kogende  
(  ) Den del af benzinen, som er flydende 
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4) Hvordan slukker du ilden i konservesdåsen? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Hælder vand i den brændende benzin  
(  ) Lægger et låg på dåsen  
(  ) Hælder dåsens indhold ud på jorden 

5) Hvad kaldes den laveste temperatur, ved hvilken et materiale afgiver dampe, der kan antændes af en 
gnist eller flamme? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Flammepunktet  
(  ) Antændelsestemperaturen  
(  ) Selvantændelsestemperaturen 

6) Hvad kaldes den temperatur, hvor et materiale afgiver så mange dampe, at de - hvis antændt - kan 
fortsætte med at brænde i mindst 5 sekunder? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Flammepunktet  
(  ) Antændelsestemperaturen  
(  ) Selvantændelsestemperaturen 

7) Hvad kaldes den temperatur, ved hvilken et materiale bryder i brand uden medvirken af gnist eller flamme? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Flammepunktet  
(  ) Antændelsestemperaturen  
(  ) Selvantændelsestemperaturen 

8) Når en brand er opstået, kan den opvarme nærliggende brændbare materialer. Hvad forstår du ved 
varmestråling? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Opvarmning af omgivelserne gennem faste stoffer  
(  ) Opvarmning af omgivelserne med elektromagnetiske bølger  
(  ) Opvarmning af omgivelserne med varm luft 

9 Når en brand er opstået, kan den opvarme nærliggende brændbare materialer. Hvad forstår du ved 
ledningsvarme? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Opvarmning af omgivelserne gennem faste stoffer  
(  ) Opvarmning af omgivelserne med elektromagnetiske bølger  
(  ) Opvarmning af omgivelserne med varm luft 

10) Når en brand er opstået, kan den opvarme nærliggende brændbare materialer. Hvad forstår du ved 
konvektionsvarme? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Opvarmning af omgivelserne gennem faste stoffer  
(  ) Opvarmning af omgivelserne med elektromagnetiske bølger  
(  ) Opvarmning af omgivelserne med varm luft 

11) Hvilket slukningsmiddel vil du foretrække ved brand i faste stoffer, f.eks. træ, papir, kul eller plaststoffer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vand  
(  ) Pulver  
(  ) CO2 
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12) Hvilket slukningsmiddel vil du benytte ved brand i væsker, f.eks. benzin, fedt, sprit eller olie? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vand i spandevis  
(  ) Vand som tåge, pulverslukker eller CO2 
 

13) Hvilket slukningsmiddel vil du benytte ved brand i gasarter, f.eks. methan, propan eller butan? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vand  
(  ) Pulver  
(  ) CO2 

14) Hvilket slukningsmiddel vil du foretrække ved brand i metaller, f.eks. natrium, kalium og 
aluminiumslegeringer? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vand  
(  ) Pulver  
(  ) CO2 

15) Hvorfor må du ikke bruge vand ved brande, hvor der er en elektrisk spænding til stede? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vand leder elektricitet  
(  ) Vand fordamper og fortrænger den atmosfæriske luft  
(  ) Vand er afkølende 

16) Hvad gør vand til et godt slukningsmiddel? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Vand er billigt og altid ved hånden  
(  ) Vand binder varme under fordampning (afkøler)  
(  ) Vand er miljørigtigt 

17) Er CO2 tungere eller lettere end atmosfærisk luft? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Lettere   
(  ) Der er ingen forskel  
(  ) Tungere 

18) Hvordan virker CO2? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kvælende - ikke farligt for mennesker  
(  ) Afkøler det brændende materiale  
(  ) Kvælende - også farligt for mennesker 

19) Hvorfor bør man have et specielt brandtæppe? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi det opbevares i et praktisk rør  
(  ) Det er ikke nødvendigt, man kan bruge hvad som helst  
(  ) Fordi det klarer op til 600 grader C. 

20) Der er gået ild i maskinistens tøj, han løber brændende rundt. Hvad gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kvæler ilden, ved at pakke ham ind i brandtæppet 
(  ) Blæser ilden ud, ved at vifte med tæppet  
(  ) Bruger CO2   
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21) Hvor ofte bør transportable ildslukkere i en privat lystbåd efterses af et autoriseret firma? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Mindst 1 gang om året  
(  ) Mindst 1 gang hvert andet år  
(  ) Mindst 1 gang hvert femte år 

22) Hvor ofte skal brandpumper prøvestartes? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Mindst 1 gang om ugen  
(  ) Mindst 1 gang om måneden  
(  ) Mindst 1 gang om året 

23) Hvor bør der i fritidsbåde altid være anbragt en tilpas stor pulverslukker? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) I eller ved ankerbrønden  
(  ) I eller ved motorrummet og ved el-tavler  
(  ) I eller ved toiletrummet 

24) Hvorfor er det vigtigt med orden og renlighed, især i motorrummet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det ser pænt ud  
(  ) Så bliver man ikke snavset, når motoren tjekkes før en sejlads  
(  ) For at minimere brandfaren 

25) Hvorfor må du ikke henkaste olierede klude og tvist? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Der er fare for selvantændelse  
(  ) Man kan glide i dem  
(  ) De afgiver giftige dampe 

26) Hvorfor er det en god ide at male motorrummets overflader i lyse farver? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Det er hyggeligt  
(  ) Så får man en højere pris for båden ved evt. salg  
(  ) Så er det lettere at opdage utætheder, f.eks. udsivning af brændstof 

27) Hvad kan du - ud over at holde orden og rent - gøre for at minimere risikoen for brand i dit maskinrum? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Undgå brandbare materialer i rummet  
(  ) Undgå udluftning af maskinrummet  
(  ) Undgå at tjekke maskinen før hver sejltur 

28) Hvilken del af motoren bliver varmest og kan frembringe antændelsesfare? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Brændstoffilteret  
(  ) Udstødningssystemet  
(  ) Krumtappen 

29) Hvorfor skal de elektriske installationer være korrekt installerede? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) For at undgå brandfare ved gnistdannelser og varmeudvikling  
(  ) For at spare på el-forbruget  
(  ) For at undgå "gammel strøm" i systemet 
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30) Hvorfor skal man sørge for god udluftning omkring akkumulatorer under opladning? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) For at undgå lugten af syre  
(  ) For at afkøle akkumulatoren  
(  ) For at undgå knaldgasser 

31) Hvilke krav skal opfyldes, hvis du har brændstoftanken under dæk? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Der må kun bruges diesel  
(  ) Udluftningsrør og påfyldningsrør skal være ført til dæk  
(  ) Tanken må kun fyldes halvt i sommerhalvåret 

32) Hvilke krav stilles til brændstoftankens udluftningsrør? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skal være fremstillet af armeret epoxy  
(  ) Skal have en diameter på minimum 0,1 mm. pr. liter brændstof  
(  ) Skal være forsynet med gnistfilter 

33) Hvad er vigtige grundregler ved påfyldning af brændstof? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Motoren skal standses, og der må ikke ryges eller bruges åben ild   
(  ) Rygning og brug af åben ild forbydes, men maskinen skal ikke standses  
(  ) Motoren skal standses, men der må gerne ryges og bruges åben ild 

34) Hvorfor er der særlig stor risiko for brand, når og lige efter, at man påfylder brændstof? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Fordi man kan få brændstof på tøjet, der kan selvantænde  
(  ) Fordi brændbare dampe fra brændstoftanken presses ud af den væske, man fylder på  
(  ) Fordi brændstoffet stiger i temperatur, når det løber gennem påfyldningsrøret  

