
    
 



    
 

FØRSTESTYRMANNS - 
MERKET 
    

1. Tilfredsstill kravene til Annenstyrmannsmerket og Annenmaskinistmerket. 
Ferdighetene til Jungmannsmerket, Lettmatrosmerket, Matrosmerket og 
Annenstyr-mannsmerket kan du lese om i et egne instruksjonshefter. Du bør 
repetere disse merkene.  

2. Instruksjonsheftet inneholder: 
3. Vær med som Annenstyrmann i båter som brukes i speiderarbeidet i minst en 

sommersesong. Ha ansvar for navigeringen på minst fem overnattingsturer i løpet 
av denne tiden. Ha deltatt i alle arbeidene ombord som en skipper bør kunne.  

4. Kjenne kartets oppbygging. Ha kunnskap om alle sjømerker, hvordan de er merket 
i kartet og hvordan det skal navigeres i forhold til dem. Ha godt kjennskap til 
hvordan skipsleder merkes med faste og flytende sjømerker, og hvordan dybden i 
en led merkes på kartet. Vis at du kjenner betydningen av bestikkhold i kartet.  

5. Ha kunnskap om kompassets funksjonsmåte, hva som forårsaker deviasjon og 
misvisning, herunder redegjøre om forhold som kan endre deviasjonen, finne 
deviasjonen for aktuell kurs av kurve/tabell, og finne stedets misvisning og rette til 
aktuell tid. Vise gjennom praktiske beregninger hvordan en finner retninger ved 
hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen med kompasset. Kan 
bestemme deviasjonens størrelse på forskjellige kurser ved å styre i overettlinjer. 
Kan bestemme posisjonen ved krysspeiling. 

6. Ha kunnskap om at ulike fyr, lykter og lysbøyer har ulike lyskarakterer, og forstå 
hvordan karakterene som er angitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne 
identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av fargede sektorer. Vis at du 
kan bruke disse under nattseilas. 

7. Ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om lanterner og signalfigurer, og om 
spesielle regler for norske fravann.  

8. Ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om manøvrering under nedsatt sikt, 
og om bruk av lys- og lydsignaler.  

9. Ha god kunnskap om de viktigste bestemmelser i lover og forskrifter som gjelder 
for fritidsbåter. Ha kunnskap om ansvarsforhold og forsikringsmuligheter og om 
skadebegrensning etter kollisjon og grunnstøting. 

10. Kunne godtgjøre grundig kjennskap til sjøveisreglenes bestemmelser om 
nødsignaler, vedlegg IV, særlig de som kan brukes i mindre båter. Kjenne 
forholdsregler i nødssituasjoner, og alle følgene av misbruk av nødsignaler. Ha 
kjennskap til hvordan du kan søke etter person som er forsvunnet, og redde 
personer fra sjøen og fra farkost. 

11. Kunne beregne hastighet og seilt distanse. 
12. Ha kunnskap om elektroniske hjelpemidlers muligheter og begrensninger. 
13. Kunne redegjøre for krav til hygienen om bord. 
Du må ha Førstestyrmannsmerket for å kunne ta sertifikat som fører av en speiderbåt under 15 
meter under nattseilas i beskyttet farvann. 
    
 

Utgitt av Norges speiderforbund 1978 
Redigert av Gunnar Skundberg     
Revidert og utvidet utgave 1996 
Digital kopi med nye krav januar 2009 og mindre justeringer 
    

  2 



    

ERFARING 
2. Vær med som Annenstyrmann i båter som 

brukes i speiderarbeidet i minst en 
sommersesong. Ha ansvar for navigeringen på 
minst fem overnattingsturer i løpet av denne 
tiden. Ha deltatt i alle arbeidene ombord som 
en skipper bør kunne.  

    

 
Hensikten med dette punktet er å gi deg erfaring før du selv 
skal ut på overnattingstur og ha ansvaret ombord.  
 
Du må derfor delta i arbeidene ombord, med seiling, ankring 
m.v. Dessuten skal du mens en annen er med på turen og som 
allerede har sertifikat, ha ansvaret for navigeringen. 
 
Naturligvis må du under disse turene vise at du virkelig kan 
dine ting. En ting er å kunne karttegn m.v. teoretisk, en helt 
annen ting er å kunne vise hva du kan nytte teorien til. 
 
Skal du navigere i ukjent farvann så se godt etter på forhånd 
hvilke sjømerker du kan vente å få se, og se til at du seiler på 
den riktige siden av merkene.  
 
Dersom du er usikker må du ikke nøle med å slå av på farten, 
eller du kan i tide velge en annen led som ikke byr deg så 
mange problemer. Sikkerheten må gå først. 
 
Tren deg selv i å navigere etter kart på steder hvor du er godt 
kjent. Siden kan du utvide seilasen til mer ukjente farvann. 
 
Dersom du fra før er vant til å ferdes i båt, og allerede kan 
ferdighetene, kan lederen dispensere fra kravet om antall turer 
og den tid du har deltatt i speiderarbeidet. 
 
    

3. Kjenne kartets oppbygging. Ha kunnskap om alle 
sjømerker, hvordan de er merket i kartet og hvordan 
det skal navigeres i forhold til dem. Ha godt kjennskap 
til hvordan skipsleder merkes med faste og flytende 
sjømerker, og hvordan dybden i en led merkes på 
kartet. Vis at du kjenner betydningen av bestikkhold i 
kartet.  

    

 
Først bør du finne fram heftet om Annenstyrmannsmerket, og 
studere om igjen pkt. 3 om de vanligste karttegnene på et 
sjøkart, og om hvordan grunner merkes  
 
Før vi ser på flere karttegn, skal vi snakke litt om selve kartet. 
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KARTER 
Et kart er et forminsket bilde av en større eller mindre del av 
jordoverflaten. Ettersom jorda er en kule, vil bare en globus 
kunne gi et korrekt bilde av jordoverflaten, men en globus med 
tilstrekkelig mange detaljer ville bli altfor stor og uhåndterlig 
til å kunne nyttes. 
 
Hvis vi ønsker å lage et kart av jorda, og dermed overføre en 
del av kuleflaten til et stykke flatt papir, må det på kartet finne 
sted en forrykning. Vi kan nemlig ikke få både flateinnholdet 
og retningene på kartet til å bli korrekte. For et sjøkart er det 
viktigst at retningene, kursene, blir de samme som på jorden, 
og at vi kan måle avstandene mellom to punkter riktig. 
 
Kart lages derfor etter forskjellige metoder. Sjøkart 
tilfredsstiller ovenstående krav, og de mest brukte måtene i 
konstruere dem på er i Gauss konforme sylinderprojeksjon, 
Mercators sylinderprojeksjon og Cassinis projeksjon. Måten 
kartet er laget på står angitt i tittelfeltet. 
 
KARTETS TITTELFELT 
På neste side ser du tittelfeltet på et vanlig norsk sjøkart. 
 
Tittelfeltet forteller oss en del om kartet og om hvor nøyaktig 
det er. Først forteller det hvem som har gitt ut kartet, Statens 
Kartverk, Norges Sjøkartverk. Sjøkartverket utgir alle norske 
sjøkart. Noen kaller sjøkartene "draft", men det er feil, idet det 
er en gammel betegnelse som egentlig betyr dypgående. 
 
Sjøkartverket har sine forhandlere rundt om i landet. Det skal 
være mulig å få kjøpt sjøkart i en hvilken som helst kystby, 
eller å få bestilt dem på kort varsel. 
 
Videre forteller tittelfeltet hvilken kyststrekning kartet gjelder 
for, her TANANGER - STAVANGER - SKUDENES. 
 
Tittelfeltet forteller også hvilken type gradnett kartet er laget 
etter. Det er først når vi bruker satelittnavigatorer, GPS-
navigatorer, at dette har noen praktisk betydning for oss. Vi 
kan da stille inn navigatoren på det gradnett som gjelder. En 
del av kartene bruker Europeisk utjevnet gradnett ("European 
Datum system"). De fleste eldre norske kart er laget etter 
NORSK GRADNETT, mens GPS-navigatoren er beregnet på 
gradnettet WGS-84. Mellom de sistnevnte to gradnettene er 
forskjellen ca 300m. 
 
MÅLESTOKK 
Et karts målestokk forteller hvor mye kartet er forminsket i 
forhold til terrenget. Målestokken 1:50000 er den vanligste på 
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de kartene som nyttes for seilas langs kysten. En lengdeenhet i 
kartet er 50 000 lengdeenheter på jordoverflaten: det vil si at 1 
cm i kartet er 50000 cm eller 500 meter i terrenget, og 1 mm i 
kartet er lik 50 meter i terrenget. Et slikt kart sier vi har stor 
målestokk, og det omfatter en liten del av jordoverflaten. 
Under angivelsen av målestokk er det satt inn en skala som kan 
brukes til lengdemåling, angitt i meter og kilometer. Vi bruker 
breddeskalaen til måling av distanser i nautiske mil (se emnet 
«distanser» på neste side). 
 
ALDER 
I kartet er også angitt når sjømålingene er foretatt. En del kart 
er fra for århundreskiftet, og det sier seg selv at slike kart ikke 
kan være så nøyaktige som et helt nymålt og nytegnet kart. 
 
TRYKKING OG RETTELSER 
Nede i venstre hjørne av kartet er angitt trykningsdato, f.eks. 
"Trykt 2/95", som angir at kartet er trykt i februar 1995. Det er 
også trykt på til hvilket tidspunkt det er rettet til: "Rettet til og 
med "Efs" nr / 2/95". Du ser da at "Kartet er ajourført på 
grunnlag av "Etterretninger for sjøfarende" fram til nr. 2 1995. 
Det kan også være satt på et stempel dersom kartet er rettet 
etter at det er trykt. Se derfor alltid på disse opplysningene når 
du kjøpet kart, slik at du ikke går hen og kjøper gamle kart som 
ikke er ajourført. 
 
BÅTSPORTKART 
Båtsportkart trykkes opp i nye opplag hvert annet år, og det er 
da trykt på f.eks. "1995-1996 UTGAVE". Disse blir ikke rettet 
før du kjøper dem. 
 
Båtsportkartene innholder to slags opplysninger som kan ha 
forskjellig rettingstidspunkt. Dette er påfert i kartet, f.eks.: 
Navigasjonsopplysninger ajour pr 6/1994, 
Båtsportopplysninger ajour pr. 1/1995. 
 
Båtsportkartet inneholder den samme, eksakte informasjon om 
dybdeforhold og farvannets oppmerking som ordinære sjøkart. 
Navigasjonsopplysninger rettes derfor på samme måte. I tillegg 
er båtsportkartet utstyrt med nyttig informasjon som er av 
interesse for fritidsflåten. Dette gjelder f.eks. opplysninger om 
småbåthavner, lege, badeplasser, toaletter, friarealer, 
skjærgårdspark og fuglereservater. Båtsport-opplysninger er 
også angitt med tidspunkt for ajourføring. 
 
Selvsagt forekommer det sjelden at selve kartet endres, altså at 
forholdet mellom land og sjø endres, men det som kan skaffe 
navigatøren vanskeligheter er forandringer vedrørende 
sjømerker og fyrbelysningen, broer over sund og likedan nye 
luftspenn. 
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Del har forekommet at en lystseiler med høy mast har tatt med 
seg en ledning strukket mellom to holmer bare fordi skipperen 
har seilt på et gammelt kart hvor denne ledningen ikke var 
avmerket. En slik "kollisjon" kan bli kostbar. 
 
Viktige endringer i kartene kunngjøres i kringkasting og over 
VHF-radio dersom disse har umiddelbar betydning for 
sikkerheten ved seilas. Det samme skjer om midlertidige 
endringer og feil, f.eks. at en fyrlykt har falt ut. Ellers 
kunngjøres rettinger til kartene i publikasjonene: 
"Etterretninger for Sjøfarende" og "Kunngjøringer fra 
Fyrdirektøren". Disse publikasjonene kan fås kjøpt hos kart-
forhandlerne, men skal også kunne skaffes på havne- og 
loskontorene. 
 
DISTANSER 
Breddeminuttene på et kart leses av på den loddrette 
gradinndelingen på begge sider av kartet (se kartrammen side 
5). Et breddeminutt er lik en nautisk mil, og vi nytter derfor 
breddeskalaen når vi skal måle distanser. Som du ser merkes 
gradene med en ring etter tallet, 58°. Minuttene merkes med en 
liten strek etter tallet, 56'. 
 
På et sjøkart laget slik vi har sett, øker breddeminuttene etter 
hvert som vi nærmer oss polen. Vi må derfor måle distansen 
på bredde-skalaen rett ut for der seilasen foregår, midt ut for 
midtpunktet mellom de to stedene vi skal måle avstanden 
mellom. 
 
Pa et spesialkart i milestokk 1:50000 er det nesten ikke 
forskjell på breddeminuttet oppe og nede på kartet, og vi kan 
derfor ta et minutt mellom passerbeina hvor som heist på 
skalaen når vi skal måle avstander. 
 
SPESIELLE OPPLYSNINGER 
Alle kartene fra Sjøkartverket er nummerert, og nummeret er 
vanligvis trykt i alle hjørnene på kartet. Kartnumrene fra 1 - 199 
er satt av for kart målestokk 1:50000; samme målestokk har 
"Båtsportkart" med nummer i 700 serien, og med en bokstav 
foran nummeret som forteller hvilken serie kartet tilharer. 
Karter i nummerserier 200 og 300 er oversiktskart. 
 
Disse har målestokk 1:75000 til 1:10.000.000. Noen kart har 
spesielle opplysninger, som kart merket «Decca» og «Loran» 
som er beregnet på bruk av slike navigasjonssystemer. Andre 
kart er beregnet for seilas over store åpne havstrekk, såkalte 
«oversilingskart». Havnekart i stor målestokk har nummerserie 
400. Noen opplevelseskart har ikke nr., f.eks. for Blindleia, der 
kartene er merket Blindleia - 1, 2 og 3. 
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I kartrammen er angitt hvilke kart vi kan fortsette seilasen på 
når kartet ikke rekker lenger, f.eks. "Tilstøtende sjøkart nr. 14", 
eller på Båtsportkart "Tilstøtende kart nr. J-756". 
 
Over enkelte områder i kartet finnes det spesialkart. Rundt 
dette området er det laget en rød ramme, påført hvilke sjøkart 
det finnes i, f.eks. "Se sjøkart no. 479". Andre ganger er 
spesialkartet inntegnet et sted på hovedkartet, og det står da i 
den røde rammen: "Se spesial". I nyere kart og også henvist til 
"Losskisser" i "Den norske los". 
 
Rutenettsmerker 
Øverst på nye kart står det en del om rutenettsmerker: 
"Rutenettsmerker og tall er angitt i rammekanten". Dette er 
opplysninger vi som småbåtbrukere ikke trenger bry oss med. 
 
Kompassroser 
Utover kartet er det inntegnet flere kompassroser, og disse er til 
bruk når du skal ta ut kompasskurser. På Spesialkartene og 
Båtsportkartene er det to roser utenfor hverandre, med samme 
sentrum. 
 
Den ytre rosen er 
"rettvisende", den peker mot 
den virkelige nordpolen. På 
den indre rosen er det tatt 
hensyn til misvisningen på et 
bestemt tidspunkt, det er 
angitt hvor stor misvisningen 
er og hvor mye den endrer seg 
hvert år. 
 
I kart som dekker større 
områder er det bare inntegnet 
rettvisende kompassroser. 
Navigatørene til sjøs bruker 
alltid de rettvisende 
kompassrosene når de tar ut 
kurser. 
 
KYSTKONTUREN 
Som vi lærte til 
Annenstyrmannsmerket er 
strandlinjen tegnet så nøyaktig 
som mulig. I eldre kart er likevel strandlinjen unøyaktig, noe 
du av og til kan se i det området to kart overlapper hverandre.  
 
Kaier og brygger, moloer og lign. er vist i kystkonturen ut fra 
størrelse. I de fleste spesialkartene blir moloer og lign. bare 
tegnet som en strek. Ligger en del av en molo undervanns når 
det er høyvann er det markert ved at den ytre delen er stiplet. 
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Noen steder der et område er under utfylling eller under arbeid, 
er også dette vist med en stiplet linje, og med tekst hva det 
gjelder. 
 
