
Alkohol og rusmidler til søs

What Shall We Do With a
Drunken Sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
What shall we do with a drunken sailor?
Early in the morning.
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Wilken Hornemann, 1861





1911



Antwerpen omkring 1900



Damp-og motorskibe efter 1. Verdenskrig



Velstand og frihed efter 2. Verdenskrig





FIONIA’s grundstødning ved 
Shetlandsøerne den 10. juli 1976



SARAH POULSEN
Juli 1980





Exxon Valdez gik på grund den 24. marts 1989 i Alaska 
Golfen og lækkede anslået 42 millioner liter råolie. 

Kaptajnen Joseph Hazelwood blev senere 
anklaget for at have været påvirket af 
spiritus,men sagen holdt ikke i retten.



Exxon Valdez
katastrofen 1989



1991



1995



1995









SVEND MÆRSK Oktober 2003



2004





coasteren ANNE BOYE



M/S KAREN DANIELSEN
forlod Svendborg den 3. 
marts 2005 på vej til 
Mäntyluoto Finland



LBK nr 903 af 12/07/2007 om sikkerhed til søs 

§ 29 a. For spiritussejlads straffes den, som fører skib eller i 
øvrigt udfører arbejde om bord på et skib i en stilling af væsentlig 
betydning for sikkerheden efter at have indtaget spiritus i et 
sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller 
efter sejlads overstiger 0,50 promille. 

…….

Stk. 4. For spiritussejlads straffes endvidere den, som fører skib 
eller i øvrigt udfører arbejde om bord på et skib i en stilling af 
væsentlig betydning for sikkerheden efter at have indtaget 
spiritus eller andre rusmidler i et sådant omfang, at 
vedkommende er ude af stand til at udføre sin tjeneste på fuldt 
betryggende måde. 



nye tendenser…

Alkohol tilladt på Torms skibe
Mens stort set alle andre rederier har totalt 
forbud mod alkohol om bord, er Torm gået 
mod strømmen og tillader vin og øl om bord i 
rederiets skibe. 
Umiddelbart efter at Karen Danielsen i 2005 var sejlet 
ind i Storebæltsbroen med en stærkt beruset 
overstyrmand på vagt, reagerede både politikere og 
branchefolk med at kræve skærpet lovgivning om 
sikkerhed til søs - herunder faste promillegrænser for 
søfolk i handelsflåden. Langt hovedparten af rederne 
indstillede sig på lovkrav om totalt forbud mod alkohol 
om bord eller en promillegrænse på 0,2 , - således 
også Torm, der beordrede alle former for alkohol fjernet 
fra rederiets skibe senest 31. december, 2005.

Artikel bragt i: Søfartens Ledere 2009 nr 02





Alkohol om bord og  i land



Lægeundersøgelserne



Lægeundersøgelserne







Brug af hash i befolkningen



16-20 årige



Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og 
fiskere

Indledning
Helbredsundersøgelsernes formål er at sikre den enkelte søfarende og 
fiskers helbred samt skibets sikkerhed. Ved vurdering af søfarende og 
fiskeres egnethed til at sejle til søs skal følgende derfor altid indgå i 
overvejelserne:

1. Medfører sygdommen eller tilstanden en forøget risiko for akutte 
komplikationer, som ikke kan behandles af lægmand i et skib, og som 
dermed kan udgøre en væsentlig risiko for vedkommende selv?

2. Vil akut opstået sygdom hos en søfarende eller en fisker udgøre en risiko 
for skibets sikkerhed eller sætte andre besætningsmedlemmer i en unødigt 
vanskelig situation?

3. Medfører sygdommen eller tilstanden, at den søfarende eller fiskeren vil 
have vanskeligt ved at klare en nødsituation om bord?

I vurderingen af førstegangsudmønstrende bør der lægges væsentlig vægt 
på, om sygdommen eller tilstanden på sigt vil kunne forventes at blive til 
hinder for arbejde i handels- og fiskeskibe.



Diskussion
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