35) Hvad skal du huske efter påfyldning af brændstof? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At udlufte motorrummet inden motoren startes, samt tørre evt. spildt væske op. 
(  ) At notere motortimer og antal påfyldte liter i logbogen  
(  ) At udlufte brændstofpumpen 

36) Du har problemer med gasanlægget til opvarmning og madlavning. Hvem må reparere anlægget for dig? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Alle og enhver, hvis bare Handelsministeriets BEK. nr. 372, 7/8 1970 følges nøje  
(  ) Kun autoriserede installatører må benyttes til arbejder på gasanlæg   
(  ) Reparationer må kun udføres af udstyrsfabrikanten 

37) Hvad sker der, hvis gassen siver ud af en utæthed i dit system? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Gassen er lettere end atmosfærisk luft, stiger til vejrs og forsvinder  
(  ) Gassen fortyndes, da den har samme vægt som atmosfærisk luft  
(  ) Gassen er tungere end atmosfærisk luft, fylder skibet op nedefra, med fare for eksplosion eller  
     kvælning af personer 

38) Der er opstået brand om bord. Hvad gør du af gasflasken? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Smider den overbord, eller sørger for effektiv afkøling  
(  ) Tømmer den, så den ikke eksploderer  
(  ) Ingenting, gasflasken er konstrueret til at klare 1.200 grader C. 
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39) Hvornår skal skibsføreren sikre sig, at alle om bord er klar over brandslukningsmateriellets anbringelse 
og dets rette brug? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Inden skibet stikker til søs  
(  ) Inden 2 timer efter afgang  
(  ) Inden skibet går i havn 

40) Der er opstået brand om bord. Hvad gør du, samtidig med at du omgående indleder slukningsarbejdet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Slår alarm, så alle om bord er "på dupperne", hvis situationen udvikler sig alvorligt  
(  ) Undgår at vække evt. sovende personer om bord, da der kan opstå panik  
(  ) Læser brochuren ”Brand om bord” 

41) I dæksalonen er der opstået brand i sofaen. Et af besætningsmedlemmerne bruger vandtåge fra 
håndpumpen, en anden er i gang med brandtæppet. Der er ikke andre slukningsmidler. Hvad gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Går i redningsflåden og sørger for god afstand til skibet  
(  ) Ingenting  
(  ) Fjerner så vidt muligt al brændbart materiale i nærheden af branden 

42) I kan ikke slukke den brændende sofa i dæksalonen, og den er umulig at kaste overbord. Over VHF-
radioen får I kontakt til en slæbebåd, der har det helt rigtige udstyr til slukning af branden. Slæbebåden kan 
være fremme på positionen om 10-15 minutter. Hvad gør I? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Bliver i dæksalonen, åbner alle døre, luger og ventilationskanaler, så der er frisk luft  
(  ) Ingenting  
(  ) Forlader rummet, lukker alle åbninger og afbryder al ventilation til rummet. Gør klar til at forlade skibet 

43) Slæbebåden kommer frem til jeres position efter 12 minutter. I får en kraftig brandslange med 
forstøverrør til vandtåge om bord. Hvad gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Åbner forsigtigt et skylight i læsiden, så ilden kan angribes fra oven i modvind  
(  ) Afmonterer forstøverdysen og fylder dæksalonen med vand  
(  ) Åbner forsigtigt døren til dæksalonen i luvsiden, så ilden kan angribes nedefra i medvind 

44) Det lykkes for dig at slukke ilden i dæksalonen, men nu truer en anden fare. Hvad kan det være? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Regningen fra slæbebåden   
(  ) Forringet stabilitet på grund af vandet fra slukningsarbejdet  
(  ) Problemer med forsikringsselskabet 

45) Hvad gør du, efter at have slukket en brand med pulver, blandingsgasser eller CO2? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Afkøler brandstedet ved at efterslukke med vand 
(  ) Rapporterer til Beredskabsstyrelsen   
(  ) Bruger brandtæppet   
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Lektion nr. 12 

Beskyttelse af havmiljøet 

 

Havmiljøloven.  

 
Hensigten med havmiljøloven 
er: "at værne natur og miljø, 
så samfundsudviklingen kan 
ske på et bæredygtigt 
grundlag i respekt for 
menneskers livsvilkår og for 
bevarelse af dyre- og 
planteliv". 

Man kan straffes med bøde, 
hæfte eller fængsel, hvis man 
overtræder miljøreglerne. 

 

 

 

 

Det danske søterritorium. 

Internationalt farvand er mere end 12 sømil 
fra kyst eller basislinie. 

Dansk ydre søterritorium går 12 sømil ud fra 
kysten eller fra de basislinier, som efter 
internationale aftaler er trukket over bugte og 
fjordmundinger eller mellem øer og holme. 

Havområderne inden for basislinierne kaldes 
det indre territorialfarvand. 

Lavvandede havområder er mest sårbare over 
for forurening og anden menneskelig aktivitet. 
Derfor gælder der særlige regler i de kystnære 
områder (dansk søterritorium). 

"Særlige havområder".  
Uden for nationalt søterritorium - i internationalt 
farvand - findes større havområder, som er 
særligt sårbare over for forurening. Disse 
områder kan udpeges som et "særligt 
havområde" med specielt skrappe miljøregler. 
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Særlige havområder omkring Danmark: 
Den botniske Bugt 
Den finske Bugt 
Sundet 
Bælthavet 
Kattegat  
Skagerak 
Nordsøen  

Næsten alle danske fritidssejlere sejler altså enten i særligt sårbare havområder eller på dansk søterritorium 
og skal derfor følge de særligt skrappe miljøkrav, som gælder for disse områder. 

Udtømning af olie. 
På dansk søterritorium må udtømning af olie 
eller olieholdigt vand ikke finde sted - dette 
gælder også fritidsskibe. 

Uden for dansk søterritorium må udtømning af 
olieholdigt vand kun ske gennem godkendt 
udtømningsudstyr, der sikrer et forsvarligt lavt 
olieindhold i udtømningen. 

Hvis man ikke har godkendt 
udtømmelsesudstyr om bord, skal det 
olieholdige lænsevand opsamles og bringes i 
land. 

Alle havne skal have faciliteter til at modtage 
olieslam, brugt smøreolie, olieholdige 
blandinger og lignende olierester. 

 

 

Udtømning af 
kloakspildevand. 
Søtoilettet må, som hovedregel, kun udtømmes 
i internationalt farvand, d.v.s. uden for 12 sm. 
fra kyst eller basislinie. Standardreglementet 
for danske havne forbyder udtømning af 
kloakspildevand i havneområder. 

En holdingtank i forbindelse med søtoilettet kan 
opsamle kloakspildevandet. Havne skal gratis 
tilbyde at tømme holdingtanke.  
Mange havne er kede af, at deres anlæg til 
tømning af toiletspildevand misbruges til at 
suge olieforurenet vand op fra bunden af både. 
Lad være med det, olien havner i 
kloaksystemet. 
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Forskellige lande har forskellige regler. Det er vigtigt at kende dem og følge dem. I nogle lande kan det gi’ 
bøder på op til 2,5 mill. $ at bryde dem. Og i Tyrkiet får man bøder, hvis man ikke har kvitteringer for at have 
tømt septictanke ofte nok. 
De danske regler er i hovedtræk således: 

1)  
Lystfartøjer m/toilet bygget efter 1.1.2000 skal have holdingtank. Må udlede kloakspildevand mere end 12 
sømil fra land.  

2) 
Lystfartøjer m/toilet bygget efter 1.1.1980, som både har en længde over 10,5 m og en bredde over 2,8 m, 
skal ligeledes have holdingtank. Må udlede kloakspildevand mere end 12 sømil fra land.  