LANDET 
Landet innenfor har forskjellig markering for fjelltopper ut fra 
når kartet er laget. Nyere kart har høydekurver, andre har 
terrengskygge osv. Alle fjelltopper som kan være til nytte for 
oss sjøfarende er merket, og med høydeangivelser. Noen er 
målepunkter, eller trigonometriske punkter. Mange små holmer 
har påført høydetall for høyeste punkt, uten at det er angitt hvor 
på holmen høydepunktet er. Høyden er angitt med et 
vertilkaltall, enten på holmen, eller i parentes ved siden av den. 
 
En elv og bekk er merket enten med to streker hvis den er bred, 
og ellers med en strek. 
 
DYBDEANGIVELSER 
Alle kart har nå dybdeangivelser i meter. Dybder er redusert til 
vårjevndøgns spring lavvann. Ytterst sjelden er dybdene i 
virkeligheten mindre enn angitt i kartet. 
 
På de fleste kart blir det brukt blå fargetone for å fremheve de 
grunne områdene. Vanligvis blir det vist blåtone mellom 
høyvannslinjen og 10 meter kurven på nyere kart i målestokk 
1:50000 og større.  
 
På enkelte tidligere utgitte kart er det imidlertid vist to 
forskjellige blåtoner, en markerer mellom høyvannslinjen og 
10 m kurven og en noe svakere mellom 10m kurven og 20 m 
kurven. Blåtone kan bli vist til andre dybder avhengig av 
målestokk og formål med kartet. 
 
I mange nyere kart er det utover hele sjøkartet trukket opp 
dybdekurver. I nyere kart er dette gjort med en heltrukket blå 
strek og med et dybdetall i sort midt på streken. 
 
En slaggrunnslinje som er brukt i eldre kart er egentlig en slik 
dybdekurve, og er vist prikket med sort. Innaskjærs går den på 
6 m dybde, og i mer utsatt område på 10, 20 eller 30 meter. 
 
Dybdekurver er i mange kart vist som en heltrukket linje, og 
har som regel dybdetall noen steder som bryter linjen.  
 
Andre kurver er markert med en strek-prikket linje, og der 
prikkene angir dybden; en prikk for hver 10 meter. Er strekene 
lenger, angir hver prikk 100 meter. Du kan ellers lett se dybden 
på dybdekurven ved å studere tallene på begge sider av 
dybdekurven. 
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Seilled 
Noen steder i alle eldre kart er det vist en seilled, uten at denne 
alltid er merket med faste eller flytende sjømerker. Det er da 
tegnet inn en ledstrek, og dybden angis med streker for hver 
meter dybde i løpet, og med prikk for 1/2 meter, eller med et 
skråtall (kursiv) i ledstreken eller ved siden av løpet. Disse 
hjelpelinjene i kartet viser hvor leden går, f.eks. nær land på 
den ene siden. Kan hende sundet er grunt, og med lukket 
slaggrunnslinje på begge sider, eller med blåtone i hele løpet. 
Kanskje ligger det en grunne også. Ledstreken vil da fortelle 
deg: 
1. at det går en led gjennom sundet 
2. på hvilken måte du skal gå gjennom sundet (f.eks. hvordan 

du skal gå i forhold til grunner) 
3. dybden i leden. 
 
Noen steder er det mudret ut til et seilløp, og det er angitt 
minste dybde i løpet mellom strekede linjer. Gå ikke utenfor 
det mudrede omradet! Det kan også være mudret i et større 
område, f.eks. i en båthavn. Et seilløp eller område kan også 
være grunnslept. Da er det slept en gjenstand til den oppgitte 
minste dybde. Dybden er angitt med en "U" under dybdetallet. 
 
MERKER LANGS SKIPSLED 
Likesom landeveien har sine veivisere, skilter, så har sjøen sine 
merker og varselskilter, merker som viser hvor skipene kan 
seile, eller som viser hvor grunner og båer ligger så en kan 
holde seg klar av disse. 
 
Vi har tidligere til Annenstyrmannsmerket lært at vi har faste 
og flytende merker, og du bør repetere det som står der. 
Faste merker: 
• Fyr og fyrlykter. • Jernsøyler og jernstenger. 
• Baker. • Master og lign. 
• Varder. • Malte flekker. 
 
I "merkelisten" vil du kunne se beskrivelse av merkene. 
 
En båke er et stativ, en eller annen slags rammekonstruksjon 
eller figur forsynt med et spileverk. Spileverket kan være malt i 
forskjellige farger, dels for å gjøre båken godt synlig, dels for å 
skille dem fra hverandre. 
 
Båker blir plassert på grunner, skjær, holmer og på fastlandet, 
og kan være forsynt med armer som viser hvor leia går. 
 
Vardene er murt opp av stein, eller støpt av betong. De kan ha 
toppmerker som peker mot farvannet. Vardene kan være 
sylindriske eller kan ha kassefasong, og de kan være malt på 
forskjellig vis. 
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En jernsøyle eller jernstang er plantet fast på et skjær eller en 
båe. Noen er også plassert på en holme, i kanten på et tørrfall 
eller lign. Som regel er søylene og stengene sortmalt, og med 
viser eller toppmerke som viser mot leia. Mange toppmerker er 
laget av horisontale spiler for å gjøre dem godt synlig, ofte malt 
hvite. I den senere tid er mange jernstenger forsynt med farget 
refleks på toppen, rød eller grønn. Særlig i hurtigbåtsleder blir 
nå toppmerkene med hvit bunn forsynt med en rød eller grønn 
kant av refleks. Har du lyskaster eller lommelykt, kan 
reflektor-merkene hjelpe deg til å finne merket om natten. En 
stang med rødt merke viser led til samme side som om del var 
en rød stake, og omvendt om den er merket grønn. 
 
Faste merker som stikker rett opp av sjøen, er plassert på en 
grunne, eller i kanten av en grunne eller tørrfall. Gamle merker 
er som regel plassert midt på grunnen eller skjæret, mens 
merkene nå som regel plasseres i kanten av grunnen. Hold deg 
derfor alltid godt klar av en grunne med et fast merke. 
 
Master kan ha forskjellig form, f.eks. mast med kors, mast med 
sylinder osv. 
 
En del steder på kysten er merket med en hvit flekk som er 
malt på en fjellknaus eller en stein. Ofte er de bare synlig når 
du kommer den ene veien i leia. 
 
Noen hurtigbåtleder blir nå forsynt med en plogformet 
konstruksjon i sjøen. De står som regel på en jernstang, har et 
hvitt toppmerke refleksbelagt, og med en rød eller grønn 10 cm 
bred refleksbelagt kant rundt del hele. Konstruksjonen er 
belyst. 
 
Flytende merker: 
• Kubbestaker. •   Lysbøyer. 
• Bøyestaker. •   Sylindrisk, konisk eller kulebøye. 
• Lydbøyer. •  Lysflåte. m. flere. 
• Klokkebøyer. 
 
Bøyestakene brukes gjerne på utsatte steder, og er såvidt mulig 
forsynt med toppmerke for å øke synbarheten. Toppmerkene er 
som regel satt sammen av sprinkler for at vindfanget skal være 
minst mulig. Flytende merker blir ofte forsynt med 
radarreflektorer. Grønne staker har enten spiss topp, eller er 
forsynt med grønn trekant som toppmerke. Rød stake har enten 
rett avskaret (butt) topp, eller rød sylinder som toppmerke. 
Staker forsynes ofte med refleks med samme farge som 
merkets farge, bortsett fra der merket er sort. Refleksen har der 
i stedet blå farge. Senterledsmerker har røde og hvite 
horisontale band, eller vertikale striper. Gule spesialmerker har 
et gult bånd, en gul X eller et gult symbol (kors). Sort og rød 
stake har bl.a. og røde horisontale bånd, minst et bånd av hver 
farge. 
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Bøyene har farger etter samme regler som for staker. 
Hvilke regler som gjelder for plassering av flytende merker kan 
du lese om til Annenstyrmannsmerket. 
 
I mange spesialkart er angitt friseilingsméd. Dette er linjer som 
går gjennom to faste punkter som er lette å finne, f.eks. 
"Kirken over høyeste punkt av Blåholmen". 
Disse linjer er hjelpelinjer under seilasen, og vil som regel 
danne en seilled inn mellom holmer og grunner. Noen steder er 
det satt opp "overettmerker". De angir linjer du trygt kan følge 
under seilasen inn mellom holmer og skjær. Som regel har de 
trekantede toppmerker, det ene med trekanten opp, det andre 
ned. Noen er forsynt med lys for nattseilas. Andre er beregnet 
på kontroll av logg ombord i båter. Vanligvis har de firkantede 
toppmerker med spissen opp, og kursen du skal holde angis. 
Avstanden mellom merkene er også oppgitt. 
 
 
DIVERSE KARTTEGN M.V. I SJØOMRÅDET 
Sjøkartverket har gitt ut "Symboler og forkortelser i norske sjøkart". I dette heftet vil du finne 
symbolene i riktige farger. Dette heftet bør finnes ombord i større båter. Her skal vi ta med en del 
aktuelle symboler. Bruk dem så sammen med heftet. 
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Skal vi seile over lange havstrekninger, eller i dårlig sikt, er det 
absolutt nødvendig å føre båtens vei inn på kartet så nøyaktig 
som mulig, slik at vi alltid vet hvor vi er så nøye som mulig. 
Dette kaller vi å føre bestikk. 
 
Ved bestikkføring er det viktig at vi kjenner utgangspunktet, 
eller avfarende plass. Det stedet vi skal til, kaller vi 
påkommende plass. Når vi har funnet avfarende plass, må vi 
finne hvilken kurs vi skal holde for å nå bestemmelsesstedet. 
Når denne er funnet og fartøyet ligger på kurs, må vi sjekke 
kursen. Underveis må vi også nytte alle tilgjengelige midler til 
å kontrollere hvor vi er. Vi skiller mellom bestikkplass, som er 
det sted vi ifølge bestikket er på, og observert plass, som er en 
sikker posisjonsbestemmelse ifølge observasjoner eller 
peilinger. 
 
Fartøyets vei tegnes fortløpende inn på sjøkartet, med 
rettvisende kurser og riktige distanser, slik at posisjonen er klar 
ved ethvert tidspunkt. Naturligvis er det en hel del arbeid med 
bestikkføring.    Nøyaktig klokkeslett må noteres, likeså 
rettvisende kurser og peilinger, og det må tas hensyn til avdrift 
og strøm.  Særlig når en med seilbåt krysser over større 
havstrekninger kreves det gode kunnskaper om avdrift m.v. for 
å kunne finne veien til bestemmelsesstedet. Da kan strøm, 
avdrift og dårlig styring gjøre bestikket upålitelig. Et godt 
hjelpemiddel og kontroll av bestikket er da peilinger, med 
direkte peiling til kjente punkter 
 
Loggen leses av ved alle kursendringer og passeringspunkter. 
Tar vi f.eks. en peiling og bestemmer nøyaktig posisjon, eller 
vi passerer et sted vi vet hvor er, fører vi opp loggstand, og 
fører 
det hele inn i kartet.  Også ekkolodd kan være et godt 
hjelpemiddel ved posisjonsbestemmelse, f.eks. til å bestemme 
hvor langt fra land vi er når bunnen skråner jevnt opp mot en  
kyststrekning. 
 
Båtens posisjon pleier vi å føre inn i kartet med en liten sirkel 
tegnet med blyant. Klokkeslettet her skrives tett inntil sirkelen. 
Mange foretrekker å sette inn en horisontal strek, med 
klokkeslett over streken og loggstand under. Bak streken 
skrives dag/dato. Dessuten føres alle observasjoner inn i en 
loggbok. Navigering er svært avhengig av nøyaktighet, og 
loggboken bidrar til å skape orden. 
 
Når du setter ut kurser og andre notater i kartet, bruker du 
blyant som er passe bløt, så du ikke lager furer i kartet. HB er 
bra. Tegn linjene så løst at du lett kan radere alle antegnelser 
bort uten at kartet skades. Trekker du opp en kurslinje mot 
f.eks. en lykt, skal ikke streken føres helt inn til tegnet for 
merket. Hvis vi gjør det, og siden visker bort linjen, vil du med 
tiden kunne viske bort opplysninger om fyrets karakter m.v. 
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Bruk et mykt, rent og godt viskelær i kartet, og blås eller fei 
bort restene etter viskingen. Dra ikke handbaken over kartet, da 
gnir du grafitten inn i papiret slik at dette blir stygt. Visk aldri i 
et kart som er fuktig eller hvor del er våte flekker, men vent til 
del er tørt. Bruk heller ikke kartet som kladdepapir, det sliter 
ekstra på papiret. 
 
Vær lett på hånden når du bruker passeren, og pass på at den 
ikke stikker hull i papiret. En stor solid passer med spiss på 
begge bena er best. En navigasjonspasser har ben der enden 
ikke er svært spiss, og der den tykner til rett innenfor spissen. 
Dermed går den ikke så lett gjennom kartet. Noen vil ha 
passere med blyantspiss på det ene benet. Dette er greit når du 
skal sette av en distanse mot en peilelinje eller lign. 
 
Skal vi legge over fra et kart til et annet, kan vi ta peiling og 
avstand til et punkt som er avalgt i begge kart. Pass på hvis 
kartene har forskjellig målestokk. Du kan også ta ut bredde og 
lengde av bestikkplass og sette denne posisjonen ut i neste kart. 
 
Når en reise er slutt, skal kartet rengjøres og legges pent 
sammen, eller rulles så det er klart for neste tur. 
 
 
Kontrolliste ved bestikkseilas 
Nedenfor finner du en kontrolliste som kan være grei å gå gjennom ved bestikkseilas. 
Utstyr 
• Karter av aktuelt område, flere kart om nødvendig. 
• Parallellinjal, evt. kompassroselinjal. 
• Passer. 
• Bløt blyant, evt. blyantspisser. 
• Viskelær. 
• Kladdepapir, gjerne også «Post-it»-lapper. 
• Kartlykt, evt. med forstørrelsesglass. 
• Evt. peileskive eller peilekikkert.  
Bestikkhold 
• Når du skriver i kartet, skriver du lett med en bløt blyant, slik at det kan viskes ut. 
• Merk inn nøyaktig hvor du starter, med klokkeslett og loggstand. 
• Første betingelse ved all seilas er at du til enhver tid vet nøyaktig hvor du er. 
• Planlegg hvor seilasen skal gå. Er det innaskjærs må du se til at leia er framkommelig, 

med nok dybde, nok høyde til bruer og luftspenn, tilstrekkelig leimerking osv. 
• Ta ut distanser til alle kursendringer, hvilken kurs du skal holde og beregn ca. når 

denne vil skje. 
• Må du krysse med en seilbåt, er det viktig at du planlegger hvor langt inn mot land 

du kan gi før du må vende. I blant kan det f.eks. være en fordel i falle av inn i en 
bukt for i gå klar av en odde. 

• I trange farvann kan du bruke en liten "Post-it" lapp for f.eks. å markere siste 
passerte merke, evt. neste merke du styrer mot. Lappen flytter du etter hvert. 

• Lær deg å bruke de hjelpemidler som finnes om bord. 
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SKIPSKOMPASSET - KURSER 
4. Ha kunnskap om kompassets funksjonsmåte, hva som 

forårsaker deviasjon og misvisning, herunder redegjøre 
om forhold som kan endre deviasjonen, finne 
deviasjonen for aktuell kurs av kurve/tabell, og finne 
stedets misvisning og rette til aktuell tid. Vise gjennom 
praktiske beregninger hvordan en finner retninger ved 
hjelp av et kompass, og kunne bruke sjøkart sammen 
med kompasset. Kan bestemme deviasjonens størrelse på 
forskjellige kurser ved å styre i overettlinjer. Kan 
bestemme posisjonen ved krysspeiling. 

    

SKIPSKOMPASSET 
Nest etter sjøkartet er kompasset det viktigste hjelpemidlet som 
finnes for å muliggjøre en sikker navigering. Mange synes at 
kompasset ikke har så stor betydning for seilas innaskjærs, men 
det kan bli absolutt nødvendig også der. Riktignok kan 
moderne navigatorer hjelpe oss langt på vei, men vi kan likevel 
ikke klare oss uten et kompass. 
 
Det er en vakker sensommerdag ute i skjærgården. Sikten er 
ganske god, og rormannen har kursen klart for seg. Men til lo 
kommer en grå røyk i kantete spisser. Tåke! Det er langt fra 
nærmeste ankerplass, og å ankre her ute går ikke. Nå er 
kompasset nødvendig. Kompasskurs mot nærmeste ankerplass, 
eller kanskje mot fritt farvann. Uten kompass står en seg dårlig 
i en slik situasjon. Og utenskjærs er en helt avhengig av 
kompasset. 
 
Et kompass av den typen som brukes på land til orientering kan 
nok brukes ombord i en båt i et knipetak, men noen god 
løsning er det ikke. Skal en være sikker må en ha et 
skipskompass. Det er tre typer skipskompass: 
• Gyrokompasset bygger på rotasjon, og er avhengig av 

elektrisk kraft. Det er dessuten dyrt, og trenger stor plass. 
Et slikt kompass finnes derfor sjelden i lystfartøyer, men er 
styrekompass på de fleste båtene i handelsflåten. 

• Magnetkompasset tar liten plass, er billig  og  bruker 
jordmagnetismen som kraftkilde, men til gjengjeld er det 
mindre nøyaktig. Det skyldes misvisning og deviasjon, se 
senere i dette kapitlet. 

• Elektronisk kompass har en giverenhet som kan plasseres 
på et gunstig sted i båten, og kan leses av enten på en 
kompassrose, eller digitalt. 

 
De magnetkompassene vi bruker ombord i en mindre båt kan 
være: kardangopphengt eller kulekompass. Begge er fylt med 
en blanding av sprit og vann eller sprit og olje. 
 
Skal du kjøpe et kompass, må du se til at det er godkjent av 
Sjøfartsdirektoratet. 
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Kompasset inneholder en kompassrose som balanserer på en 
stift. For en seilbåt er det viktig at kompasset virker godt ved 
sidekrengning. Et kulekompass med pendelstyrestrek er å 
foretrekke. Det betyr at styrestreken følger rosen ved 
krengning, og gjør det mulig å lese av korrekt kurs. For 
fartsbåter er ofte et lite kompass bra, idet de er mindre 
følsomme for ekstreme påkjenninger. 
 
Det finnes også moderne elektroniske kompass, som er 
beregnet på bruk i småbåter. Kompasset kan da plasseres på et 
sted i båten der feilkildene er små, og så kan det være et eller 
flere slaveinstrumenter som viser det samme som 
hovedkompasset. På noen av disse kompassene kan både 
deviasjon og misvisning stilles bort, slik at kompasset alltid 
peker mot nordpolen, og altså alltid er riktig. 
 
Skal vi ha nytte av kompasset må vi kjenne dets inndeling. Fra 
gammelt av ble skipskompasset inndelt i 32 streker, og disse 
igjen i kvart-streker. Denne inndelingen brukes ikke lenger ved 
kursangivelser til sjøs. 
 
Et moderne skipskompass er inndelt i 360° (360 grader). Nord 
har 0°, ost 90°, syd 180°, vest 270°, og tilbake til nord som har 
360°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et vanlig orienteringskompass derimot er inndelt i 400°, og 
egner derfor ikke. Skulle du noen gang komme til å nytte et 
slikt kompass ombord, må du være klar over dette. 
 
Du kan derfor ikke ta en kurs etter kompassrosene pi sjøkartet 
og siden nytte denne kursen på orienterings-kompasset! Noen 
av disse kompassene er inndelt både i 400° og i 360°. 
 
Kompasset må behandles forsiktig, slik at det ikke blir utsatt 
for kraftige støt, og slik at det ikke skades på noen måte. 
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MISVISNING 
Når vi sier nord, mener vi retningen mot den geografiske 
Nordpolen, men det er ikke det samme som den magnetiske 
polen! Kompassnåla blir tiltrukket av den magnetiske polen 
som ligger på nordkysten av Canada. Hvis vi derfor bare styrer 
etter kompasset uten i ta hensyn til denne feilvisningen, vil vi 
komme fram til et helt annet sted enn beregnet. Vinkelen 
mellom den retningen kompassnåla peker og retningen til den 
geografiske polen, kalles misvisning. 
 
Misvisningen er ikke den samme overall på jordkloden, og den 
forandrer seg stadig litt. Hvis kompassnilen peker østenfor den 
geografiske (rettvisende) nord, er misvisningen østlig, eller 
positiv (betegnes med +). Peker kompassnåla vestenfor 
rettvisende nord, er misvisningen vestlig eller negativ (-). 
 
I den nordre del av Norge (Troms og Finnmark) er det østlig 
misvisning, mens resten av landet har vestlig misvisning. 

 
DEVIASJON 
Deviasjon er feilvisning på kompasset som skyldes jern og stål 
ombord i båten. 
 
Plasserer vi en jernbit i et magnetisk felt, blir den selv 
magnetisk, og dreier av magnetismen fra magneten. Jorden er 
en stor magnet, og hvis en båt inneholder jern (f.eks. kjøl, 
motor, verktøy m.v.) blir dette magnetisk og får poler. 
 
Stiller vi to magneter mot hverandre med like poler, frastøter 
de hverandre, stiller vi dem sammen med ulike poler tiltrekker 
de hverandre. På samme måte vil en jernbit som plasseres i 
nærheten av en magnet bli magnetisk motsatt rettet av 
magnetens. 

 
 
 

Ombord i en båt blir altså jernting magnetiske på grunn av 
jordmagnetismen, men i de fleste jernting vil magnetismen 
endres etter den kurs båten har. Noen jernting får mer varig 
magnetisme. 
 
På tegningen ser vi hvordan magnetismen i en jernkjøl påvirker 
de magnetiske kraftlinjene ombord, og hvordan dette påvirker 
et kompass. 
 
Da jerntingene endrer magnetisme etter den kurs båten har, vil 
deviasjonen endres med båtens kurs. For å kunne ta hensyn til 
deviasjonen under navigering, settes på grunnlag av 
observasjoner av overettmerker opp en deviasjonstabell som 
viser deviasjonen for ulike kurser. 
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Kompass deviasjonstabell 
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For at kompasset skal vise riktig, må en ellers passe på at alle 
løse jern- eller stålgjenstander får sin faste plass ombord, og 
ikke plassere dem snart her og snart der. Av slike ting nevnes: 
dregg med kjetting, stekepanne av jern, oljespann av blekk, 
hermetikkbokser, reserve bensinkanne av stål, rogafler, 
verktøy, jernbøyle til kalesje osv. 
 
Glem heller ikke ting du har i lommene, slirekniv o.l. En 
mobiltelefon, radio, CD spiller o.l. kan også virke inn på 
kompasset hvis de kommer nær. 
 
Deviasjonen endres under årenes løp. En båt som i lenger tid 
har ligget samme vei, f.eks. under vinteropplag, vil bli 
forholdsvis sterkt magnetisert etter den vei båten har ligget. 
 
Deviasjonen er + eller østlig når kompassets nord ligger 
østenfor magnetisk nord. 
Deviasjonen er minus eller vestlig når  kompassets nord ligger 
vestenfor magnetisk nord. 
Deviasjonens størrelse angis i grader, og er vinkelen mellom 
magnetisk nord og kompassets nord. 
 
TA UT EN KURS 
Når en skal stikke ut en kurs i kartet, må en først vite nøyaktig 
hvor en befinner seg, altså hvor seilasen skal begynne. En må 
kjenne AVFARENDE STED, merket med A på kartet. 
 
Som avfarende sted kan brukes en stake eller et annet 
sjømerke, en fyrlykt, en pynt eller markert odde m.m. En må 
altså begynne seilasen så nær det valgte punkt som mulig. 
 
Likeledes må en vite hvor hen en skal, en må kjenne  
PÅKOMMENDE STED, B. 
 
Ved hjelp av en linjal kan en så trekke en strek mellom 
avfarende og påkommende sted, dette er kurslinjen, altså fra A 
til B på kartet. En må selvsagt passe på at kursen ikke legges 
over land, båer og skjær. Bruk bare vanlig blyant i kartet, og 
trekk opp lette streker, slik at de kan viskes ut igjen. 
 
Ved hjelp av en parallellinjal eller to vinkehaker 
parallellforskyver du så kurslinjen bort til nærmeste 
kompassrose i kartet, slik at den går gjennom rosens sentrum, 
og leser så av kursretningen, eller kort og godt Kursen. Pass på 
hva som er avfarende og påkommende sted så det ikke leses av 
en kurs som er 180° feil 
 
Den kurs vi nå har lest av er den RETTVISENDE kursen, det 
vil si den kursen en skulle styre på kompasset dersom det ikke 
eksisterte slike ting som misvisning og deviasjon. 
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La oss nå si at vi på rosen har lest av kurs på 35°. Dette er den 
rettvisende kursen. På kompassrosen i kartet finner vi 
misvisningen angitt, f.eks. 6,5° W i 1990, og denne avtar med 
3' (3 minutter, hvert minutt er en sekstiendedel av en grad). Når 
vi har rettet opp misvisningen, runder vi denne av til nærmeste 
hele eller halve grad. 
 

Vi får da: 
Rettvisende kurs (RK) 035° 
Misvisning (Misv.)  6° W 
Magnetisk kurs (MK) 041° 
 
Av deviasjonstabellen s. 21 finner vi for en 
magnetisk kurs av 41° en deviasjon av litt over 
1°, med - tegn. 
Vi fortsetter da: 
Magnetisk kurs (MK) 041 ° 
Deviasjon (Dev)  - 1° 
Kompasskurs (KK) 042° 

 
Denne kursen skal vi altså styre på kompasset. 
 
Ved kursrettinger er det sikrest å tegne en liten figur, slik at du 
ikke gjør feil. Som du ser skal du når du retter en kurs fra 
rettvisende til kompasskurs bruke misvisning og deviasjon med 
omvendt fortegn. 
 
STYRE KURS 
Til å kunne styre en kompasskurs trenges øvelse. 
Kompassrosen på et vanlig skipskompass er festet til 
magnetnålene, og ligger derfor stille. Styrestreken i forkant av 
kompasset følger baugen på båten, og flyttes over 
gradinndelingen ettersom båten svinger. De fleste reagerer, før 
de har fatt øvelse, feil her, idet de tror at kompassrosen kan 
flyttes. Tren deg i å styre kompasskurs i pent vær, slik at du 
blir vant med hvordan tørning av båten virker inn på 
kompasskursen. 
 
FINNE RETNINGER VED HJELP AV KOMPASS 
BRUKE SJØKART SAMMEN MED KOMPASSET 
De viktigste hjelpemidlene under navigering er sjøkartet og 
kompasset. Og disse to må vi kunne bruke sammen. Seiler vi i 
skjærgården, må vi på grunnlag av retninger kunne finne 
detaljer i terrenget, som f.eks. fjelltopper, sjømerker m.v. Vi 
må kunne ta ut retningen - eller peilingen - til et slikt punkt fra 
kartet, og ved hjelp av kompasset finne i hvilken retning det 
ligger. Ofte bruker vi dette motsatt, ved at vi ser f.eks. fyret, og 
så leser av på kompasset hvilket gradtall som danner peilingen 
til det. Etter å ha rettet peilingen for deviasjon og misvisning, 
fører vi den inn i kartet, og vil dermed finne en linje som båten 
befinner seg på. 
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BESTEMME DEVIASJONEN 
Når vi skal finne hvilken kompasskurs (KK) vi skal styre, må 
vi rette den kursen vi tar ut fra kartet, rettvisende kurs (RK), for 
misvisning og deviasjon. Vi husker at deviasjonen ikke er 
konstant, men varierer ved forskjellige kurser. Vi kan la 
skipskontrollen korrigere kompasset for oss, og sette opp en 
deviasjonstabell. De vil da feste staver av bløtt jern ombord for 
å få bort det meste av deviasjonen og ved peilinger sette opp 
tabellen over hvor stor deviasjonen er på ulike kurser. Men vi 
kan også gjøre jobben selv. 
 
Vi tar fra kartet ut en overettlinje, eller et med. Punktene vi tar 
ut bør helst ligge langt borte, og du bør ikke bruke flytende 
sjømerker, idet disse kan ha en stor svingeradius. 
 
En odde er også dårlig, idet punktet der denne treffer 
vannflaten kan variere noe med flo og fjære. Den rettvisende 
peilingen (RP) vi tar ut fra kartet, retter vi for misvisning, og 
får magnetisk peiling (MP). 
 
Vi skal så legge båten på kurs i overettlinjen, og leser av 
kompasskursen (KK). Du må være sikker på at du styrer i 
overettlinjen. Det gjør du ved å finne deg to punkter i båtens 
diamentralplan (d.v.s. midtskipslinjen som deler båten i to like 
deler på langs). Disse to punktene bruker du så som sikte.  
 
Deviasjonen blir forskjellen mellom MP og KK. 
 
Eks.  Magnetisk peiling (MP) 243° 
 Kompasskurs (KK) 241° 
 Deviasjon (dev.) + 2° 
 
Ved å ta ut peilinger/kurser kompassrosen rundt med et 
passende antall punkter jevnt fordelt, kan vi sette opp en tabell. 
Med å interpolere mener vi å bestemme deviasjonen ved 
mellomliggende kurser, og kan sette opp en deviasjonstabell 
som vi siden kan bruke under navigering. 
 
Skulle deviasjonen på noen kurser bli stor, 5° - 10°, bør vi 
plassere korreksjonsstaver for å få bort en del av deviasjonen.  
Vi kan naturligvis også flytte kompasset til et sted med mindre 
deviasjon.  
 
Noen moderne kompass har en forholdsvis enkel måte å 
redusere deviasjonen på. Fø1g bruksanvisningen nøye!  
 
Har vi et kompass vi kan peile med, kan vi klare oss med ett 
med. Vi kan da legge båten i overettlinjen på forskjellige 
kurser, og peile overettmerkene for hver kurs. Det er da greit i 
foreta peilingen for hver 20. grad hele kompasset rundt. 
 
    

  24 



    
 

BESTEMME POSISJONEN VED KRYSSPEILING 
Vi har sett at vi ved å peile et punkt på land, finner en linje 
hvor båten befinner seg. Vi kaller denne en stedlinje. Tar vi to 
slike peilinger får vi en krysspeiling, og ettersom båten da 
befinner seg på begge linjene, må den befinne seg i 
skjæringspunktet. Har vi et kompass som er beregnet på å ta 
peilinger med, er dette en grei måte i finne ut nøyaktig hvor 
båten befinner seg. 
 
Har vi ikke et slikt kompass har vi to gode muligheter. Vi kan 
som ved deviasjonsundersøkelse styre rett mot et merke, f. eks. 
en fjelltopp, og lese av kursen. 
Kompasspeilingen til merket, KP, gir en stedlinje. For i finne 
enda en stedlinje, kan vi dreie mot et annet merke, og lese av 
kursen, eller peilingen, KP.  Der linjene krysser hverandre 
befinner båten seg. Husk å rette peilingene for deviasjon og 
misvisning. 
 
Den andre muligheten er å finne et overettmerke, eller med. 
Dette kan da gjerne ligge på tvers av kurslinjen. Vi styrer så 
mot et kjent merke i kurslinjen som ved den første måten, og 
leser av kursen = KP idet vi passerer overettlinjen. Vi retter den 
avleste KP for deviasjon og misvisning, og fører den inn i 
kartet fra det merket vi styrte mot. Overettlinjen har vi, og 
båten befinner seg igjen i skjæringspunktet mellom linjene. 
 
Det skal en del øvelse til å gå i overettlinjer og bruke peilinger. 
Øv deg derfor ofte, slik at du er trent når du en gang får bruk 
for å finne ut hvor du er. Metoden kan du bruke både når du 
befinner deg inne i skjærgården, og når du ligger et stykke 
utenfor kysten. 
 
    

NATTSEILAS 
5. Ha kunnskap om at ulike fyr, lykter og lysbøyer har 

ulike lyskarakterer, og forstå hvordan karakterene som 
er angitt i kartet viser seg fysisk for derved å kunne 
identifisere fyret/lykten, samt retningslinjer for bruk av 
fargede sektorer. Vis at du kan bruke disse under 
nattseilas. 

    

Fyr og lykter hører til de faste merker på kysten, og er også 
gode merker under dagseilas. De store kystfyrene er avbildet i 
kartet, slik at vi skal kunne kjenne dem fra hverandre. Men det 
er om natten vi først og fremst må nytte fyr, lykter og lysbøyer 
under seilasen. Da har vi nemlig ikke noe annet i styre etter 
under seilas langs kysten. 
 