3)  
Øvrige lystfartøjer er undtaget fra kravet om holdingtank. Må udlede kloakspildevand mere end 2 sømil fra 
land.  
 

Udtømning af affald. 
Organisk affald, herunder levnedsmiddelaffald, 
bruger af omgivelsernes ilt, mens stofferne 
nedbrydes. Når der opstår iltmangel, dør 
havets planter og dyr. De kystnære områder er 
særligt følsomme. 

På dansk søterritorium må der ikke udtømmes 
nogen former for affald, bortset fra friskfangede 
fisk eller dele af friskfangede fisk, som må 
kastes over bord overalt på havet. 

I særlige havområder (dvs. næsten alle 
farvande omkring Danmark), er det tilladt at 
udtømme levnedsmiddelaffald, når 
udtømningen sker mere end 12 sm. fra kyst 
eller basislinie. 

Uden for "nationalt søterritorium" og "særlige havområder" gælder særlige regler for udtømning af affald. 

Plastikaffald skal altid tages med i land. 

Bundmaling og havmiljø. 
Bundmaling indeholder metaller og/eller 
kemiske giftstoffer (biocider), der dræber 
levende organismer. Formålet med 
bundmalingen er jo netop, at der ikke skal gro 
dyr og planter på skibets bund, idet sådanne 
vækster bremser skibets fart gennem vandet 
og øger brændstofforbruget. 
Problemet er, at de giftige malinger udvaskes i 
havmiljøet og dræber en masse liv. 
Vask evt. begroning af underskroget med en 
blød børste. Dette skal gøres straks efter, at 
båden er kommet på land. Lad være med at 
skrabe eller højtryksspule unødvendig meget 
dyr og giftig bundmaling af skroget. 
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Smør kun bundmaling på de steder, hvor der mangler bundsmøring. Det ser måske lidt plettet ud, men du 
sparer penge, og skåner miljøet.  
Sørg altid for, at den maling, du anvender, er lovlig til formålet - spørg din leverandør. Du finder regler og 
rådgivning på Miljøministeriets hjemmeside. 

Dumpning, klapning og 
afbrænding. 
Dumpning betyder at smide affald i havet. 
Dumpning bruges nogle steder i verden for at 
spare penge til at behandle eller genbruge 
affaldet. Dumpet affald forurener havet og 
havbunden, fordi der siver miljøskadelige 
stoffer ud fra det.  
Dumpning er forbudt overalt på havet. 

Klapning, dvs. udkastning af 
havbundsmaterialer fra oprensning, 
muslingefiskeri, udgravning o.lign., må kun ske 
efter forud indhentet tilladelse fra 
myndighederne. 

Afbrænding er forbudt over alt på havet. 
Dette omfatter materialer eller stoffer, som er bragt om bord, udelukkende med det formål at blive brændt af 
til søs.  

Vildtreservater og 
fredede områder. 

Formålet med disse områder er at give 
fugle og sæler fred og ro, især i 
yngletiden. 

Vildtreservater og fredede områder er 
trykt i søkortene, og mange steder er 
sejlads forbudt, eller kun tilladt i 
begrænset omfang. 
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Opgaver til lektion nr. 12 
Sæt kryds (X) ud for det rigtige svar: 

1) Hvad er hensigten med havmiljøloven? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) At regulere fiskekvoterne i EU  
(  ) At værne om havmiljøet ved begrænsning af forureningen  
(  ) At begrænse antallet af lystbåde 

2) Kan man blive straffet, hvis man overtræder miljøreglerne? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja - med bøde, hæfte eller fængsel  
(  ) Kun hvis det kan bevises, at man har handlet med forsæt  
(  ) Nej - det er frivilligt, om man vil overholde miljøreglerne 

3) Hvilke områder er mest sårbare overfor forurening og anden menneskelig aktivitet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Havområder med dybder over 50 meter  
(  ) Havområder med dybder fra 30 til 50 meter  
(  ) Kystnære, lavvandede områder 

4) Hvor går det danske ydre søterritorium? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) 2 sømil ud fra kyst eller basislinier  
(  ) 12 sømil ud fra kyst eller basislinier  
(  ) 24 sømil ud fra kyst eller basislinier 

5) Basislinierne og grænsen for dansk søterritorium er indtegnet i søkortene. Hvad forstås ved basislinier? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Linier, som efter internationale aftaler er trukket over bugter og fjordmundinger eller mellem øer og holme  
(  ) Linier, som følger kystlinien  
(  ) Linier, som følger 10-meterkurven i søkortet 

6) Hvad forstås ved det indre territorialfarvand? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Havområderne uden for basislinierne  
(  ) Havområderne inden for basislinierne  
(  ) Ferskvandssøer og – åer 

7) Uden for nationalt søterritorium findes større havområder, som er særligt sårbare over for forurening. 
Disse områder kan udpeges som et "særligt havområde" med specielt skrappe miljøregler. Har vi sådanne 
områder omkring Danmark? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja - næsten alle farvande omkring Danmark har særligt skrappe miljøregler  
(  ) Ja - et lille område med en afstand på 10 sm til Anholt  
(  ) Ja - alle områder med dybder på over 20 meter 

8) Du sejler 2 sm fra kysten på dansk søterritorium. I motorrummet har der samlet sig en del olieholdigt vand. 
Må du pumpe vandet ud? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja - fritidsskibe må lænse op til 50 liter olieholdigt vand inden for dansk søterritorium  
(  ) Nej - under ingen omstændigheder  
(  ) Ja - hvis skibet er udstyret med godkendt udtømningsudstyr 
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9) Du sejler i Kattegat uden for dansk ydre søterritorium. I motorrummet har der samlet sig en del olieholdigt 
vand. Må du pumpe vandet ud? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja - men højst 50 liter  
(  ) Nej - under ingen omstændigheder  
(  ) Ja - hvis skibet er udstyret med godkendt udtømningsudstyr 

10) Du har ikke noget godkendt udtømningsudstyr om bord. Hvad gør du ved det olieholdige vand i 
motorrummet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Pumper det ud i havet om natten  
(  ) Opsamler det i spande eller dunke, bringer det i land, og hælder det ud i en kloak   
(  ) Opsamler det, bringer det i land, og afleverer det i en havn 

11) Hvor er det tilladt at tømme søtoilettet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) I alle danske havne 
(  ) Mere end 12 sm. fra kyst eller basislinie (internationalt søterritorium)  
(  ) Mindre end 12 sm. fra kyst eller basislinie (nationalt søterritorium) 

12) Hvilket affald må du kaste over bord overalt på havet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Friskfangede fisk eller dele af friskfangede fisk  
(  ) Madrester, som opløses i vandet  
(  ) Alt affald, som opløses i vandet i løbet af højst 10 uger 

13) Hvor er det tilladt at kaste madrester over bord? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) I alle danske havne  
(  ) Mere end 12 sm. fra kyst eller basislinie (internationalt søterritorium)  
(  ) Mindre end 12 sm. fra kyst eller basislinie (nationalt søterritorium) 

14) Hvilken skade kan udtømning af levnedsmiddelaffald gøre i de kystnære områder? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Bidrage til iltmangel i vandet  
(  ) Øge iltmængden i vandet  
(  ) Fiskene i området bliver overvægtige og får følgesygdomme 

15) Hvilket affald må kastes overbord i de "særlige havområder", som omgiver Danmark, mere end 12 sm. 
fra kyst eller basislinie? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Kun levnedmiddelaffald og frisk fisk/fiskerester  
(  ) Alle typer affald - bortset fra plastik   
(  ) Alle typer affald - også plastik   