De store kystfyrene er beregnet på fartøyer som kommer ute fra 
åpne havet, og skal vise hvor du best kan komme inn mot land 
og gå inn i skjærgården. Vanligvis har de høye fyrtårn og stor 
lysstyrke. 
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På kartet er det angitt hvor høyt over havflaten lyskilden er 
plassert, det er altså ikke tårnets høyde. Fyret du ser tegning av 
har lyskilden 45 meter over havflaten ved middelvannstand. 
Det er også angitt hvor langt fyret lyser, 18M som betyr at det 
er synlig 18 nautiske mil. Dette er regnet ved middelvannstand 
med en øyehøyde av 5 meter over havflaten i klart vær. 
 

De store kystfyrene hadde tidligere fast vakthold, slik at vi 
alltid kunne stole på at de var tent om natten.  Fyrene er nå 
automatisert, og den faste betjeningen tatt bort. Men de er like 
pålitelige som om de skulle hatt fast vakt. 
 

Fyrene tennes om vinteren ved solnedgang og slukkes ved 
soloppgang. Om sommeren tennes de en halv time etter 
solnedgang, og slukkes en halv time før soloppgang. I Nord-
Norge er fyr- og lykter helt slokket om sommeren. De fleste 
fyrene er rundtlysende, men noen har sektorer, eller et bifyr 
med sektorer. Slike fyr kan derfor betraktes som lykter. 
 

Fyrlyktene viser veien i leia langs kysten. Disse er uten fast 
vakthold, men blir som regel tilsett en gang i uken dersom 
været tillater det. Vi må altså ikke ubetinget stole på at en 
fyrlykt er i orden.  På VHF blir det gitt melding om lykter som 
er sloknet. Det er alle sjøfarendes plikt å melde fra til politi, 
havnefogd eller losstasjon om lykter som er sloknet, om merker 
som ikke er i stand, om funn av drivgods m.m.  
 
Fyrlyktene er som regel drevet med elektrisitet eller gass fra en 
gassbeholder. Mange lykter forsynes nå med solcellepanel og 
batterier, og får da ofte en av karakterene med blink eller ISO. 
 

Lyset fra lyktene har ofte forskjellig farge i ulike retninger. Vi 
sier at lyktene har forskjellige sektorer. I spesialkartene er 
sektorene tydelig merket med farge og med bokstaver som 
angir fargen lykta lyser med i de forskjellige retninger.  
Også på lysbøyer nyttes samme bokstaver og farger for å angi 
fargen på lyset. 
 

De fargene som brukes er: 
G    (green) grønt lys  
R    (red) rødt lys 
W    (white) hvitt lys (er fargelagt med gult i 
kartet)       
Y   (yellow) gult lys 
Hvitt lyser lengst, og angir som regel den sektor som nyttes for 
seilas i leia. 
 

På enkelte lykter nyttes rød og grønn sektor til seilas, men da 
nyttes ikke sektoren langt fra lykta. Vanligvis lyser disse 
fargede sektorene over farvann som ligger utenfor skipsleia, 
men det forhindrer ikke at vi i en mindre båt kan nytte dem 
under seilas. Gult lys nyttes ikke på lyssektorer på lykter, men 
bare på lys på spesialmerker. 
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Under nattseilas må vi se nøye etter i kartet i hvilken sektor vi 
kan ha trygg seilas, og hvor langt vi kan gå i sektoren. Passerer 
vi ei fyrlykt, vil vi også vanligvis krysse sektorer som vi ellers 
ikke nytter under seilasen. 
 
Vi må også være oppmerksomme på at det alltid mellom 
sektorer av forskjellig farge vil være en liten overgangsvinkel 
hvor det er vanskelig å bestemme fargen. I overgang mellom 
rødt og grønt vil lyset normalt virke som hvitt. For noen lykter 
kan du bruke dette skillet som en smal sektor du kan seile i. Is 
på rutene i lykten kan også på grunn av lysbrytningen gi 
inntrykk av hvitt lys, selv om det i virkeligheten er farget 
. 
En hel del lykter lyser med samme farge hele horisonten rundt. 
De kan være røde, grønne eller hvite. En del av disse ser ut 
som lanterner, og kalles AGA-lanterner. Svært mange slike er i 
senere tid plassert på toppen av jernstenger. 
 
Vi har tidligere under karttegn sett at lykter i blant plasseres 
"overett". Vanligvis viser dette oss en skipsled inn til en havn 
eller inn mellom holmer og skjær. Lykten lengst inne på land er 
plassert høyest, og vi har rent farvann når vi ser lyktene rett 
over hverandre. Lyktene har også dagmerker. 
 
For at vi skal skjelne de forskjellige fyr, lykter og lysbøyer fra 
hverandre, er de innrettet slik at de lyser på forskjellig måte. Vi 
sier at de har forskjellig karakter. Karakterene er angitt i kartet, 
og mer utførlig om merkene og karakterene finner vi i 
"Fyrlisten". Forkortelsene som står i kartet er internasjonale, og 
er angitt med engelsk tekst. De viktigste lyskarakterer som 
nyttes kan du se i tabellen på forrige side, der både 
internasjonal forkortelse, lyskarakter på engelsk og norsk og 
skjematisk fremstilling av karakterene er angitt. 
 
I hurtigbåtleder er det to nye typer merker til bruk under 
nattseilas. Det ene er en plogformet konstruksjon i sjøen, som 
har hvitt indirekte lys som er skjermet mot sjøen. Den belyste 
flaten er dekket med refleks, hvit bunn med rød eller grønn 
kant rundt det hele. I tillegg er noen steder satt opp gult 
indirekte lys skjermet mot leden og som lyser ned på terrenget.  
 
Den andre typen er en kjegle, med lys og indirekte lys. De har 
refleks i rød eller grønn farge. 
Fyrlykter og lysbøyer har som nevnt ikke fast vakt, og noen 
lyser derfor hele døgnet. De fleste lyser bare om natten. 
 
LYSBØYER 
Lysbøyer har også sine karakterer. Disse har blink med jevne 
mellomrom, og lyser rundt. 
Noen av lysbøyene har faste karakterer og farger på lysene. Se 
i tabellen på neste side. 
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NATTSEILAS 
Naturligvis vil radar hjelpe deg godt under nattseilas, og du bør 
naturligvis ha denne på om du har en slik. Det trengs imidlertid 
øvelse til å bruke radar. I det etterfølgende regner vi ikke med 
at du disponerer radar. 
 
De første gangene en prøver seg på nattnavigering vil en nok 
fø1e seg både usikker og engstelig.  
 
Lyktene kan være vanskelige å skjelne fra andre lys på land 
eller fra lanterner, og det kan by på problemer å ta ut 
karakterene på de ulike lyktene.  
 
Men har en først fått ordentlig tak på problemene, så er det 
intet som er så interessant som det å tøffe eller seile bortover 
leia en mørk natt fra lykt til lykt. 
 
Ved nattnavigering er det mer påkrevet enn noensinne å holde 
bestikk. Å holde bestikk vil si at en til enhver tid vet nøyaktig 
hvor en befinner seg, at en følger med på kartet ettersom 
seilasen går, merker av posisjonene og noterer klokkeslett og 
loggstand for passering av fyr og merker. 
 
Å gå i en lei som er opplyst med fyrlykter mm, og å passere 
gjennom fargede sektorer, er ikke noe du kan lære bare ved å 
lese en artikkel. Her kreves det praktisk øvelse, helst sammen 
med en som er vant til nattseilas. 
 
Det viktigste ved all ferdsel i mørke enten det skjer med bil, fly 
eller båt, er å beholde nattsynet. Et kort blink fra en sterk 
lommelykt er tilstrekkelig til i ødelegge nattsynet for en lang 
stund. Nattsynet får du delvis igjen etter 10-15 minutter, og det 
gir opp mot en halv time før øyet har oppnådd fullt nattsyn. 
Botemidlet er farget lys: rødt lys har lenge blitt brukt i 
flytrafikken. Har ikke lykten farget lys kan du feste farget folie 
foran den. De fargede sektorene i sjøkartet kan se annerledes ut 
i slikt lys, så pass på at du ikke leser av feil farge! Kontroller 
for sikkerhets skyld sektorfargene mot bokstavene som angir 
fargene. 
 
Skal vi ut på seilas i mørke må vi også sørge for at kompass og 
øvrige instrumenter er opplyst, men ikke så sterkt at det 
ødelegger nattsynet. 
 
Utenfor merket led, f.eks. inn til havn, kan det være nødvendig 
med en lyskaster. Denne kan også komme godt med gjennom 
et smalt sund, eller for å finne et sjømerke (f.eks. flytestake). 
 
Også kikkert er et godt hjelpemiddel, men den bør ikke 
forstørre mer enn 7 ganger. En kikkert 7x50 er en bra 
nattkikkert. 
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Forberedelse og tålmodighet er nøkkelord for sikker nattseilas. 
Det letter navigatørens jobb vesentlig om seilasen er godt 
planlagt før avreise eller før mørket faller på. 
 
Gå på kartet gjennom den led du vil velge og se hvordan du vil 
seile, med lyskarakterer, kurser, avstander, vanskelige passasjer 
m.v., og gjør blyantnoteringer som huskehjelp. 
 
Avtal vaktskifter om det er aktuelt, og er det flere navigatører 
som skal skifte på jobben, er det viktig at disse på forhånd er 
enige om valg av seilled. 
 
Se opp for andre fartøyer. Største farene under nattnavigering 
er å gå på grunn i skjærgårdspassasjer og når du skal inn til 
land, og å kollidere med annet fartøy. Av disse farene er den 
farligste å bli "overkjørt" av en større båt. Du må se nøye etter 
lanterner til andre båter i nærheten, og hvilken kurs disse 
fartøyene holder. 
 
Skjærer kursen vår kursen til en annen båt må du være ekstra 
oppmerksom. Drei av i god tid, og gjør kursendringen så stor at 
det er tydelig for den andre båten, slik at du unngår å komme i 
en nærsituasjon. I en seilbåt kan du bruke lyskasteren på 
seilene om du er usikker på om din båt er blitt oppdaget. Husk 
at det ikke er sikkert at en liten båt ses på radaren til en større 
båt. 
 
Ved nattseilas er det lett i se ting på sjøen som ikke finnes der. 
Eller som ikke er hva du tror. Det kan bero på at du har tatt feil 
av posisjonen, på at du er trøtt, på bølgebevegelser eller på ren 
ønsketenkning Vær også oppmerksom på det vi kaller 
landskyggen, altså skyggen av landet, av holmer og skjær. Er 
nattsynet nedsatt kan det i trange løp med sterk landskygge bli 
vanskelig å ta seg fram. 
 
Når du skal bestemme lyktekarakterer er det praktisk i bruke 
stoppeklokke. Best er det at du lærer deg til å telle sekunder, 
1001, 1002, 1003, 1004, eller fem-en, fem-to osv. 
 
Lanternene fra en småbåt kan i blant se ut som 
lyktekarakterer ved at lanternelyset skjules av 
bølgetopper. Bruk derfor stoppeklokken eller 
tellingen minst tre ganger når du sjekker 
lyktekarakteren. 
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EKSEMPEL PÅ PLANLEGGING AV NATTSEILAS 
På forrige side ser du et utsnitt av et sjøkart, og der det går en 
skipsled i nord-sør retning. Denne leia er svært godt merket for 
nattseilas, og merkingen muliggjør å holde til styrbord i leia 
ved å seile i hvit sektor, både for nordgående og sydgående 
trafikk. Hadde Oksefotskjær lykt midt i kartet sloknet, ville vi 
hatt større problemer med å holde styrbord i leia i hvit sektor. 
Er det en trafikkert lei, vil vi derfor ofte måtte forlate hvit 
sektor stykkevis, og i stedet gå på kompasskurser. 
 
Skal vi gå en slik lei, tar vi ut kompasskurser og distanser, og 
regner ut hvor lang tid vi regner med å bruke på de ulike 
distanser. Vi kan føre opplysningene inn på kartet med en myk, 
blyant, slik at det etterpå kan viskes vekk igjen. En annen 
mulighet er å gjøre notater på et  stykke papir, f.eks. i 
tabellform: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi starter nordfra ved Vistnestangen lykt, og er i hvit sektor på 
Flatholmen lykt, Oc 17m 13/12M. Lykten har karakteren 
okkulterende (Oc = fast med formørkelse), lyset er plassert 17 
m over middelvannstand, hvit sektor er synlig 13 n.mil, og 
rød/grønn sektor 12 n.mil.  
 
Vi fortsetter i hvit sektor til Oksefotskjær lykt forandrer farge 
fra grønn til hvit. Oksefotskjær lykt har karakteren Fl 5s, eller 
blink hvert 5. sek. Som tabellen ovenfor viser endrer vi kurs fra 
175° til 205°. Vi fortsetter gjennom rød - grønn - hvit - rød - 
grønn - til hvit sektor på Oksefotskjær, og ved Nilsagrunnen 
lysbøye legger vi om til kurs 180° i hvit sektor på Oksefotskjær 
lykt. 
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KONTROLLISTE VED NATTSEILAS 
Nedenfor finner du en kontrolliste som kan være grei å gå 
gjennom før mørket faller på 
 
 
• Lag til varm drikke på termoser, gjør klar smørbrød, kaker m. m. til 

besetningen. 
• Kontroller at motoren starter uten problemer, og at det finnes tilstrekkelig 

med brensel til den, og at batteriet er i trim. 
• Se til at dekket er fritt for løse tauender og andre ting som kan sette 

"krokfot" for besetningen. 
• Fungerer kompass- og instrumentbelysningen uten å blende? 
• Lyser lanternene, og finnes det reservepærer til dem? 
• Fungerer kartlyset, finnes lommelykt/lyskaster på plass? 
• Har alle lys eller refleks på vesten sin? 
• Finnes nødraketter på plass? 
• Om livbøyen har lys, er dette i orden? 
• Finnes det radarreflektor. Om denne ikke er fastmontert monteres denne 

opp. 
• Se til at alle på dekk har flytevester på seg, og helst også sele med 

sikkerhetsline. 
• Still inn radioen på det program som gir neste værmelding. Om du har 

vekkerklokke, eller instrumenter ellers med varsellyd for tid, stiller du inn 
varsel på 5 min. før neste værmelding. 

• Kle deg varmt ved solnedgang. 
• Se til at ankeret er klar til bruk om det kan bli aktuelt å bruke dette. 
• Hold stoppeklokken i beredskap for avlesning av fyrkarakterer. 
• Se til at det ikke finnes gjenstander i nærheten av kompasset som kan 

påvirke dette. 
• Skal du seile ut på havet, kontrollér,  og  dobbeltkontrollér posisjonen ved  

siste landkontakt 
 
 
    
 

LANTERNEFØRING 
6. Ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om 

lanterner og signalfigurer, og om spesielle regler for 
norske fravann.  

. 
  
    

 
Skal vi ferdes på sjøen i mørke, må vi sørge for å føre lys slik 
at andre kan se oss. Vi må også kunne se dem, og ut fra de lys 
vi ser kunne avgjøre hvem som har vikeplikt. Vi må derfor 
kjenne til hvilke lanterner vi skal vise, og kunne tyde 
lanterneføring fra andre fartøyer, slik at vi ut fra lanternene vi 
ser kan bestemme hvem som har vikeplikt. 
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Hvem 
Alle båter, selv den minste robåt, har plikt til å vise de 
lyssignaler som finnes angitt i Sjøveisreglene. Det er ikke nok 
at du kjenner til hvilke lys som skal føres, du må også sørge for 
at lanternene er på plass og tent.  
 
Når det i reglene er bestemmelser om båtens lengde, gjelder 
dette båtens største lengde, inkl. f.eks. påmontert 
påhengsmotor, klyverbom m.v. 
 
Når 
Lanternene skal vises fra solnedgang til soloppgang. De skal 
også vises under nedsatt sikt, og kan vises under alle andre 
omstendigheter når del anses nødvendig. Reglene skal fø1ges i 
allslags vær. 
 
Når lanternene er tent må del ikke vises noen andre lys som 
kan forveksles med lanternene, nedsette deres synlighet eller 
utydeliggjøre deres særpreg. F.eks. må en ikke bruke røde og 
grønne gardiner som kan gjøre at lys i kahytt m.v. kan se ut 
som lanternelys. 
 
 
LANTERNEFØRING FOR ULIKE FARTØYER 
 
MASKINDREVET FARTØY 
Et maskindrevet fartøy underveis skal føre en topplanterne 
forut som skal vise et hvitt lys over en bue av horisonten pi 225 
grader og være plassert i fartøyets senterlinje, slik at den lyser 
112,5 grader på hver side av skipet, nemlig fra rett forut til 22,5 
grader aktenfor tvers på begge sider. 
 
Er fartøyet lenger enn 50 meter, skal det dessuten føre en lik 
topplantene aktenfor den forut, minst 4,5 meter høyere enn den 
forreste. Mindre båter har lov, men ikke plikt, til å føre denne 
andre topplanterna. 
 
På styrbord side av fartøyet skal det føres en sidelanterne med 
grønt lys, og på babord side en lanterne med rødt lys. Begge 
disse sidelanternene skal vise lyset over en bue av horisonten 
på 112,5 grader og være slik plassert at de på sine respektive 
sider lyser fra rett forut til 22,5 grader aktenfor tvers. 
 
På et mindre fartøy er det ikke så viktig å markere bredden på 
båten. Derfor er ikke kravene så strenge som for større båter.  
 
På et fartøy på mindre enn 20 meters lengde kan sidelanternene 
kombineres i en lanterne som blir ført i fartøyets senterlinje. 
Topplantema må plasseres høyere enn denne. 
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En akterlanterne med hvitt lys som skal plasseres si nær ved 
akterenden som del lar seg gjøre. Lyset fra akterlanternen skal 
vises akterover over en bue av horisonten på 135 grader og 
være synlig fra rett akterover til 67,5 grader på hver side av 
båten. Dette innebærer at denne lanternen er synlig når man 
ikke kan se side- og topplanternene. 
 
Et maskindrevet fartøy på mindre enn 12 meters lengde, kan 
istedenfor de lanternene som er beskrevet foran vise en 
rundtlysende lanterne med hvitt lys plassert i fartøyets senter-
linje, og sidelanterner, evt. sammensatt lanterne med rødt og 
grønt lys. 
 
Et maskindrevet fartøy på mindre enn 7 meters lengde og hvis 
høyeste fart ikke er over 7 knop, kan istedenfor de lanternene 
som er beskrevet foran vise en rundtlysende lanterne med hvitt 
lys. Hvis det er praktisk mulig skal fartøyet i tillegg vise 
sidelanterner. 
 
Dersom sidelanternene settes sammen i en lanterne, kan 
topplanternen eller den rundtlysende lanternen forskyves fra 
fartøyets senterlinje dersom plassering i senterlinjen ikke er 
praktisk mulig. Den sammensatte sidelanternen kan plasseres i 
fartøyets senterlinje eller såvidt hvis mulig i samme langskips 
linje som topplanternen / den rundtlysende lanternen. 
 
 
 
SEILFARTØYER 
Et seilfartøy med seilene heist, og som samtidig drives fram av 
maskin, er å betrakte som et maskindrevet fartøy, og viser 
lanterner som et maskindrevet fartøy. 
 
Et seilfartøy som er underveis (som gjør fart gjennom vannet), 
skal vise sidelanterner og akterlanterne som for maskindrevne 
fartøyer (bruker altså ikke topplanterne). 
 
Et seilfartøy under 20 meter kan i stedet for vanlige 
sidelanterner føre disse i en sammensatt grønn og red lanterne i 
fartøyets senterlinje. I tillegg føres akterlanterne. 
 
Seilfartøyer som fører lys fra lanterner lavt nede i dekkshøyde, 
har for i bli bedre synlige lov til å vise to rundtlysende 
lanterner, på eller nær mastetoppen hvor de best kan sees. Den 
ene skal være anbrakt loddrett over den andre, den øverste med 
rødt lys, den nederste med grønt lys.  
 
Disse lanternene skal føres i tillegg til side- og akterlanterner. 
Avstanden mellom disse to lanterner skal være minst 1 meter. 
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Et seilfartøy under 12 meters lengde kan i stedet for 
ovennevnte lanterner føre en lanterne som kombinerer både 
sidelanterner og akterlanterne. Lanternen føres hvor den best 
kan ses, på eller nær mastetoppen. 
Rød og grønn lanterne over hverandre i mastetoppen kan ikke 
brukes sammen med denne lanterna. 
 
Et seilfartøy under 7 meters lengde som er underveis, skal hvis 
praktisk mulig vise sidelanterner og akterlanterne som 
foreskrevet foran, enten som kombinert lanterne eller som egne 
lanterner. 
 
Fører ikke seilbåten slike lanterner skal de ha klart for hånden 
en elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal 
vises i så god tid at sammenstøt forebygges.  Det må da 
manøvreres særlig varsomt, og man skal holde godt av veien 
for det andre fartøyet. 
Ved å lyse med lykten mot hvite seil blir disse godt synlige fra 
annen båt. 
 
ROBÅTER 
Et fartøy som blir rodd kan også føre lanterner som for en 
seilbåt. Hvis den ikke gjør det, skal den ha klart for hånden en 
elektrisk lykt eller en tent lanterne med hvitt lys som skal vises 
i så god tid at sammenstøt forebygges. 
 
SPESIALFART0YER 
Sjøveisreglene omtaler lanterner for en rekke spesialfartøyer 
som losbåter, fiskefartøyer, fartøyer som ligger uten styring 
eller som har begrenset evne til å manøvrere, mudderapparater, 
undervannsarbeid, fartøyer som sleper eller blir slept, fartøyer 
som er hemmet av sitt dypgående, luftputefartøy, 
undervannsbåt i overflatestilling, vakttjeneste, luftputefartøy og 
hydrofoilbåt. Du trenger ikke lære om disse lanternene til 
Førstestyrmannsmerket. 
 
Generelt kan man si at en båt med mer enn en lanterne på 
samme mast har vi i en lystbåt vikeplikt for, og må holde oss 
godt klar. Vi må også være oppmerksom på at fiskeredskaper, 
båter påslep m.m. kan stikke langt ut fra fartøyet. 
 
FARTØY SOM LIGGER TIL ANKER 
Et fartøy som ligger til ankers (det vil si at det er fast i bunnen 
og derfor ikke kan flytte seg), skal forut hvor den best kan sees, 
føre en lanterne med hvitt lys synlig hele horisonten rundt. 
Som for andre lanterner skal ankerlanternen føres fra 
solnedgang til soloppgang. 
 
Er fartøyet over 50 meter langt, skal det i tillegg til nevnte 
lanterne føres enda en slik lanterne helt akter, og lavere enn 
den første 
    

                                                  37 



    

 
Et fartøy av mer enn 100 meters lengde skal også bruke de 
tilgjengelige dekkslys eller liknende lys for å belyse dekkene. 
Et fartøy som er under 100 meters lengde kan ha dekkslysene 
tent. Et fartøy på mindre enn 7 meters lengde som ligger til 
ankers behøver ikke vise ankerlanternen når det ikke er i eller 
nær trang lei, renne eller ankerplass, eller hvor andre fartøy 
normalt navigerer. 
 
FARTØY PÅ GRUNN 
Et fartøy som står på grunn skal vise ankerlanterne. Dessuten: 
To rundtlysende lanterner med rødt lys, den ene anbrakt 
loddrett over den andre. 
Et fartøy på under 12 meters lengde behøver ikke vise disse 
røde lanternene. 
 
PLASSERING AV LANTERNER 
Lanternene må være plassert slik at lyset ikke gir gjenskinn fra 
dekk eller sjenerer utkikksholdet fra styreplass. 
 
De må også være plassert slik at lysbuen ikke sjeneres av f. 
eks. påhengsmotor eller annet utstyr. 
 
Å skjerme en lanterne vil si å innrette den slik at den lyser over 
en bestemt del (bue) av horisonten. Alminnelige sidelanterner 
skal ha skjermer som ekstra sikring mot at lyset ses på motsatt 
side. Utvendig skal skjermene være matt sortmalt for ikke å gi 
reflektert farget lys utenfor buen.  
 
Riktig skjerming kontrolleres ved at man ikke kan se begge 
sidelanternene samtidig før man kommer på en avstand av 8 til 
15 ganger avstanden mellom lanternene. Sammensatte 
lanterner (grønn og rød) har ikke slik ekstra skjerming. Vær 
ekstra omhyggelig med at slike lanterner ikke er vridd i forhold 
til fartøyets midtlinje. 
 
Lanternene skal være plassert i en minste høyde over rekka, og 
topplanterna i en minste høyde over sidelanternene. 
• Er det maskindrevne fartøyet på 20 meters lengde eller mer, 

skal topplanternen være plassert i fordre del av fartøyet i en 
høyde over skroget på minst 6 meter, og minst så høyt over 
skroget som fartøyets bredde, men behøver ikke være 
plassert høyere enn 12 meter. 
Føres to topplanterner skal den akterste være minst 4,5 
meter høyere enn den forreste. 

• Topplanterna på et maskindrevet fartøy på mindre enn 20 
meters lengde, skal være plassert i en høyde over rekken på 
minst 2,5 meter. Har ikke fartøyet mast kan høyden 
reduseres, men plasseres minst 1 meter over sidelanternene 
eller sammensatt lanterne (norsk regel for innenlands 
farvann). 
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På et maskindrevet fartøy underveis på mindre enn 12 meters 
lengde som fører egen topplanterne i tillegg til sidelanterner og 
akterlanterne, skal topplanternen føres minst 1 meter over 
sidelanternene.  
Norske regler bestemmer at topplanternen kan plasseres lavere 
dersom forholdene gjør del nødvendig, men ikke lavere enn 0,5 
meter over sidelanternene eller den sammensatte lanternen 
(grønn/rød).  
• Når to eller tre lanterner skal føres loddrett over hverandre, 

skal avstanden mellom dem være: 
- Fartøy på 20 meters lengde eller mer, minst 2 meter fra 
  hverandre, og den nederste minst 4 meter over skroget. 

     - Fartøy under 20 meter, minst 1 meter fra hverandre, og 
        den nederste minst 2 meter over skroget. 
 
 
STØRRELSE M.V. PÅ LANTERNER 
Lanternene skal være typegodkjent av Sjøfartsdirektoratet. 
Kravene til lanternene er strengere for store båter enn for små.  
For båter under 12 meters lengde er det i Norge godkjent to 
typer lanterner. Det må i den største typen brukes en spesiell 
lampe (12 candela lampe) som har sylinderformet glasskolbe 
med glødetråder i sylinderens akse. Som hovedregel skal de 
også ha bajonettsokkel.. Den mindre typen er beregnet på båter 
under 7 meters lengde og i norsk innenlandsk farvann. 
 
Sjøveisreglene fastsetter også krav til lysstyrke, fargekvalitet, 
hvor langt lanternene skal være synlig m.v. for ulike 
fartøystørrelser. Lanterner som er godkjent for en bestemt 
fartøystørrelse tilfredsstiller disse kravene når de brukes på 
båter inntil denne størrelse. 
 
Lanternenes synlighet i nautiske mil (nm) etter båtstørrelse 
L.o.a. Topp Side Akter Rundtlysende 
50 meter og over   6 nm 3nm 3nm 3nm 
Under 50 m 5 nm 2nm 2nm 2 run 
Under 20 m 3 nm 2 nm 2 nm 2 nm 
Under 12m 2 nm 1 nm 2 nm 2 nm 
L.o.a. betyr: lengde over alt, ell. største lengde av båten 

 
DAGSIGNALER 
Alle signalfigurer er svarte. 
Reglene om signalfigurer skal fø1ges om dagen. 
Følgende dimensjoner er fastsatt i forbindelse med 
signalfigurene: 
Lengde over alt Diameter signalfigur     Avstand mellom 
Over 20 m Minst 600 mm Minst 1,5 m 
Under 20 m 450 mm 1,5 - 0,9 m 
Under 12m 300 mm 0,9 - 0,5 m 
Under 7 m 200 mm 
    

                                                  39 



    
 
Ankring 
• Fartøy som ligger til ankers skal føre en sort kule 
      (ankerkule) forut hvor den best kan sees.     
• Et fartøy mindre enn 7 meter som ikke er pliktig til å føre 
      ankerlanterne, er heller ikke pliktig til å føre ankerkule. 
 
Seilfartøy med seil og maskin 
• Et seilfartøy med seilene oppe, og som samtidig har 

maskinen i gang, skal om dagen forut hvor den best kan 
sees vise en kjegleformet signalfigur med spissen ned. 
Dette er for å vise at det er et maskindrevet fartøy. 

 
Andre dagsignaler 
Det er foreskrevet egne dagsignaler for ulike forhold og 
fartøyer. Disse trenger du ikke lære om til førstestyrmanns-
merket.  
 
Dette gjelder sleping, fartøy som ikke er under kommando, 
fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, dykkerarbeider, 
fartøy som er hemmet av sitt dypgående, fiskefartøy, fartøy på 
grunn og vakttjeneste. 
 
 
HVA GJØR JEG? 
Svært ofte ser vi en del lys som vi har vanskelig for å 
bestemme. Det er viktig at vi stadig øver oss. 
 
Lykter har sjelden faste lys, men befinner seg alltid på samme 
sted. 
 
Lanterner derimot har faste lys, som vanligvis beveger seg. Ser 
vi om natten et lys som vi tror er en lanterne, må vi hurtigst 
prøve å finne ut hva vi ser! 
 
Ofte er det fornuftig å drøfte med andre ombord hva dere 
egentlig ser, og hvordan dere skal opptre! 
 
Noen hjelpespørsmål til bruk under øvelse: 

• Er jeg sikker på at det er en båt? 
• Hva slags båt kan lyset komme fra? 
• Er det flere alternativer av fartøytyper? 
• Hvilken retning seiler fartøyet? 
• Har jeg vikeplikt? 
• Hvordan vil jeg vike? 
• Hvis den andre båten egentlig har vikeplikt, bør jeg om 

bord i en lystbåt tidlig tilkjennegi at jeg styrer av veien 
likevel? 

• Eller skal jeg holde kurs og fart? 
• Er det usikkerhet om hva slags båt det er? 
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LYD- OG LYSSIGNALER 
7. Ha god kunnskap om Sjøveisreglenes avsnitt om 

manøvrering under nedsatt sikt, og om bruk av lys- og 
lydsignaler.  

    

 
LYD- OG LYSSIGNALER 
 
Utstyr for lydsignaler 
Et fartøy på 12 meters lengde eller mer skal være utstyrt med 
en fløyte og en klokke. Et fartøy på 100 meters lengde eller 
mer skal dessuten være utstyrt med en gongong. Det skal alltid 
være mulig å gi signaler manuelt. 
 
Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan i stedet være 
utstyrt med noe som kan gi et kraftig lydsignal. 
 
Lydsignalers lengde 
Kort støt er et støt av ca. 1 sekunds varighet. Langt støt er et 
støt av fra 4 til 6 sekunders varighet. 
 
Manøver- og varselsignaler 
Når fartøy er i sikte av hverandre, skal maskindrevet fartøy 
underveis, idet det utfører en manøver tilkjennegi dette med 
følgende signaler i fløyten: 
• et kort støt som betyr "Jeg forandrer kurs til styrbord". 
• to korte støt som betyr "Jeg forandrer kurs til babord". 
• tre korte støt som betyr "Jeg bruker  maskinkraften 

akterover". 
Alle fartøyer kan supplere disse signalene med lyssignaler, 
med henholdsvis et blink, to blink og tre blink. 
 
Når fartøy er i sikte av hverandre i en trang lei eller renne, skal 
et fartøy som haler inn på et annet og akter å gå forbi dette, 
tilkjennegi dette med følgende signaler i fløyten: 
• to lange støt etterfulgt av et kort støt som betyr "Jeg akter å 

gå forbi på Deres styrbord side", 
• to lange støt etterfulgt av to korte støt som betyr "Jeg akter 

å gå forbi på Deres babord side. 
 
Det fartøy som holder på å bli innhentet, skal som svar på 
signalene tilkjennegi at det er enig med følgende signal med 
fløyten: 
• et langt, et kort, et langt og et kort støt i nevnte rekkefølge. 
 
Når du ser et annet fartøy og ikke kan forstå hva det akter å 
gjøre, eller er i tvil om fartøyet tar tilstrekkelige forholdsregler 
til i unngå sammenstøt, skal du tilkjennegi dette ved å gå minst 
fem korte støt med fløyten. 
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Nærmer du deg en sving eller et område i en lei hvor møtende 
fartøy kan være skjult av en mellomliggende hindring, skal du 
gi ett langt støt. Et slikt signal skal besvares med ett langt støt 
av alle fartøyer som nærmer seg svingen fra motsatt side. 
 