16) Findes der særlige regler for udtømning af affald ude på de store oceaner - uden for "dansk 
søterritorium" og "særlige havområder"? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

17) Hvilket affald må under ingen omstændigheder udtømmes noget sted i havet? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Papirprodukter  
(  ) Metaller  
(  ) Plastik 
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18) Hvad er problemet med bundmalinger? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) De kan ikke sidde ordentligt fast på zinkklodserne  
(  ) De indeholder metaller og/eller kemikalier, der dræber levende organismer  
(  ) De skal skrabes helt af hvert år 

19) Må du anvende en hvilken som helst bundmaling? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja  
(  ) Nej 

20) Din båd er på bedding for at blive bundsmurt. Hvordan gør du? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Skraber, højtryksspuler eller sliber al begroning og al gammel maling af underskroget, inden bunden  
     smøres med et tykt lag bundmaling  
(  ) Fjerner begroning og løs maling med forsigtighed. Pletmaler de steder, hvor der mangler bundsmøring  
(  ) Lader begroningen tørre ind, og maler det hele over 

21) Dumpning er udkastning af materialer eller stoffer, som udelukkende er blevet bragt om bord for at blive 
smidt i havet. Hvor er dumping forbudt? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Dumpning er udelukkende forbudt i "nationalt søterritorium"  
(  ) Dumpning er forbudt overalt på havet  
(  ) Dumpning er kun forbudt i "særlige havområder" 

22) Er det tilladt at afbrænde materialer eller stoffer, som udelukkende er blevet bragt om bord for at blive 
brændt af til havs? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) Ja, men udelukkende i "nationalt søterritorium"  
(  ) Nej - afbrænding til havs er forbudt overalt  
(  ) Ja, men udelukkende i "særlige havområder" 

23) Vildtreservater og fredede områder er trykt i søkortene, og mange steder er sejlads forbudt, eller kun 
tilladt i begrænset omfang. Hvorfor det? 
-------------------------------------------------------------------------------- 
(  ) For at give fugle og sæler fred, især i yngletiden  
(  ) For at undgå fugleeskrementer på fritidsskibene, og efterfølgende rengøring med miljøfarlige  
     rengøringsmidler  
(  ) For at man ikke skal forstyrres af larmende fugle på sin ferie 
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Facitlisten til den teoretiske del af 

Duelighedsprøven 
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Svar på opgaver til lektion nr. 1 
 

1)  Alle skibe og både, uanset størrelse og art 
2)  Ja, for at tage hensyn til specielle forhold  
3)  Det er ingen undskyldning, du skal sætte dig ind i lokale regler og følge dem 
4)  På alle skibe i rum sø, og alle hermed i forbindelse stående farvande, der kan besejles af søgående skibe.  
5)  Både reder, skibsfører og mandskab 
6)  F.eks. at man om natten jævnligt, og især når man nærmer sig et andet skib, kontrollerer,  
     at ens lanterner brænder klart  
7)  Ja, for at afværge en overhængende fare 
8)  Enhver form for flydende materiel, der anvendes eller kan anvendes som transportmiddel på vandet 
9)  Ethvert skib, der fremdrives ved maskineri  
10)  Ethvert fartøj, uanset størrelse, der fremdrives ved sejl uden anvendelse af motor  
11)  At skibets redskaber begrænser dets manøvreevne  
12)  Luftfartøjer, der er konstrueret til at manøvrere på vandet 
13)  At skibet ufrivilligt er kommet i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib 
14)  At skibet frivilligt har bragt sig i en situation, hvor det er ude af stand til at gå af vejen for et andet skib  
15)  Et maskindrevet skib, som på grund af sin dybgang har stærkt begrænset mulighed for at afvige  
       fra den sejlretning, det følger 
16)  At skibet ikke ligger til ankers eller er fortøjet til land eller er på grund  
17)  Skibets største længde og største bredde  
18)  Når det ene kan observeres visuelt fra det andet  
19)  Alle forhold, hvorunder sigtbarheden er nedsat  
20)  Fra solnedgang til solopgang, og om dagen under nedsat sigtbarhed 
21)  Ja, reglerne for tekniske specifikationer og anbringelse findes i bogen om Søvejsregler  
22)  Toplys  
23)  112½°  
24)  135°  
25)  Ja, men det er gult 
26)  120 regelmæssige blink eller derover i minuttet 
27)  

Skibslængde Toplys Sidelys Agterlys 

over 50 m 6 3 3 

20 - 50 m 5 2 2 

12 - 20 m 3 2 2 

under 12 m. 2 1 2 
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Svar på opgaver til lektion nr. 2 
 

 
1)  Maskindrevet skib med en længde på 50 meter eller derover  
2)  Stævnen af et maskindrevet skib på under 50 m   
3)  Stævnen af et maskindrevet skib på under 12 m i længden 
4)  Når længden ikke er over 7 meter, og hastigheden ikke overstiger 7 knob 
5)  Bagbord side af et maskindrevet skib, der bugserer et slæb på under 200 m 
6)  Styrbord side af et maskindrevet skib, der bugserer et slæb på over 200 m 
7)  Agterlyset af et slæb, der bugseres af et maskindrevet skib  
8)  Bagbord lanterne af et sejlskib  
9)  Et sejlskib   
10)  Sejlskib under 20 meter i længde set fra stævnen  
11)  Sejlbåd under 7 meter i længde 
12)  Skibe, der er under sejl, og som tillige fremdrives ved maskineri 
13)  Et skib, der er beskæftiget med trawlfiskeri  
14)  Et skib, der slæber sine fiskeredskaber gennem vandet  
15)  Et skib, der er beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri  
16)  Et skib, der er beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri, og hvis redskaber strækker sig 
       over 150 meter i vandret retning ud fra skibet   
17)  Skibe, der er beskæftiget med anden form for fiskeri end trawlfiskeri, og hvis redskaber strækker sig 
       over 150 meter i vandret retning ud fra skibet   
18)  Et luftpudefartøj   
19)  Et skib, der ikke er under kommando 
20)  Et skib, der ikke er under kommando  
21)  Et skib, der slæber og er begrænset i sin evne til at manøvrere  
22)  Et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere 
23)  Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 
24)  Et skib, der er hæmmet af sin dybgang 
25)  Med skibet om bagbord 
26)  Til den side, hvor der vises to diamanter 
27)  I god afstand, meget forsigtigt, og evt. med skruen slået fra  
28)  Et skib, der er beskæftiget med minerydning  
29)  1.000 meter  
30)  Skib, der udfører lodstjeneste  
31)  Til den side med det laveste lys  
32)   En kugle, i den forreste del af skibet  
33)  Skibe på under 7 meter i længde 
34)  En grundstøder  
35)  En grundstøder 
36)  Skibe under 12 meter  
37)  Ankerligger på under 50 meter i længde  
38)  Et slæbelys, placeret over agterlyset 
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Svar på opgaver til lektion nr. 3 
 