Signal for å påkalle oppmerksomhet 
Hvis det blir nødvendig for å påkalle et annet fartøys 
oppmerksomhet kan alle fertøyer gi lys- eller lydsignal som 
ikke kan forveksles med noe foreskrevet signal, eller det kan 
rette strålen fra sin lyskaster i retning mot faren på en slik måte 
at intet fartøy sjeneres. 
 
 
LYDSIGNALER UNDER NEDSATT SIKT 
(TÅKESIGNALER) 
Sjøveisreglene fastsetter en del signaler som er påbudt å bruke i 
eller nær farvann der sikten er nedsatt. Signalene skal gis enten 
det er dag eller natt. 
 
Vi skal her ta med de viktigste tåkesignaler: 
a. Et maskindrevet fartøy som gjør fart gjennom vannet skal 

minst hvert annet minutt gi et langt støt. 
b. Et maskindrevet fartøy underveis som ligger med stoppet 

maskin og uten å gjøre fart gjennom vannet, skal minst 
hvert annet minutt gi to lange støt med omlag 2 sekunders 
mellomrom. 

c. Et fartøy som har begrenset mulighet til å holde av veien, 
skal istedenfor ovennevnte signaler minst hvert annet 
minutt gi tre støt etter hverandre, nemlig et langt etterfulgt 
av to korte. 
(Dette gjelder et fartøy som ikke er under kommando, et 
fartøy som har begrenset evne til å manøvrere, et fartøy 
som er hemmet av sitt dypgående, et seilfartøy, et fartøy 
som holder på med å fiske og et fartøy som sleper eller 
skyver et annet fartøy.) 

d. Et fartøy som blir slept, skal hvis det er bemannet, minst 
hvert annet minutt gi fire støt etter hverandre, nemlig et 
langt etterfulgt av tre korte. 

e. Et fartøy som ligger til ankers, skal minst hvert minutt 
ringe hurtig med klokken i omlag 5 sekunder. Fartøy på 
100 meters lengde eller mer skal ringe med klokken i den 
forreste del av fartøyet, og like etter ringingen med 
klokken, skal det i den akterste del av fartøyet gis lyd med 
gongongen i om lag 5 sekunder. 

f. Et fartøy på mindre enn 12 meters lengde kan i stedet for 

ovennevnte signaler minst hvert annet minutt gi et 
annet 
kraftig lydsignal. Alle båter, selv den minste robåt, er altså 
pliktig til å gi tåkesignal. 
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FERDSEL UNDER NEDSATT SIKT 
Ettersom et fartøy skal gå med sikker fart, skal man manøvrere 
særlig varsomt under nedsatt sikt. Farten skal altså avpasses 
etter forholdene i øyeblikket. Hvor dårlig sikten er betyr mye. 
Likeså det farvannet vi ferdes i, og de muligheter det gir for 
vikemanøver. Fartøyets svingeradius og stoppelengde er også 
bestemmende for den fart vi kan holde.  
Små båter har i så måte en fordel, men til gjengjeld har disse 
mindre mulighet til å klare seg ved evt. kollisjon. Støyen fra 
egen motor gjør det også i en mindre båt vanskeligere å høre 
tåkesignaler fra andre båter. 
 
Vi må huske på at tåkesignalene fra en liten båt er svake, og at 
større fartøyer tross liten fart vil kunne oppfange tåkesignalene 
for sent til å kunne svinge unna eller stoppe. 
 
Naturligvis kan du bli liggende stille, og evt. ankre opp, men er 
du i trangt farvann, kan dette være enda farligere enn å fortsette 
seilasen til havn, særlig når det er strøm og vind. Et 
maskindrevet fartøy har plikt til å ha sitt maskineri klar til 
øyeblikkelig manøver. 
 
Hører man tilsynelatende et fartøys tåkesignal forenom tvers, 
slik at det kan oppstå fare for sammenstøt, skal man redusere 
farten til minste styrefart. Om nødvendig skal man stoppe helt, 
og i alle tilfelle navigere ytterst varsomt inntil faren for 
sammenstat er over. Så snart vi ser det andre fartøyet, skal vi 
naturligvis følge de vanlige styringsregler. 
 
Et fartøy som oppdager et annet fartøy bare ved hjelp av radar, 
skal avgjøre om det er fare for sammenstøt. Hvis så er tilfelle, 
skal det i god tid ta forholdsregler for i unngå en nærsituasjon. 
 
Må det foretas kursendring, skal man så vidt mulig unngå 
• å dreie til babord for et fartøy som er forenfor tvers, unntatt 

når dette innhentes. 
• en kursforandring mot et fartøy som er tvers eller aktenfor 

tvers. 
 
Lytting etter tåkesignaler er en plikt ut fra bestemmelsene om 
forsvarlig utkikk og forsiktighetsregler. Under nedsatt sikt må 
man ikke bruke radio m.v. slik at dette kan forstyrre lyttingen. 
Dessuten må det holdes god utkikk for i tide å oppdage andre 
båter. 
 
Som vi har sett foran, skal fartøyer i sikte av hverandre gi en 
del lydsignaler som skal tilkjennegi hvordan det manøvreres. 
Disse signalene må altså bare gis overfor en båt du kan se, og 
må ikke forveksles med tåkesignalene. 
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PÅ SJØEN I TÅKE 
Tåke som kommer settende når du er ute med båt er noe av det 
verste som kan skje for deg. Du bør derfor om mulig unngå å 
komme ut for en slik situasjon ved at du hører værmeldingen 
og at du ellers lærer deg under hva slags forhold tåke kan 
oppstå. Er det fare for tåke, bør du i det hele tatt ikke begi deg 
ut på sjøen med en lystbåt. Er du likevel ute med båt og du 
merker at det er fare for tåke, bør du hurtigst mulig søke inn til 
havn. 
 
Har du radar ombord, nytter du naturligvis denne, men 
manøvrerer likevel forsiktig. Det skal øvelse til å bruke 
radaren. For å lære deg bruken, er det greit å øve deg i pent 
vær, slik at du vet hvordan du oppfatter ekko fra land, 
sjømerker og båter når du trenger radaren. 
 
Med navigator kan du til enhver tid vite hvor du er. Husk at 
den er beheftet med feil. Moderne satelitt-navigatorer (GPS), 
er avhengig av et nøyaktig kart, og at du har plottet inn riktig 
gradnett. Gammelt norsk gradnett kan ha opptil 300 m. 
feilvisning i forhold til nytt gradnett. 
 
Er du uten nok hjelpemidler, og tåken kommer settende 
plutselig mens du er ute i båt, gjelder det å handle hurtig og 
sikkert. 
 
Kontrolliste for ferdsel under nedsatt sikt. 
1. Merk av i kartet hvor du befinner deg, og noter klokkeslettet. 
2. Gi foreskrevne tåkesignaler. 
3. Hold god utkikk, sett om mulig vakt forut for å holde utkikk. Lytt etter 

tåkesignaler fra andre fartøyer. 
4. Sett ned farten slik at du bare går med moderat fart. Om nødvendig 

stopper du helt opp til du har funnet ut hva du vil gjøre videre. 
5. Velg en havn du vil søke inn til. Noter kompasskurs og regn ut hvor 

lang tid du 
vil bruke på deler av seilasen, og når du er framme. 

6. Velg sikreste lei inn til havnen. Ofte kan det være en fordel å gå langs 
land og i mange tilfelle vil sikten være tilstrekkelig til at du kan finne 
fram fra nes til nes. 

7. Med en liten båt bør du under alle omstendigheter holde deg utenfor 
skipsleden for store båter. Da er du sikrere på å unngå kollisjon, men du 
må være klar over at andre småbåter også kan gjøre det samme som 
deg. 

8. Går du innover mot land, må du bedømme når du vil nå inn. Sett farten 
ytterligere ned når du nærmer deg landet og søk å gå inn et sted der 
farvannet er uten båer og skjær. 

9. Når du regner med å nærme deg land, kan du sende tåkesignaler mot 
det og lytte etter ekko. Dette kan gi god pekepinn om hvor langt fra 
land du ligger. 

10. Vis hele tiden all forsiktighet under seilas i tåke. 
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BESTEMMELSER  
8. Ha god kunnskap om de viktigste bestemmelser i lover 

og forskrifter som gjelder for fritidsbåter. Ha kunnskap 
om ansvarsforhold og forsikringsmuligheter og om 
skadebegrensning etter kollisjon og grunnstøting. 

 
    

 
BESTEMMELSER SOM GJELDER FOR LYSTBÅTER I 
LOVER OG FORSKRIFTER 
De viktigste bestemmelser som gjelder båtbruk er tatt inn i 
"Lov av 20. juli 1893 om Sjøfarten" med senere endringer. 
 
Det finnes ellers en rekke lover og forskrifter som kan være 
aktuelle i forbindelse med bruk av en lystbåt. Vi skal her ta for 
oss en del forhold du bør kjenne til. 
 
Vi skal også se på en del bestemmelser som gjelder speider-
arbeidet, de fleste er tatt med i heftet "Sikkerhet ved bruk av 
båter i speiderarbeidet". 
 
I det etterfølgende deler vi bestemmelsene inn slik: 
1. Bestemmelser for rederen. Off. regler  Speiderregler 
2. Bestemmelser for skipsføreren    Off. regler   Speiderregler 
3. Bestemmelser for båten. Off. regler  Speiderregler 
4. Bestemmelser vedr. utstyr. Off. regler  Speiderregler 
5. Bestemmelser vedr. båtbruken.  Off. regler   Speiderregler 
 
1. REDERANSVAR 
I lov om sjøfart står bl.a. følgende om rederansvar:  
"Rederen svarer for skade som er forårsaket ved feil eller 
forsømmelse i tjenesten av skipsfører, mannskap, los, slepebåt 
eller andre som utfører arbeid i skipets tjeneste." 
 
Dette innebærer at enhver lystbåteier (reder) kan bli gjort 
ansvarlig for skade som blir påfert andre, enten det er 
personskade eller materiell skade. 
 
I bestemmelser for speidere gjelder: 
Den enkelte speidergruppe har rederansvar for egne båter. 
Dette ansvaret innebærer 
• at båtene må holde den standard som Norges speiderfor- 

bund bestemmer. 
• at båtene bemannes med kvalifisert mannskap, bl.a. med 

skipper og maskinsjef som innehar sertifikater etter Norges 
speiderforbunds regler." 

 
I samme bestemmelser finner vi: 
• "Private båter som nyttes i speiderarbeidet, må tilfredsstille 

de samme krav som for speiderbåter." 
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Rederansvaret innebærer således fø1gende: 
• At båten skal være i sjødyktig stand. 
• At båten er ordentlig utstyrt, og at utstyret er i orden. 
• At de som bruker båten må ha nødvendige kvalifikasjoner. 
• Økonomisk ansvar kan i stor grad overtas av tilstrekkelige 

forsikringer. 
 
Hva rederen etter dette evt. kommer til å betale i forbindelse 
med erstatningskrav, kan han kreve erstattet av den som har 
voldt skaden (skipsfører eller andre). Det er imidlertid lite 
aktuelt for en speidergruppe i kreve erstatning fra sine egne 
medlemmer for skader som er oppstått. 
 
2. SKIPSFØREREN 
Bestemmelser for skipsføreren 
• Sjøfartsloven levner ingen tvil om at det er skipsføreren 

som sitter med det øverste, overordnede ansvar for alt som 
skjer om bord. 

• Skipsføreren om bord har ansvar for at båten er i sjødyktig 
stand. Han skal sørge for dette før reisen begynner, og gjøre 
det som står i hans makt for å holde fartøyet i sjødyktig 
stand under reisen.  Dette omfatter f.eks. at han ikke 
overlater til en ukyndig å styre. 

• I sjødyktighetsbegrepet ligger krav om at føreren skal 
besitte et minimum av kunnskaper og ferdigheter om 
fartøy, navigasjon, ferdselsregler osv. 

 
Sertifikater 
• Skipsføreren har selv ansvaret for at han har aktuelle serti- 

fikater for båten som gjelder i det farvann den skal ferdes i. 
• For å føre en båt som har passasjersertifikat kreves at 

skipsføreren har tilstrekkelig offentlig sertifikat. 
• Det kreves også offentlige sertifikater for førere av fritids- 

båter som er lenger enn 15 meter (ca. 50 fot) eller er over 
25 brutto registertonn. (Brutto registertonn er rominnholdet 
av alle benyttede rom i en båt, og har ingenting med vekt å 
gjøre.) 
For slike større båter må føreren være minst 20 år, og ha 
fritidsskippersertifikat. 

• For førere av mindre båter kreves ingen offentlige serti-
fikater. Derimot kreves for all speiderbruk at føreren har 
sertifikat for den båttype og det farvann det gjelder. 

 
Førerens alder 
• Det er straffbart for den som er under 16 år å føre et fartøy 
      som enten 
 - kan oppnå større fart enn 10 knop (18,5 km/t), eller 
 - har motor med større ytelse enn 7,36 kw (10 hk) eller 
 - har større lengde over alt enn 8 meter (ca. 26,6 fot). 
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Personer under 16 år kan imidlertid styre slikt fartøy under 
tilsyn og ledelse av en fører som tilfredsstiller kravene til å 
være fører. 
• Forskrifter for utleiebåter fastslår at man må være fylt 16 år 

for å kunne leie båt med motor, og 20 år dersom båten er 
over 5,5 meter eller har større motorytelse enn 11 kw. 

 
Krav til skipsføreren 
• Skipsføreren er selv ansvarlig for at man kan føre båten 

sikkert i det aktuelle farvann på en slik måte at det ikke 
oppstår fare. 

• Han må ikke ha noen fysisk eller psykisk defekt slik at han 
i visse situasjoner mangler forutsetninger for å handle eller 
vurdere korrekt. 

• Fargeblindhet og blindhet på et øye kan diskvalifisere fra å føre 
et ellers sjødyktig fartøy. Fargeblindhet kan vanligvis aksepteres 
for dagseilas. 

• Andre handikap kan diskvalifisere fra å være fører. Mannskapet 
eller tekniske hjelpemidler kan oppveie et handikap hos føreren. 

• Psykisk handikap er vanskelig å bedømme.    Føreren må kunne 
vurdere en situasjon rasjonelt. Nedsatt reaksjonsevne f.eks. på 
grunn av medikamenter vil kunne gjøre føreren uskikket til i føre 
sitt fartøy. Kravene må ellers kunne avpasses etter fartsområde, 
fartøyets størrelse osv. 

• Det er en promillegrense på 0,8 for førere av fritidsbåter under 
15 meter og seilbåter fra og med 4,5 til 15 meter. For mindre 
båter er det ikke slik grense, men kravet til skikkethet gjelder 
også slike båter. Det er promillegrense på 0,2 for førere av alle 
typer fritidsbåter på 15 meter eller mer. 

 
Sertifikater for speidere 
De viktigste reglene for bruk av båter i speiderarbeidet har du 
lært om til "Lettmatrosmerket". Repeter det som står i heftet 
"Lettmatros" pkt. 4 om "REGLER".  
 
Du finner også bestemmelser i heftet "Sikkerhet ved bruk av 
båter i speiderarbeidet". Alle sertifikater må tilfredsstilles både 
av speidere, rovere og ledere. «     
 
• Ordningen med sertifikater skal medvirke til at ansvars- 

havende om bord i en speiderbåt er kvalifisert til å føre den.  
• Sertifikatet gis for en bestemt båt eller en båttype, og gis 

for et bestemt farvann. 
 
En større båt som har maskin, skal ha ombord både skipsfører 
og maskinsjef med tilstrekkelige sertifikater, eller en og samme 
person som innehar disse sertifikater. 
 
Kontroll av sertifikater 
Gruppen oppnevner en kvalifisert person til å kontrollere 
sertifikatene. Det kan også søkes hjelp hos Skipskontrollen. 
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Den teoretiske del til de høyeste sertifikatene, overstyrmann og 
skipsfører, kan speideren/lederen ta ved å 
• avlegge prøve til offentlig Fritidsbåtskippersertifikat, eller 
• ha tilsvarende kvalifikasjoner. 
 
3. BESTEMMELSER FOR BÅTEN 
Sjødyktighetsbegrepet 
Det er straffbart å stikke til sjøs med et fartøy som ikke er i 
sjødyktig stand. Dette innebærer: 
• Fartøyet skal flyte av seg selv. 
• Det skal være tilstrekkelig utrustet, bemannet og 

proviantert. 
• Det skal ikke være forbundet med større fare for tap av 

menneskeliv å ferdes med nettopp denne båten i det 
aktuelle farvannet. 

 
Forskrift om konstruksjon og utrustning av småfartøyer 
Forskriften gjelder for fartøyer under 15 meter, som bygges i 
Norge eller innføres etter 01.09.86. 
Om mulig bør speiderbåter som ikke kommer inn under disse 
regler likevel være utstyrt etter reglene. 
• Kokeapparat. Plass for kokeapparat skal bestå av en tett 

benk eller kasse hvor det er forsvarlig å sette kokeapparat. 
Det er bestemmelser for hvor nær brennbare materialer 
apparatet har lov til å være montert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Slokkeanlegg. Fartøyer med innenbords bensinmotor skal 

ha fastmontert slukkeanlegg. Dette skal kunne utløses 
manuelt fra sted utenfor maskinrom og tankrom. Det er 
egne krav til anlegg og montering. 

• Oppdrift. Fartøyer med største lengde opptil 5,5 meter, 
skal med hensyn på oppdrift og stabilitet i vannfylt tilstand 
tilfredsstille egne krav. 

• Dødmannsbryter. Fartøyer med utenbordsmotor som kan 
gjøre mer enn 15 knop og som har åpen førerplass skal være 
utstyrt med en sikkerhetskontakt ved styreplassen som kan 
stoppe motoren om føreren faller overbord. 
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• Skilting ombord. Fartøyer med største lengde opptil 5,5 
meter, skal være CE merket, og ved skilting om bord ha 
angitt største motorstyrke og største antall personer om 
bord som anbefales. 

• Typesertifiserte båter. Slike båter blir også merket med et 
tilsvarende skilt som tilkjennegir at de oppfyller kravene i 
nordisk båtstandard. Typesertifiserte fritidsbåter vil i 
utgangspunktet oppfylle kravene til sjødyktighet for vanlig 
bruk i skjærgården, ut fra de spesifikasjoner som er gitt i 
godkjennelsen. Båten må vedlikeholdes skikkelig for å 
opprettholde sin sjødyktighet. 

 

Gassfyrte anlegg. 
Det er egne krav til installasjon og bruk av gassfyrte anlegg om 
bord i båter. 
• Det skal kun benyttes anlegg av godkjent type. 
• Anlegget skal monteres og prøves av en godkjent installatør 

etter nærmere bestemmelser. 
• For forskriftsmessige anlegg skal det utstedes et 

installasjonsbevis. 
 

Registrering og merking av fritidsbåter 
Større norske båter har registreringsplikt. 
• Fartøyer over 25 brutto registertonn skal innføres i 

Skipsregisteret. 
• Fartøyer og båter som brukes til ervervsmessig fiske er 

registreringspliktige i Fiskefartøyregisteret. 
• For mindre båter kan de registreres i et frivillig register som 

Redningsselskapet administrer. Det tildeles da et 
registreringsnummer som består av en fylkesbokstav, en 
bokstav fra A og utover, og 3 tall. Dette nummeret skal 
monteres på siden av båten godt synlig på begge sider. 

• Disse bestemmelser gjelder også båter som brukes på 
innsjøer og i vassdrag. 

 

Forskrift om utleiebåter 
Det finnes egne regler for utleiebåter som har påhengsmotor 
eller annen motor, og som benyttes til ervervsmessig utleie 
eller utlån. 
Dette er lite aktuelt i speidersammenheng, og vi skal derfor 
ikke gå nærmere inn på reglene her. 
 

Sjødyktighetskontroll av båter i speidersammenheng 
For fartøyer som skal ha passasjersertifikat, eller som er større 
enn 25 brutto registertonn, skal Skipskontrollen foreta 
besiktigelse og godkjenning av fartøyet etter gjeldende 
offentlige regler. 
Intern sjødyktighetskontroll utføres på alle andre båter som 
brukes i speidersammenheng. 
Sjødyktighetskontrollen omfatter 
• årlig kontroll, og en 
• 5 årlig kontroll som er mer omfattende. 
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Gruppen skal utarbeide sjekkliste for hver båt gruppen 
disponerer når det gjelder denne kontrollen. Til hjelp for 
gruppene er det utarbeidet forslag til sjekklister, se heftet 
"Sikkerhet ved bruk av båter i speiderarbeidet".  
 
Gruppen oppnevner en kvalifisert person til å kontrollere 
båtene. Skipskontrollen på stedet kan for øvrig gi gode råd om 
hvordan båten bør være, og om hvilket utstyr den bør ha. 
Etter kontroll signerer kontrolløren sjekklista. 
 
Små åpne speiderbåter 
Disse skal utstyres med fast monterte flytemidler etter nærmere 
regler som er fastsatt for hver enkelt båttype. Generelt gjelder 
at båten skal ha tilstrekkelig oppdrift i vannfylt tilstand til å 
bære en eller to speidere (avhengig av båtstørrelse) som kan 
begynne å øse. Samtidig må resten av mannskapet kunne støtte 
seg til båten mens de ligger i vannet og venter. Flytemidler skal 
fordeles så godt som mulig i hele batens lengde og s høyt som 
mulig i båten, f.eks. forut og akter i båten, under skvettganger 
og tofter. 
 
4. BESTEMMELSER VEDR. UTSTYR 
Ut fra Sjødyktighetsloven skal det finnes riktig utstyr om bord. 
Nødvendig utstyr er avhengig av båtstørrelse og det farvann 
båten skal brukes i. 
 
Større båter 
• Nødvendige kart, seilanvisninger, farvannsbeskrivelser, 

fyr- og merkelister. Skipsføreren skal påse at de er 
tilstrekkelige og tidsmessige. 

• Nødraketter og håndbluss, disse må bare brukes  i en 
nødssituasjon. 

• Flytevester til alle om bord. 
• Brannslukningsapparater skal finnes ombord i større båter, 

og i båter med motor. 
 
Forsikringsselskapene stiller tildels egne og strengere krav til 
utstyr for at forsikringen skal være gyldig. 
 
Oppblåsbare redningsflåter. 
Dersom båten har plikt til å ha oppblåsbar redningsflåte om 
bord, er det plikt å få utført en årlig inspeksjon av denne ved 
godkjent servicestasjon. Dersom du har slik flåte om bord men 
ikke har plikt til det, bør du likevel levere den inn til årlig 
inspeksjon og kontroll. 
 

VHF stasjon 
Ikke alle mindre båter har plikt til å ha VHF stasjon ombord. Er 
det installert VHF stasjon ombord, kreves: 
• Stasjonen skal være forskriftsmessig installert, og registrert 

hos Telenor. 
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• Det skal være en ansvarlig ombord for stasjonen som 
innehar sertifikat for VHF-stasjon. 

• Det er lytteplikt på nødkanalen når båten er underveis. 
 
Krav til utstyr i speiderbåter 
Gruppen skal utarbeide sjekkliste for hver båt når det gjelder 
utstyr. Til hjelp for gruppene er det utarbeidet forslag til slike 
lister, se heftet "Sikkerhet ved bruk av båter i speiderarbeidet". 
Sjekklistene skal godkjennes av Komiteen for sjøspeiding. 
Utstyrskontrollen er basert på båtens fartsområde. Det kan altså 
stilles ulike krav til utstyret avhengig av hvilket fartsområde 
båten skal brukes i. Fartsområdene er de samme som brukes i 
forbindelse med sertifikater for skipsførere. 
 
5. BESTEMMELSER VEDR. BÅTBRUKEN 
Havnereglementer 
• Alle båter har plikt til å rette seg etter havnemyndighetenes 

pålegg og gjeldende reglementer. Dette gjelder f.eks. å 
- unngå å komme i veien for noe fartøy ved dets ankomst   
   eller avgang, eller 
- ved fortøyning og forhaling i havnen. 

• Havnemyndighetene har rett til å kaste loss når det anses 
nødvendig for å forebygge uorden eller skade. 

 
Fartsgrenser 
• I en del havner, trange sund m.v. kan det være fastsatt 

fartsgrenser. Vanligvis er disse skiltet. Vi skal alltid slike 
steder utvise forsiktighet, og hvis påkrevet, gå med en fart 
slik at det ikke oppstår fare, eller bølgeslag. 

• Et maskindrevet fartøy som passerer innenfor en avstand av 
50 m fra områder hvor bading pågår, skal ikke gå med 
større fart enn 5 knop. 

 
Forbudte områder m.v. 
• . I forbindelse med militære anlegg er det på enkelte steder 

lokale forbud mot ferdsel med båt. Slike områder er i 
regelen godt merket. 

• I såkalte trafikkseparasjonssystemer er det ofte stor 
trafikktetthet. Etter sjøveisreglene er disse forbeholdt 
nyttetrafikken. Et slikt område er avmerket i ajourførte 
sjøkart. Lystfartøyer bør unngå slike systemer, og skal i 
tilfelle krysse på tvers av dette og ikke sjenere 
nyttetrafikken. 

• Sjøveisreglene gir forbud mot å ankre eller fortøye slik at 
det hindrer passasjen for eller kan skade andre fartøyer. 

• Det er ikke tillatt å la tauverk i forbindelse med bøye o.l. 
ligge og flyte i sjøen slik at det er farlig å passere. 

• Område som av en kommune er utlagt til offentlig 
badeplass skal være oppmerket med oransje fargede bøyer. 
Det er forbudt å ferdes med alle typer fartøyer innenfor 
disse merkebøyene. 
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Assistanse m.v. 
• Ved havsnød plikter føreren "å gjøre alt som står i hans 

makt for å redde de ombordværende og bevare skip og 
last." 

• Det gjelder en plikt til å hjelpe "enhver som befinner seg i 
havsnød eller trues av fare til sjøs". 

• Skipsfører pålegges "med all den fart som står til rådighet, 
å ile de personer som er i nød til hjelp". 

 
Berging 
• Berging vil si å hjelpe et fartøy er "forulykket eller i fare". 

Forulykket vil si at fartøyet har fått en skade, mens i fare 
betyr at fartøyet befinner i en situasjon der det risikerer å 
bli skadet. Noen åpenbar nødssituasjon behøver altså ikke å 
være til stede. 

• Dersom et fartøy berger et annet fartøy eller utstyr fra det, 
og eventuelt også mennesker fra det havarerte fartøyet, har 
det krav på bergelønn. Men bare dersom bergingen lykkes. 

• Bergelønn er belønning for innsats utover vanlig betaling 
for arbeid og bruk av fartøy m.v. Når bergelønnen 
fastsettes, beregnes innsatsen og faregraden ved bergingen 
som utslagsgivende.  I annen rekke kommer verdien av det 
bergede. 

• Krav om bergelønn skal egentlig fremmes overfor den som 
har fått hjelp, det vil si eieren eller rederen, men dersom 
fartøyet er kaskoforsikret, er det vanlig å fremme kravet 
overfor selskapet direkte. 

 

Forskrift om utslipp av avfall 
• I vassdrag, i indre norsk farvann og i norsk sjøterritorium er 

det forbudt å slippe ut enhver form for skipsavfall. 
• Med skipsavfall menes: 

Alle former for avfall som oppstår på grunn av skipets drift, 
bl.a. plastavfall, matrester, glass, steintøy, metall, 
klednings- og pakkemateriale. 

• For andre skip enn passasjerskip tillates utslipp av rent 
matavfall tømt i andre farvann enn vassdrag og havner. 

• Det er ikke tillatt å slippe ut olje i sjøen. Oppdages oljesøl, 
skal dette varsles til nærmeste politi- eller 
lensmannskontor. 

• Det er ikke tillatt å slippe ut kloakkvann selv fra småbåter i 
trange farvann, vassdrag og havner. 

 

Fuglereservater 
Det finnes en rekke områder der det er fredningsbestemmelser. 
Se heftet "Annenstyrmann pkt. 10. 
 
Jakt 
Vil du drive jakt i skjærgården, må du respektere 
fredningstidene og rette deg etter de lokale jaktbestemmelsene. 
Du må også betale vilttrygdavgift. 
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Både i skjærgården og på vann og elver er det forbudt å jakte 
fra motorbåt - eller som blir slept av motorbåt - hvis du er 
nærmere land enn 2 km. Land betyr også holmer og skjær. 
 

Fiske 
Når det gjelder fiske, er det forskjellige regler for sportsfiskere 
og yrkesfiskere. Det kommer også an på hvor i landet du er, og 
det er en rekke fredningsbestemmelser, og noen forbud mot 
bruk av bestemte redskaper. 
 
Du bør derfor sette deg inn i de bestemmelsene som gjelder det 
distriktet du ferdes i. 
• Alle nordmenn og personer bosatt i Norge har rett til å fiske 

innenfor fiskerigrensen på 12 nautiske mil. Det samme har 
utenlandske statsborgere som er om bord i en norsk båt. Er 
båten registrert i et annet land, begrenses retten til å fiske 
kun med håndredskap - for eksempel stang, snøre eller dorg 
- og det må være til eget bruk. 

• Fiskeredskap som settes i sjøen, skal være tydelig merket 
med båtens registreringsnummer, eller med eierens navn og 
adresse. 

• Garn som brukes til fritidsfiske i saltvann, må ha 
maskevidde på minst 35 mm. I perioden fra 1. mai til og 
med 30. september skal det settes slik at hele garnet står 
minst 3 meter under havflaten, målt ved lavvann. 

• Fra midnatt til midnatt på søndager og helligdager er det 
forbudt å drive fiske og fangst. Unntatt er 2. påskedag og 2. 
pinsedag samt 1. mai og 17. mai med mindre de faller på en 
helligdag. 
Helligdagsfreden omfatter normalt ikke sportsfiske med 
stang, dorg, hav, oter eller handsnøre. Fritidsfiskere kan 
dessuten sette ett garn på inntil 30 meter og en line med 
inntil 100 angler, regnet pr. husstand. Det er tillatt å ta opp 
redskap som er blitt stående på grunn av uvær. 

 
Friluftsloven 
Friluftsloven inneholder en del bestemmelser som har interesse 
for oss som ferdes på sjøen. 
 
Ferdsel med båt 
• På sjøen er ferdsel med båt fri for enhver. Dette gjelder så 

langt inn som sjøen dekker stranden. 
Man skal opptre hensynsfullt og varsomt for ikke å volde 
skade eller ulempe for andre. Det skal tas hensyn både til 
folk som bor eller ferdes i nærheten og til nærings 
interesser. 

• Den som ferdes på sjøen må ikke slå seg til så nær bebodd 
hus at det blir til utilbørlig fortrengsel eller ulempe for 
andre. Det er ikke avgjørende om man ligger et stykke fra 
stranden. Man skal ikke forstyrre freden med grammofon, 
radio, skrik og skrål. 
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Dra i land båt m.v. 
• Enhver har under ferdsel rett til for kortere tid å dra i land 

båt på strandstrekning i utmark.  Men det tillates ikke 
opplegg av båt på fremmed grunn. 

• Det er også tillatt å ha båten liggende ved stranden fortøyet 
i et tre, en bergnabbe, stein o.l. i kortere tid. 

• Det er ikke tillatt å nytte kai eller brygge uten eierens eller 
brukerens samtykke. 

• Fortøyningsringer, bolter o.l. i utmark kan ikke nyttes 
dersom eieren eller brukeren har forbudt det. 
Fortøyningsutstyret kan likevel nyttes for kortere tid når 
bruken kan foregå uten tilbørlig fortrengsel for eieren eller 
brukeren. 

 
Bade i sjøen 
• Enhver har rett til å bade i sjøen fra strand i utmark eller fra 

båt, når det skjer i rimelig avstand fra bebodd hus (hytte) og 
uten utilbørlig fortrengsel eller ulempe for andre. 

 
 
Tillatelse til båtbruk i speiderarbeidet 
Før en tur skal båtens navn, ansvarshavende, hvem som er 
med, planlagt seilingsrute, avgangstid og planlagt 
hjemkomsttid meddeles ansvarshavende leder og innføres i 
seilingsjournal som legges igjen på land. For lengre turer og 
tokt skal det etableres et fast meldesystem til land, f.eks. hvert 
døgn, i forbindelse med lange havstrekk o.l. 
 