1)  Som hvis du var helt sikker på, at der er fare for sammenstød  
2)  Hvis pejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt forandrer sig   
3)  Radar  
4)  Ja, hvis man er tæt på et meget stort skib eller et skib, der slæber  
5)  Holde kurs og fart  
6)  Så kan det blive nødvendigt at afgive advarselssignal med fløjten og evt. selv gå af vejen  
7)  At den der overhaler skal gå af vejen  
8)  Når man nærmer sig et andet skib fra en retning, der er mere end 22½° agten for tværs af samme   
9)  Så skal man gå ud fra, at man overhaler, og handle derefter  
10)  Begge skal dreje til styrbord  
11)  Gå af vejen, ved at dreje til styrbord  
12)  Det skib, der har vinden styrbord ind 
13)  Det skib, der er til læ  
14)  Går af vejen  
15)  Det skib, der har det andet på sin styrbords side 
16)  Det maskindrevne skib 
17)  Skibe, der ikke er under kommando, er begrænset i deres evne til at manøvrere (herunder robåde), eller 
       er beskæftiget med fiskeri 
18)  Fritidssejlere skal vise hensyn overfor erhvervstrafikken  
19)  Følger de almindelige vigeregler - holder kurs og fart 
20)  500 meter  
21)  I sikker fart, afpasset efter forholdene så du altid kan stoppe  
22)  Går til laveste styrefart (stopper om nødvendigt), kontrollerer egne lanterner og afgiver tågesignal 
23)  Når man fra det ene skib, kan se det andet  
24)  Ethvert lydsignalapparat, der er i stand til at frembringe de i søfartsreglerne foreskrevne toner  
25)  En tone af ca. 1 sekunds varighed  
26)  En tone af ca. 4 - 6 sekunders varighed   
27)  Ca. 1 sekund 
28)  Mindst 10 sekunder  
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Svar på opgaver til lektion nr. 4 
 

1)  Jeg drejer til styrbord  
2)  Jeg drejer til bagbord 
3)  Jeg går bak med maskinen  
4)  GIV AGT - her kommer jeg  
5)  1 lang 
6)  Jeg har til hensigt at overhale Dem på Deres bagbords side  
7)  Jeg har til hensigt at overhale Dem på Deres styrbords side   
8)  Lang + kort + lang + kort 
9)  Hvad er hensigten med Deres manøvrer?  
10)  Mindst hvert 2. minut 
11)  Maskindrevne skibe, herunder sejlskibe, som benytter motoren til fremdrift  
12)  Maskindrevne skibe, der er let, men ligger stoppet i vandet  
13)  Lodsskibe  
14)  Et skib der slæbes  
15)  Lang + kort + kort 
16)  En ankerligger  
17)  En ankerligger med en længde på over 100 meter 
18)  En ankerligger, der vil advare dig om sin tilstedeværelse  
19)  Ja, for skibet er under 12 meter i længde 
20)  Så nær, som det er sikkert og muligt, til styrbord  
21)  Det indgående skib skal vente 
22)  Uden at genere rutetrafikken og vinkelret på den almindelige sejlretning  
23)  I sejladshåndbøgerne, som i Danmark er Fiskeriårbogen, Den danske Lods og Den danske  
       Havnelods   
24)  Når menneskeliv er i fare, eller når en sådan situation kan udvikle sig  
25)  Skibets fører 
26)  Prøve at hjælpe, og evt. tilkalde anden hjælp  
27)  Du kan straffes og evt. afkræves erstatning  
28)  Grønne eller hvide raketter 
29)  At vifte med en tovende 
30)  Signalflaget U 
31)  Signalflaget V 
32)  Signalflaget K  
33)  
a) Kanonskud eller andet knaldsignal affyret med mellemrum af ca. 1 minut. 
b) Uafbrudt brug af et tågesignalapparat.  
c) Raketter eller bomber, der udkaster røde stjerner, og som affyres en ad gangen med korte mellemrum. 
d) Et signal, der udsendes radiotelegrafisk eller afgives ved hjælp af en hvilken som helst anden 
signaleringsmetode, bestående af gruppen ••• --- •• • (SOS) efter morsesystemet.  
e) Et signal, der udsendes radiotelefonisk, bestående af det talte ord "MAYDAY" 
f) Nødsignalet NC efter den internatlonale signalbog.  
g) Et signal bestående af et firkantet flag med kugle eller noget, der ligner en kugle, over eller under flaget.  
h) Flammer om bord i skibet (såsom fra en brændende tjæretønde, olietønde el. lign.). 
i) Et raketfaldskærmsblus eller et håndblus, som viser et rødt lys.  
j) Et røgsignal, der afgiver orangefarvet røg.  
k) Langsom og gentagen hævning og sænkning af armene udstrakt til hver side.  
1) Det radiotelegrafiske alarmsignal.  
m) Det radiotelefoniske alarmsignal.  
n) Signaler udsendt af nødradiopejlsender.  
o) Godkendte signaler, der udsendes over radiokommunikationssystemer, herunder radartranspondere på 
redningsbåde og -flåder. 
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Svar på opgaver til lektion nr. 5 
 

1)  At man bruger syn og hørelse, samt alle forhåndenværende og egnede midler 
2)  Ja, hvis man ikke ligger fortøjet i en havn eller for anker på en beskyttet ankerplads   
3)  Skibsfører og/eller vagthavende navigatør eller sømand  
4)  Man kan idømmes bøde eller hæftestraf, og evt. fratages retten til at gøre tjeneste som skibsfører  
     eller styrmand 
5)  Alle kan straffes, uanset uddannelse 
6)  Ja  
7)  Ja, uvidenhed er ingen undskyldning  
8)  Skibets fører   
9)  Ja - bortset fra fiskeskibe og fritidsfartøjer  
10)  Ja 
11)  Ja, - i alle skibe uden for havn eller beskyttet ankerplads  
12)  Ja, men kun i erhvervsskibe og i skibe over 15 meter i længde  
13)  Nej, - under ingen omstændigheder  
14)  At holde øje med ændringer i omgivelserne og vurdere, om der opstår fare for sejladsen,  
       samt at opdage nødstedte skibe, drivgods, vrag eller andre farer 
15)  Ja, men kun af skibe, der nærmer sig  
16)  Handler klart og tydeligt i overensstemmelse med søvejsreglerne 
17)  Afgive tågesignaler - Gå til sikker fart, og være klar til at manøvrere - Varsko føreren - 
       Sætte behørig udkig - Vise skibslysene -  Have radar i gang og i brug 
18)  Ja, enhver udsat kurs skal, inden rejsen påbegyndes, være kontrolleret fra afgangshavnen til  
       første ankomsthavn 
19)  Ja, rejsen skal være grundigt planlagt under hensyntagen til disse informationer 
20)  Ja, der skal være den nødvendige besætning, for at sikre menneskeliv  
21)  Skibets fører   
22)  Kun for skibe med en længde på 15 meter eller derover  
23)  At evt. fejl eller mangler som han har kendskab til udbedres, at skibets papirer er i orden,  
       og at skibets fører har mulighed for at opfylde sine forpligtelser 
24)  Føreren   
25)  Føreren   
26)  Ja  
27)  At menneskeliv på søen sikres fuldt betryggende  
28)  Ja, de er udfærdigede af Søfartsstyrelsen  
29)  Ja, både selve lanterner og de elektriske pærer skal være godkendte 
30)  Ja, der findes særlige regler vedr. anbringelse af, og tekniske specifikationer for, skibslys og 
       signalfigurer 
31)  Ja, der skal benyttes søkort i største målestok  
32)  Ja, man skal foretage stedbestemmelse med hyppige mellemrum og identificere al relevant  
       afmærkning  
33)  Uden at genere trafikken og så vinkelret på sejlretningen som muligt 
34)  Fortsætter den normale sejlads under hensyntagen til de almindelige vigeregler 
35)  Kommerciel gennemsejlende trafik  
36)  Et område, uden for en havn, mellem kysten og et trafiksepareringssystem 
37)  Ja, med mindre lokale regler siger noget andet 
38)  Nej, aldrig   
39)  Nej, aldrig   
40)  Ja, hvis man er påvirket i en sådan grad, at dette ikke kan gøres på en fuldt betryggende måde 
41)  0,5    
42)  Ja, hvis dette kan ske uden fare for eget fartøj og passagerer  
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Svar på første sæt opgaver til lektion nr. 6. 

1)  32 streger   
2)  360° 
3)  180°  
4)  NW  
5)  0° eller 360°  
6)  Kompasnålen  
7)  At vise gradinddelingen 
8)  I nærheden af de geografiske poler, men de flytter sig langsomt i en cirkel med nogle hundrede 
     kilometers diameter 
9)  Misvisende nordretning   
10)  Retvisende nordretning (R)  
11)  Nej, kun hvis der rettes for strøm, afdrift, misvisning og deviation 
12)  Den beholdne kursretning (beh.K.)  
13)  Den beholdne kurs retvisende (beh.K.rv.)  
14)  Den sejlede kurs retvisende (sejl.K.rv.) 
15)  Sejl.K.rv. = 318°  
16)  Beh.K.rv. = 334°  
17)  Sejl.K.rv. = 159°  
18)  Sejl.K.rv. = 016° 
19)  Beh.K.rv. = 114°  
20)  Beh.K.rv. = 164°  
21)  Sejl.K.rv. = 094°  
22)  Sejl.K.rv. = 287°  
23)  Beh.K.rv. = 248° 
24)  Sejl.K.rv. = 170° 
25)  Beh.K.rv. = 343°  
 

Svar på andet sæt opgaver til lektion nr. 6. 
 

26)  Vinden og/eller bølgernes sidetryk på skibet  
27)  Østenvind kommer fra øst  
28)  Vindhastigheden er 6 meter på 1 sekund 
29)  Nej 
30)  Ja, lavere fart giver større afdrift 
31)  Ja, bølger og vind fra foran for tværs giver størst afdrift  
32)  St.K. (styret kursretning)  
33)  Vinklen mellem stævnens retning og den retvisende nordretning  
34)  Vinklen mellem stævnens retning og den retning skibet sejler gennem vandet = 3° 
35)  Det er en vurdering, der bygger på erfaring  
36)  St.K.rv.= 121° 
37)  Sejl.K.rv.= 306°   
38)  St.K.rv.= 085° 
39)  Sejl.K.rv. = 329°  
40)  St.K.rv.= 285°  
41)  Sejl.K.rv.= 321°   
42)  St.K.rv.= 315°  
43)  049°  
43 b)  049°  
44)  291°  
45)  Grenaa 
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46)  204°  
46 b)  201°  
47)  091°  
48) Trubaduren Fyr  
49)  054° 
49 b)  048°  
50)  117°  
51)  Nordbøjen ved Hesselø 
52)  26,4 sm   
52 b)   1,0 sm   
53)  43 sm  
53 b9 )  300°  
53 c 288°  
 

Svar på tredie sæt opgaver til lektion nr. 6. 
 

54)  Misvisning 
55)  Nej, der er store forskelle 
56)  Ja – man kan læse den årlige forandring i søkortet 
57)  Det aflæser jeg i søkortets kompasrose  
58)  Når M ligger vest for R 
59)  Fordi kompasset viser for meget, og mv.W. derfor skal trækkes fra kompasvisningen for at få kursen i 
       søkortet 
60)  Fordi kompasset viser for lidt, og mv.E. derfor skal lægges til kompasvisningen for at få kursen i                
       søkortet  
61)  Når M ligger øst for R 
61)  Vinklen mellem M og st.K.  
62)  180° 
63)  116° 
64)  134°  
65)  153°  
66)  323° 
67)  264°  
68)  191°  
69)  097° 
70)  Magnetisme fra skibets jerndele og elektriske dele   
71)  Fejlvisning i kompasset grundet skibsmagnetisme 
72)  Den retning kompasnålen indtager, når den påvirkes af både jordmagnetismen og skibsmagnetismen 
73)  Vinklen mellem den misvisende nordretning (M) og den devierende nordretning (D)  
73 b)  Styrede kurs devierende (st.K.dv.) 
74)  Nej 
75)  For at kende deviationens størrelse på forskellige styrede kurser  
76)  Fordi skibsmagnetismen påvirker kompasnålen forskelligt på forskellige styrede kurser  
77)  Når D ligger vest for M  
78)  Når D ligger øst for M 
79)  Fordi kompasset viser for lidt, og dv.ø skal lægges til kompasvisningen   
80)  Fordi kompasset viser for meget, og dv.v skal trækkes fra kompasvisningen   
81)  130° 
82)  276°  
83)  283°  
84)  211° 
85)  141°  
86)  084° 
87)  101°  
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88)  267° 
89)  334°  
89 b)  327°  
89 c)  058°  
89 d)  Kullen Fyr   
90)  272°  
90 b)  267°  
90 c)  Ca. 2 sømil 
90 d)  180°  
90 e)  Nej 
91)  170°  
92)  046°  
93)  063°  
94)  169° 
95)  355°  
 

Svar på opgaver til lektion nr. 7 
 

1)  Sømil pr. time 
2)  1,852 km. pr. time  
3)  0,25 time 
4)  69 minutter  
5)  2 timer og 30 minutter  
6)  2 timer 9 minutter  
7)  3 timer 15 minutter 
8)  3 timer 12 minutter  
9)  15,75 sm 
10)  54,8 sm  
11)  18,1 sm  
12)  5,49 knob  
13)  60 knob  
14)  3,93 knob 
15)  Distancen og farten gennem vandet  
16)  Beholden distance (beh.dist.) og beholden fart (beh.f.)  
17)  Sejlet distance (sejl.dist.) og sejlet fart (sejl.f.) 
18)  GPS  
19)  6 timer 15 minutter 
20)  66,5 sm  
21)  2,14 knob 
22)  12 minutter  
23)  11,7 sm 
24)  15,3 knob  
25)  92,75 sm 
26)  At måle vanddybden  
27)  Ekkolod  
28)  Fra vest mod øst 
29)  Kimingen 
30)  0° br. 
31)  Nul-meridianen eller første-meridianen  
32)  København  
33)  5.400  
34)  1 breddeminut   
35)  En linie, der danner samme vinkel med enhver meridian, den skærer  
36)  Vinklen mellem stedets meridian og skibets længderetning  
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37)  På breddeskalaen ud for det sted, hvor det er opmålt  
38)  Middelvandstand  
39)  Ved hjælp af Efterretninger for Søfarende  
40)  Ved Esbjerg, Aalborg, Ulvsundbroen i Bøgestrømmen, Svendborg og Sønderborg  
41)  Fordi alle mål i kortet bliver større, jo nærmere man kommer polerne  
42)  Længdegrader  
43)  55°56,2' N - 11°02,8' E  
44)  Et N-mærke ca. 2,7 sm. N for Gilleleje 
45)  56°33,6' N - 12°06,4' E 
46)  57°29,6' N - 10°38,5' E  
47)  Et N-mærke ca. 4 sm. N for Læsø  
48)  Et W-mærke ca. 2 sm. NW for Læsø Rende Fyr 

 

Vigtigt at vide:  

  
Hvis bogen tages i brug ved undervisning eller selvstudium, skal både underviser og elev være medlem af 
foreningen Duelighedsklubben.  
 