Utleie 
Maskindrevne fartøyer, også speiderfartøyer, som leies ut til 
passasjerbefordring, skal ha passasjersertifikat utstedt av 
Skipskontrollen. Skipperen skal ha tilsvarende offentlig 
godkjenning. 
Utleie er også om eventuelt utenforstående som ikke er 
mannskap er med på turen. Unntak fra denne regelen er skip 
som ved enkelt leilighet fører passasjerer i farvann mindre enn 
stor kystfart. 
 
FORSIKRINGER DET KAN VÆRE AKTUELT Å 
TEGNE 
Vi har sett at vi kan komme i et betydelig erstatningsansvar om 
en ulykke eller et uhell skulle inntreffe. 
En ting er at båten kan totalhavarere, og du taper båten. Men du 
kan også komme i erstatningsansvar overfor mennesker, en 
annen båt, overfor brygger mm, og dette kan bli store beløp. 
 
Det er en frivillig sak å tegne båtforsikring. Men eier 
speidergruppen eller du selv en båt, er det viktig at den er 
ordentlig forsikret, slik at du ikke ruineres om uhellet er ute. 
Det økonomiske ansvar kan vi overføre til et forsikringsselskap 
ved å tegne aktuelle forsikringer. 
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Forsikringsformer. 
Det er mange forsikringsselskaper, og hvert av disse har egne 
regler for hva forsikringen dekker. Generelt har vi følgende 
forsikringsformer: 
• Ansvarsforsikring dekker de skadene båten kan påføre 

andre. Selv om den ikke er lovpåbudt, må du i alle tilfelle 
tegne denne, idet du ellers kan komme i et altfor stort 
økonomisk ansvar. 

 
Båtskadeforsikring på egen båt tegnes i tillegg: 
• Brannforsikring. 
• Brann- og tyveriforsikring. 
• Kaskoforsikringdekker de fleste skader på båten. 
• Universalforsikring   eller   superforsikring   er   en   

utvidet kaskoforsikring. 
 
Forsikringene har en rekke bestemmelser og forutsetninger for 
å dekke en skade som du bør sette deg godt inn i. Forsikringen 
dekker vanligvis ikke utleie mot betaling. Konkurransekjøring 
med motorbåt krever spesialforsikring. Båtbruk i ruspåvirket 
tilstand dekkes vanligvis ikke. Forsikringen gjelder også for et 
bestemt fartsområde. 
 
Generelt blir premien du betaler høyere jo bedre dekning du vil 
ha. Det trekkes alltid fra en egenandel, og størrelsen på denne 
kan du ofte bestemme selv innen visse rammer. 
 
Ved enhver skade må du snarest melde fra til 
forsikringsselskapet, og ved personskader og andre alvorlige 
ulykker også til politiet. 
 
I forsikringspapirene vil du se at du må overholde gjeldende 
lover og sikkerhetsbestemmelser. F.eks. må reglene om 
lanterneføring overholdes, likeså minstealder for fører, 
installasjon av gassfyrte anlegg. Du kan også måtte bevise at 
båten var i sjødyktig stand. 
 
 
Når skaden oppstår 
• Meld om nødvendig fra til politiet, og via dem til 

hovedredningssentralen om det trenges hjelp. 
• Sørg for at skaden begrenses så mye som mulig. 
• Avtal ikke noe beløp for evt. berging, men overlat det til 

forsikringsselskapet. 

• Forsikringsselskapet varsles så snart som mulig, og du kan 
avtale med dem hva som skal gjøres.  
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NØDSSITUASJONER 
9. Kunne godtgjøre grundig kjennskap til sjøveisreglenes 

bestemmelser om nødsignaler, vedlegg IV, særlig de 
som kan brukes i mindre båter. Kjenne forholdsregler i 
nødssituasjoner, og alle følgene av misbruk av 
nødsignaler. Ha kjennskap til hvordan du kan søke 
etter person som er forsvunnet, og redde personer fra 
sjøen og fra farkost. 

    

 
NØDSIGNALER 
 
Det eksisterer spesielle signaler som skal brukes når du er i 
nød. Disse er utarbeidet for at du selv eller andre skal få hjelp 
når det trenges. Kanskje trenger noen din hjelp! 
 
I den senere tid har det funnet sted misbruk av nødsignaler. 
Nødsignaler er til hjelp for deg når du er i nød. Misbruk er 
selvsagt STRENGT FORBUDT. En redningsaksjon koster 
mange penger, dessuten binder den personell og materiell og 
svekker beredskapen på redningssektoren. 
 
Det er også forbudt å bruke signaler som kan forveksles med 
nødsignalene. 
 
Skulle du ved et uhell utløse et nødsignal, så ring snarest til 
nærmeste politi/lensmann og fortell hva som er hendt, slik at 
eventuell aksjon ikke blir iverksatt. 
 
Naturligvis kan du i en nødssituasjon nytte alle andre signaler 
og hjelpemidler for å påkalle oppmerksomhet. I en småbåt kan 
f. eks. et klesplagg på en båtshake ell. lign. som du vifter med 
gjøre nytte. 
 
 
Assistanse 
Når en ikke er i en direkte nødssituasjon, bør en bruke såkalte 
assistanse- eller opplysningssignaler. 
• Signalflagg/bokstaven V er assistansesignal.    Denne 

bokstaven kan også sendes som morsetegn  . . . -, altså tre 
prikker og en strek, og betyr da: "jeg trenger assistanse". 

• Signalflagg/bokstav F er en opplysning om at en har et 
havari og ber om kontakt. Som morsetegn kan du sende F 
med .. -., altså to prikker, en strek og en prikk. 

 
På neste side finner signaler brukt eller vist, enten i samband 
med hverandre eller hver for seg, angir nød og at det trenges 
hjelp. 
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"Veiledning til skip for ettersøkning og redning til sjøs”.  
Dette er en håndbok vedtatt av den internasjonale 
sikkerhetsorganisasjonen, og utgitt av Sjøfartsdirektoratet. 
Formålet med boka er: 
• Å gi veiledning for den som i en nødssituasjon til sjøs kan 

ha bruk for assistanse fra andre, eller som kan være i stand 
til i yte slik assistanse. Det er godtatt som vanlig praksis 
for sjøfolk at de yter all den assistanse de kan til folk som 
er i nød på sjøen. 

• Ettersøknings- og redningsaksjoner må koordineres best 
mulig. Vanligvis bestemmer redningssentral i land hvem 
som skal lede redningsaksjon på stedet. 

 

Opplæring 
Det er viktig at alle ombord i småbåter læres opp slik at alle er 
kjent med den riktige bruk av alt det utstyr som finnes om bord 
for deres sikkerhet. Det kan være: 
• Hvilket redningsmateriell som finnes om bord. 
• Hvordan egen posisjon kan bestemmes. 
• Hvordan nødmeldinger kan sendes, og hva de bør 

inneholde. 
 

Innhold i nødmelding 
Viktige deler av en nødmelding er: 
• Navn og kallesignal for eget skip. 
• Egen posisjon så sikker som mulig. 
• Nødssituasjonens art og den type assistanse som behøves. 
• Andre opplysninger som kan forenkle redningen. F.eks. 

kurs og fart hvis skipet er underveis; hva skipsføreren 
akter å gjøre, og hvis noen forlater skipet, antall personer 
som gjør det. 

 

Det kan også være av betydning å gi følgende opplysninger: 
• Været, vindretning og -styrke, sjøgang, sikt, farer for 

navigeringen 
• Evt. tidspunkt da skipet forlates, og antall personer som er 

igjen om bord. 
• Redningsfarkoster satt på vannet, og om disse har om bord 

nødpeilesender, raketter m.v. 
• Skadede. 
 

Kansellering av nødmelding 
En nødmelding bør alltid kanselleres så snart liv ikke lenger 
står i fare, eller ettersøkningen er avsluttet. 
 

Mottak av en nødmelding 
Følgende bør gjøres: 
• Kvittere for nødmeldingen, og evt. sende den videre. 
• Det mest sannsynlige leteområdet bestemmes ut fra 

tilgjengelige opplysninger, som f.eks. utgangsposisjon og 
drift. 

• Med all den fart som er til rådighet gå mot nødposisjon. 
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• Sende fø1gende opplysninger til del nødstedte skip: 

- Navn på egen båt, størrelse m.v. 
- Nåværende posisjon. 
- Underrette om at du går mot nødområdet, med hvilken 
   fart og forventet ankomsttid. 
- Rettvisende peiling til det nødstedte skip. 

• Holde kontinuerlig lyttevakt på den frekvens som brukes i 
nødstilfellet. 

• Holde evt. radar i kontinuerlig drift. 
• Sette ekstra utkikk hvis det er i nærheten av nødposisjonen. 
• Gjøre tilstrekkelige forberedelser mens du er underveis. 
 
Forberedelser ombord underveis 
Det er viktig å gjøre forberedelser underveis. Noen tiltak som 
kan komme i betraktning i småbåter er: 
• Gjøre klar utstyr for å kunne hale om bord forulykkede. 
• Ombordværende tar på passende utstyr for å kunne hoppe 

i sjøen og hjelpe overlevende. 
• Gjøre klar gummibåt eller jolle. Evt. redningsflate bør ikke 

blåses opp, men kan gjøres klar til bruk. 
• Finne fram evt. førstehjelpssaker. 
• Gjøre klar smekker line og tykkere tauverk for å kunne 

opprette forbindelse med nødstedt skip. 
• Gjøre klar slepeliner om det skulle være aktuelt. 
• Ta forholdsregler for å gjøre seg meget synlige for 

overlevende. Det kan f.eks. brukes lys, fløyte, klokke mm. 
• Postere utkikk for å kunne lete 360° rundt. 
 
Framkomst til nødområdet 
Er du den første som ankommer nødområdet, og du finner de 
nødstedte, bør følgende gjøres: 
• Underrette dem om at de er oppdaget ved oransjefarget 

røyksignal eller hvite raketter, eller på annen måte. 
• Du varsler redningssentral eller andre som går til assistanse 

om at du er nådd fram. 
• Du må evt. sammen med redningsleder vurdere hvilken 

hjelp du ska! gi, og om du skal vente ved nødposisjonen til 
annen hjelp kommer, f.eks. helikopter. 

• Kom aldri for nær et større fartøy som er i fart! I tillegg til 
at disse lager store og kraftige bølger, dannes det en 
sugeeffekt ved enkelte deler av skroget. Denne effekten 
kan gjøre at din båt trekkes inn mot skipet og knuses eller 
skades. 

 
Leting 
Kommer du til området lenge for andre skip, og ikke 
umiddelbart finner de nødstedte, bør du fra antatt sted begynne 
ettersøkning etter et utvidet kvadrat. Om mulig bør punktet 
merkes med et flytende merke for kontroll av driften. 
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Leting fra en liten båt bør ha kortere avstand enn angitt, f.eks. 
0,5 - 1 n.mil. Det samme gjelder ved leting etter andre små 
båter og gjenstander. 
 
Sektor ettersøkning 
Når det du leter etter har en posisjon innen et lite område, kan 
det være aktuelt å bruke sektor ettersøkning. 
 
Dette kan f.eks. være ved "Mann over bord", da skipet straks 
går tilbake til nullpunktet, eller om det man leter etter er sett 
en gang og deretter er tapt av syne. 
 
Alle kursforandringer ved slik søkning er 120° til styrbord. 
Dette mønster gir meget stor sannsynlighet for oppdagelse 
nær nullpunktet, og sprer ettersøkningen hurtig over det 
sannsynlige området. 
 
Har ikke den første ettersøkningen gitt resultat, dreies 
mønstret 30° til høyre, og du leter en gang til etter den 
stiplede linjen på tegningen. 
 
Deltar 2 eller flere skip i letingen, kan brukes parallelle kurser, 
med høvelig avstand mellom skipene. 
 
Fly som er engasjert i leting 
Det er bestemte signaler fly kan bruke til fartøy som er 
engasjert i ettersøkning. Gjentakelse av slike signaler har 
samme mening. 
 
Flyet dirigerer et skip mot en nødposisjon ved: 
1. Sirkling minst en gang rundt skipet. 
2. Kryssing av skipets kurs kloss forut i lav høyde, og 

- vipping med vingene, eller 
- åpning og stengning av trotlen, eller 
- forandring av propellstigningen. 

3. Flyging i den reining skipet ønskes dirigert. 
 
Hvis assistanse ikke lenger er nødvendig:  
1.  Kryssing av skipets kjølvann kloss aktenom dette, i lav 
     høyde, og 

- vipping med vingene, eller 
- åpning og stengning av trotlen, eller 
- forandring av propellstigningen. 

 
Et skip som mottar forannevnte signaler, skal om mulig svare 
på følgende måte: 
1. For å erkjenne mottagelsen av signalene, 

- Heis svarstanderen av signalflaggene (vertikale røde 
   og hvite striper) helt opp. 
- Send ekspedisjonssignalet T (-) fra morsekoden med 
   signallampe, eller 

 - Forandre kurs i den ønskede retning. 
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2. For å angi at det ikke er i stand til å etterkomme 
anmodningen: 
- Heis det internasjonale signalflagg N (Blitt og hvitt 
   sjakkrutet flagg), eller 
- Send ekspedisjonssignalet N (-.) fra morsekoden med 
   signallampe. 
 
Signaler fra overlevende 
For å kommunisere med fly kan fartøy eller overlevende bruke 
fø1gende signaler: 

Signalene kan gis med lykt, signallampe eller signalflagg, ved 
bruk av signaler angitt i Den internasjonale signalkode, eller i 
vanlig språk. 
 
Helikopterassistanse 
Det blir stadig mer vanlig å sette inn helikopter ved 
redningsaksjoner til sjøs. Skulle du selv en gang komme til å få 
assistanse av et helikopter, bruker dette heisewire med 
redningssele, redningskurv, redningsnett, redningsbåre eller 
redningsstol. Fø1g alle anvisninger fra helikopteret. 
 
Det er spesielt 3 punkter du bør huske: 
1. For å unngå støt fra statisk elektrisitet, må ingen om bord 

røre 1øfteanordning før en metalldel av denne har berørt 
dekket eller sjøen. 

2. Påse at løfteanordningen ikke henger seg fast i båten eller 
riggen. Den må ikke under noen omstendighet festes til 
båten. 

3. Små joller og gummibåter kan bli vippet rundt av den 
kraftige luftstrømmen fra helikopteret. Sørg derfor for best 
mulig stabilitet ved å sitte midt i jollen eller flåten. 
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Fø1gende signaler kan benyttes for å i gi beskjeder til 
helikopteret 
• Ikke heis:     Armer horisontalt utstrakt, hendene knyttet, 

 tommelfingrene ned. 
• Heis: Armene hevet over horisontalen, 
 tommelfingrene opp. 
 
Landing med helikopter 
• Morsetegn K (— . —), grønn rakett eller loddrett 

bevegelse med armene betyr at dette er beste landingssted. 
• Morsetegn S . . . , rød rakett eller horisontale bevegelser 

med armene betyr at landing er farlig. 
 
Til slutt 
Vi har sett at det er forbudt og straffbart å bruke noe som 
helst nødsignal uten at du er i nød! 
 
Fallskjermlys eller røde handbluss som er utgått på dato er 
det ikke tillatt å bruke til øvelse ell. lign. De kan 
naturligvis virke en tid etter angitt dato, men du bør 
likevel skaffe deg nye som du er sikker på er i orden om 
ulykken skulle være ute. Utgåtte signalpatroner kan leveres 
brannvesenet for å bli tilintetgjort 
    

 
 
Det er 3 nye punkter i merket. 
 
Instruksjon i disse vil bli laget senere. 
 
 
    

 

HASTIGHET - DISTANSE 
14. Kunne beregne hastighet og seilt distanse. 
 
 
    

 
 
 
 
    

 

ELEKTRONIKK  
15. Ha kunnskap om elektroniske hjelpemidlers muligheter 

og begrensninger. 
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HYGIENE  
16. Kunne redegjøre for krav til hygienen om bord. 
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Det er to merker igjen i dekkslinjen: 
    

 

OVERSTYRMANNS - 
MERKET 
    
 

 

SKIPSFØRER - 
MERKET 
    
 
Teorien til disse merkene får du f.eks. ved å gå på kurs for 
FRITIDSBÅTSKIPPER SERTIFIKAT. 
 
Praksis kan du få om bord i større båter som brukes i 
speiderarbeidet, eller om bord i private båter. 
 
Du kan også få opplæring i speidergruppen, og der kan du 
også avlegge prøve til merkene. 
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