Hvis du endnu ikke er medlem, eller hvis du ikke har betalt kontingent inden for de sidste 12 måneder, kan 
du bringe dette i orden ved at indmelde dig på hjemmesiden www.duelighed.dk 

 

Svar på opgaver til lektion nr. 8 
 

1)  Bestiksejlads  
2)  Gisset sted   
3)  Usikkerheden ved gisset sted bliver større  
4)  Ved hjælp af observationer  
5)  Et kryds i en cirkel, samt angivelse af tidspunkt og logvisning 
6)  Stedlinie  
7)   Mærke 
8)  Når der er stor afstand mellem forpunktet og bagpunktet 
9)  At man måler kompasretningen til en genstand ved hjælp af håndpejlekompas eller et pejleapparat  
10)  Nej, der skal først korrigeres for dv. og mv.  
11  Ud fra skibets kompaskurs i pejleøjeblikket  
12)  P.dv. (Pejling devierende)  
13)  P.mv. (Pejling misvisende)   
14)  P.rv. (Pejling retvisende) 
15)  P.rv. = 144°  
16)  P.rv. = 045° 
17)  P.rv. = 359°  
18)  P.rv. = 094° 
19)  Jo længere væk man kommer fra den pejlede genstand 
20)  En cirkel   
21)  Til at bestemme afstande til genstande, hvis højde man kender, i det øjeblik de dukker op over eller 
       forsvinder under kimingen  
22)  12,4 sm 
23)  At stedlinierne er bestemt samtidigt, eller så hurtigt efter hinanden, at skibet ikke har bevæget sig 
       nævneværdigt 
24)  At vinklen mellem stedlinierne er så vinkelret på hinanden som muligt   
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25)  56°09,8' N - 12°16,9' E  
26)  56°26,5' N - 11°06,2' E 
27)  Nære punkter   
28)  Mærke  
29)  55°54,8' N - 11°19,6' E  
30)  56°59,2' N - 10°33,0' E  
31)  56°10,7' N - 11°37,8' E  
32)  56°36,9' N - 11°22,0' E  
33)  Position   
34)  57°09,8' N - 11°47,0' E  
35)  Ved at beregne afstanden til flere satellitter på samme tidspunkt  
36)  Hvilket gradnet der er benyttet ved kortets konstruktion 
37)  Nej 
38)  Man indstiller GPS´en til det medbragte korts datum   
39)  Det læser man i kanten af kortet  
40)  Kurs, fart og distance (beholdne)  
41)  Waypoint 
42)  Som støtte til navigationen i myndighedsgodkendte søkort  
43)  Beregning af afstande og retninger til kyststrækninger, sømærker og andre skibe  
44)  Nej 
45)  På www.frv.dk eller www.dmi.dk  
46)  Forklaring på tegn og forkortelser i søkort 
47)  Oplysninger af betydning for sejladsen i danske farvande  
48)  Mindre risiko for ulykker 
49)  Nej, og derfor skal der til enhver tid holdes behørigt udkig 
50)  Bedre overblik, og derfor mindre risiko for ulykker 
51)  Mindre risiko for ulykker 
52)  Nej, det er livsfarligt 
53)  Mindre risiko for ulykker 
54)  Mindre risiko for ulykker 
55)  Mindre risiko for ulykker 
56)  Større risiko for ulykker 
57)  Du sejler med kortplotteren 
58)  Mindre risiko for ulykker 
59)  Mindre risiko for ulykker 
60)  Større risiko for at oversé sejladsadvarsler 
61)  Større risiko for ulykker 
62)  Større risiko for ulykker 
63)  Mindre risiko for ulykker 
64)  Mindre risiko for ulykker 
65)  Ja,ved f.eks. kraftig regn eller våde sejl 
66)  Mindre risiko for ulykker 
67)  Ja, f.eks. ved Nordlys eller elektronstorme i Ionosfæren 
68)  Større risiko for ulykker 
69)  Større risiko for ulykker 
70)  Større risiko for ulykker 
71)  Større risiko for ulykker 
72)  Zoomer helt ind på alle dele af ruten 
 
 

 

 

http://www.frv.dk/
http://www.dmi.dk/
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Svar på opgaver til lektion nr. 9 
 

1)  F  
2)  FFl  
3)  Fl  
4)  LFl 
5)  Fl(2)  
6)  Fl(2+1)  
7)  Q   
8)  Ca. 120 blink hvert minut.  

9)    

10)  
11)  Q(6) + LFl 
12)  VQ(6)+LFl   
13)  Oc  
14)  Oc(3)  

15)  

16)  

17)  
18)  Grønne 
19)  Vadehavet: S. for Esbjerg. - Limfjorden: Hestehage W. for Aalborg. - Bøgestrøm: Ulvsundbroen. -  
20)  Lysrefleksbånd: 1 grønt bånd  
21)  Lysrefleksbånd: 1 rødt bånd  
22)  Sømærket skal holdes om styrbord, idet hovedløbet er til bagbord  
23)  En skillepunktsafmærkning, som skal holdes om bagbord hvis man vil følge  
24)  Med sømærket om bagbord 
25)  Med sømærket om bagbord 
26)  At en hindring skal passeres til en bestemt side  
27)  Syd om sømærket  
28)  Vest om sømærket 
29)  Nord om sømærket  
30)  Øst om sømærket  
31)  Lysets farve er hvidt, og antallet af blink i fyrkarakteren følger tallene på urskiven   
32)  At topbetegnelsens spidser angiver, hvilken del af sømærket der er sort   
33)  1 blåt bånd (dobbelt bredde) over 1 gult bånd   
34)  2 blå bånd  
35)  1 gult bånd over 1 blåt bånd (dobbelt bredde) 
36)  2 gule bånd 
37)  Isoleret fareafmærkning 
38)  Kan passeres til begge sider  
39)  Midtfarvandsafmærkning  
40)  En sejladshindring 
41)  Gul  
42)  Gul  
43)  En sejladshindring, som vurderes at ligge til meget stor fare for sejladsen  
44)  Den hvide sejladsvinkel   
45)  Forfyr 
46)  Molefyr viser grønt lys om styrbord og rødt lys om bagbord for indgående   
47)  Sejladsbåker  
48)  Kabelbåker 
49)  Båker der afmærker militære forbudsområder  
50)  Båker der afmærker rørledninger 
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51)  Båker der afmærker havne- og fredningsområder  
52)  Båker der afmærker gravelinier 
53)  En rund plade med røde og hvide lodrette striber   
54)  Grøn trekantet plade med spidsen opad eller grønt lys om styrbord 
55)  Hvidt  
56)  1 rødt, fast eller blinkende lys 
57)  2 eller 3 røde, blinkende lys  
58)  2 eller 3 røde, faste lys 
59)  500 meter  
60 a)  At lys- og mørkeperioder er lige lange 
60 b)  At farverne i vinkelfyret er hvid (W), rød (R), grøn (G)  
60 c)  At hele fyrkaraktens periode er 2 sekunder (1 sekund lys + 1 sekund mørke 
60 d)  At lyskilden er placeret 25 meter over middelvandstanden  
60 e)  At lyset på en mørk og klar nat når 22-17 sømil ud  
60 f)  At morsesignalet for bogstavet (N) kan ses på radarskærme   
61)  En midlertidig vragafmærkning 
 

 

Svar på opgaver til lektion nr. 10 

1)  Bådens fører   
2)  Båden kan kæntre  
3)  Der kan falde en person overbord 
4)  Ja  
5)  Varmt og vandtæt tøj, samt gummistøvler og skridsikkert fodtøj  
6)  Man skal aldrig stå op i en mindre båd, hvis det kan undgås  
7)  Vejret kan hurtigt slå om, og så kan løst grej blive farligt   
8)  At indhente alle oplysninger, der har betydning for sejladsen  
9)  At planlægge en sejladsrute 
10)  Med kurs, distance og waypoints 
11)  At de er opdaterede  
12)  Ja  
13)  At de mest rutinerede folk er på vagt på de vanskeligste strækninger  
14)  Ja  
15)  De mest detaillerede for området 
16)  Inden afgang fra havn  
17)  Det skal føreren instruere vagten om  
18)  For at have en "nødbremse" hvis motor/sejl svigter  
19)  Ja, både besætning og passagerer  
20)  Ca. 1.200 meter  
21)  Kravle op på den kæntrede båd hvis det kan lade sig gøre  
22)  Ligge stille i vandet, holdt oppe af redningsvest eller lignende 
23)  Den er lettere at få øje på fra skibe og fly, end en person i vandet 
24)  SOLAS - CE - VAREFAKTA  
25)  Ca. 1 kg.  
26)  Svømmevest der holder en person flydende. Den har ingen krave, og kan derfor ikke vende en 
       bevidstløs person i vandet og holde mund og næse fri af vandet 
27)  Redningsvest der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af  
       vandet, såfremt personen kun har badetøj på 
28)  Redningsvest der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af     
       vandet, undtaget hvis personen har flydedragt på 
29)  Redningsvest der kan vende en bevidstløs person om på ryggen og holde mund og næse fri af  
       vandet, selv om personen har flydedragt eller sejlertøj på med indbygget opdrift 
30)  Livlinen skal være så kort som muligt  
31)  Livlinen lægges omkring stræktove 
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32)  Det er en udløserline, så flåden oppustes, når den kastes over bord  
33)  Nej 
34)  Placerer personen i en gummiflåde eller jolle, som slæbes 30-50 meter efter båden 
35)  NMOC (Nationalt Maritimt OperationsCenter) 
36)  Dirigerer assistance fra helikopter og fly 
37)  Kontakte en kystradiostation over VHF eller ringe til Alarmcentralen 112 eller til NMOC (Nationalt 
       Maritimt OperationsCenter) tlf: 728 50382 
       og straks komme den nødstedte til hjælp  
38)  Ja, såfremt det kan ske uden fare for eget skib eller besætning, og såfremt anden og bedre hjælp  
       ikke er påbegyndt 
39)  Reaktionsevnen, muskelstyrken og hjernefunktionen nedsættes  
40)  Nej - alkohol forværrer situationen  
41)  Ja, for vand afkøler kroppen mange gange hurtigere end luft 
42)  Beholder al tøjet på, presser armene ind mod kroppen og holder benene samlet op mod kroppen 
43)  Fordi det sidste varme blod inde i kroppen derved blandes med det kolde blod i arme og ben,  
       hvorved tilstanden forværres  
44)  Yder trinvis førstehjælp  
45)  Bærer hende ind i et ikke-opvarmet rum, fjerner det våde tøj og pakker hende ind i plastik og ikke- 
       opvarmede tæpper. Først kroppen og benene i et tæppe for sig selv, dernæst et andet tæppe omkring     
       hoved, arme og krop, således at kroppen ikke kan varme armene op 
46)  Lader hende forsat være indpakket i tæpperne, giver hende varm og sukkerholdig drikkelse, taler til  
       hende, og beroliger hende  
 

 

Svar på opgaver til lektion nr. 11 
 

1)  Alle 3 betingelser skal være til stede samtidig 
2)  Mindst 1 af handlingerne kan slukke ilden  
3)  Dampene  
4)  Lægger et låg på dåsen  
5)  Flammepunktet  
6)  Antændelsestemperaturen  
7)  Selvantændelsestemperaturen 
8)  Opvarmning af omgivelserne med elektromagnetiske bølger  
9)  Opvarmning af omgivelserne gennem faste stoffer  
10)  Opvarmning af omgivelserne med varm luft 
12)  Vand 
13)  CO2 
14)  Pulver  
15)  Vand leder elektricitet  
16)  Vand binder varme under fordampning (afkøler)  
17)  Tungere 
18)  Kvælende - også farligt for mennesker 
19)  Fordi det klarer op til 600 grader C. 
20)  Kvæler ilden, ved at pakke ham ind i brandtæppet 
21)  Mindst 1 gang om året  
22)  Mindst 1 gang om ugen  
23)  I eller ved motorrummet og ved el-tavler  
24)  For at minimere brandfaren 
25)  Der er fare for selvantændelse  
26)  Så er det lettere at opdage utætheder, f.eks. udsivning af brændstof 
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27)  Undgå brandbare materialer i rummet  
28)  Udstødningssystemet  
29)  For at undgå brandfare ved gnistdannelser og varmeudvikling  
30)  For at undgå knaldgasser 
31)  Udluftningsrør og påfyldningsrør skal være ført til dæk  
32)  Skal være forsynet med gnistfilter 
33)  Motoren skal standses, og der må ikke ryges eller bruges åben ild   
34)  Fordi brændbare dampe fra brændstoftanken presses ud af den væske man fylder på  
35)  At udlufte motorrummet inden motoren startes, samt tørre evt. spildt væske op 
36)  Kun autoriserede installatører må benyttes til arbejder på gasanlæg   
37)  Gassen er tungere en atmosfærisk luft, fylder skibet op nedefra, med fare for eksplosion eller  
       kvælning af personer 
38)  Smider den overbord, eller sørger for effektiv afkøling  
39)  Inden skibet stikker til søs  
40)  Slår alarm, så alle om bord er "på dupperne" hvis situationen udvikler sig alvorligt  
41)  Fjerner så vidt muligt al brændbart materiale i nærheden af branden 
42)  Forlader rummet, lukker alle åbninger og afbryder al ventilation til rummet. Gør klar til, at forlade skibet 
43)  Åbner forsigtigt døren til dækssalonen i luvsiden, så ilden kan angribes nedefra i medvind 
44)  Forringet stabilitet på grund af vandet fra slukningsarbejdet  
45)  Afkøler brandstedet ved at efterslukke med vand  
 

 

Svar på opgaver til lektion nr. 12 
 

1)  At værne om havmiljøet ved begrænsning af forureningen  
2)  Ja - med bøde, hæfte eller fængsel  
3)  Kystnære, lavvandede områder 
4)  12 sømil ud fra kyst eller basislinier  
5)  Linier som efter internationale aftaler er trukket over bugte og fjordmundinger eller mellem øer og  
     holme  
6)  Havområderne inden for basislinierne  
7)  Ja - næsten alle farvande omkring Danmark har særligt skrappe miljøregler  
8)  Nej - under ingen omstændigheder  
9)  Ja - hvis skibet er udstyret med godkendt udtømningsudstyr 
10)  Opsamler det, bringer det i land, og afleverer det i en havn 
11)  Mere end 12 sm fra kyst eller basislinie (internationalt søterritorium)  
12)  Friskfangede fisk eller dele af friskfangede fisk  
13)  Mere end 12 sm fra kyst eller basislinie (internationalt søterritorium)  
14)  Bidrage til iltmangel i vandet  
15)  Kun levnedmiddelaffald og frisk fisk/fiskerester  
16)  Ja  
17)  Plastik 
18)  De indeholder metaller og/eller kemikalier, der dræber levende organismer  
19)  Nej 
20)  Fjerner begroning og løs maling med forsigtighed. Pletmaler de steder, hvor der mangler  
       bundsmøring  
21)  Dumpning er forbudt overalt på havet  
22)  Nej - afbrænding til havs er forbudt overalt  
23)  For at give fugle og sæler fred, især i yngletiden  

 


