Ændrede regler om sønæringsbeviser
Søfartsstyrelsen har på baggrund af en vurdering af de nye krav i konventionen om uddannelse og træning af
søfarende (STCW-konventionen) udstedt nye regler om sønæringsbeviser til sejlads i handelsskibe. De nye
regler betyder, at alle senest ved udgangen af 2016 skal have nye STCW-beviser. Der kan allerede nu ansøges herom. De nye regler medfører samtidig, at søfarende igen kan få udstedt sønæringsbeviser til handelsskibe med en gyldighedsperiode på 5 år.
Der er også nye regler for sønæringsbeviser til fiskeskibe, som følge af STCW-F-konventionen. Her skal der
ikke ansøges om nye beviser, men eksisterende beviser kan få en STCW-F-påtegning, ligesom der i nye sønæringsbeviser til navigatører i fiskeskibe vil blive anført en henvisning til STCW-F-konventionen. Her er
der ikke tale om ændrede uddannelseskrav. Udstedelsen af de nye sønæringsbeviser påbegyndes den 25.
oktober 2013.
Sønæringsbevis i handelsskibe
De nye uddannelseskrav i STCW-konventionen (STCW 2010) indebærer ikke væsentlige ændringer i forhold til de tidligere krav til udstedelse af sønæringsbeviser i handelsskibe. Det skyldes, at de danske uddannelser gennem flere år stort set har opfyldt de nye krav. De konkrete krav til sønæringsbeviser til hhv. navigatører og maskinmestre er anført nedenfor.
Sønæringsbeviser til navigatører
Den ændrede STCW-konvention indfører krav om, at navigatører i handelsskibe skal have gennemført uddannelse i brug af systemer til elektroniske søkort (ECDIS). Hvis du har gennemført din uddannelse inden
for de seneste år, skulle du opfylde kravene, men tidsrammen er forskellig for de forskellige uddannelser. Se
nærmere nedenfor.
Har du bestået en kystskippereksamen i 2009 eller senere, en sætteskippereksamen i 2003 eller senere eller
højere navigatøreksamen i 2003 eller senere kan du få et sønæringsbevis efter de nye regler uden at skulle
have et ECDIS-kursus.
Har du derimod bestået en sætteskipper- eller en anden højere navigatøreksamen før 2003 eller en kystskippereksamen før 2009, kan du fortsat få et nyt STCW-bevis, men dit sønæringsbevis får en påtegning om, at
beviset efter den 31. december 2016 ikke vil kunne anvendes på skibe, der er udstyret med ECDIS.
Det vil således fortsat være muligt at sejle i sådanne ECDIS-skibe frem til den 31. december 2016 efter de
nuværende bestemmelser. Det pågældende rederi skal samtidig kunne dokumentere, at der er givet fornøden
instruktion og oplæring i skibes ECDIS-udstyr til navigatører, der anvender udstyret.
Du vil ikke få en begrænsning på dit bevis, hvis du i forbindelse med din ansøgning om et nyt STCW-bevis
vedlægger dokumentation for, at du allerede har gennemført ECDIS-kursus ved ansøgning om sønæringsbevis. Kursusbeviset skal have relevant henvisning til STCW-konventionen.
Du kan fortsat få et duelighedsbevis i sejlads for handelsskibe eller et bevis som bedstemand uden uddannelse i ECDIS.
Sønæringsbeviser til maskinmester
Der sker også mindre ændringer i kompetencekravene for maskinmestre i forhold til elektrotekniske kompetencer. Her er det afgørende, om du har påbegyndt din maskinmesteruddannelse efter juni 2003.
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Hvis du har påbegyndt uddannelse til skibsmaskinmester i juni 2003 eller senere, vil du umiddelbart kunne få
et sønæringsbevis med påtegning om, at du opfylder de nye krav til elektrotekniske kompetencer (STCWkonventionens kapitel III/6).
Har du påbegyndt din uddannelse før juni 2003 for et sønæringsbevis som skibsmaskinmester, kan de elektrotekniske kompetencer anføres, når det udstedes på baggrund af gennemført uddannelse til skibsmaskinist
påbegyndt i 2013.
Fremover kan du få et bevis som vagthavende maskinmester, hvis du har bestået maskinmesteruddannelsen.
Når du har gjort tjeneste som maskinmester i 12 måneder, kan du få et bevis som skibsmaskinmester af 1.
grad. Det er således ikke tilstrækkeligt at have haft maskintjeneste som fx juniormester eller anden menig
tjeneste om bord.
Fremover bliver der ikke udstedt nye beviser som skibsmaskinmester af 2. grad. Har du haft et bevis som
maskinmester af 2. grad, kan du dog fortsat få udstedt genpart eller generhverve dit bevis som skibsmaskinmester af 2. grad.
Fornyelse af nye sønæringsbeviser udstedt i henhold til STCW 2010
Du skal være opmærksom på, at når dit nye STCW-bevis (STCW 2010) skal fornys, skal du have vedligeholdt dine kompetencer inden for grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse. Søfartsstyrelsen vil i
løbet af 2014 udgive en bekendtgørelse, der beskriver krav til vedligeholdelse af søsikkerhed og brandbekæmpelse.
Sønæringsbeviser til sejlads i fiskeskibe
Da Danmark allerede har gennemført STCW-F-konventionen, vil der ikke være ændrede uddannelseskrav til
udstedelse af de nye sønæringsbeviser til sejlads i fiskeskibe. Har du et bevis som navigatør i fiskeskibe, vil
dit nye sønæringsbevis få en påtegning om, at du opfylder konventionen om uddannelse og træning af fiskere
(STCW-F-konventionen).
Har du har et sønæringsbevis, der fortsat gælder, skal det ikke ombyttes. Det kan dog være en fordel at få et
nyt bevis, hvis du vil tage arbejde på udenlandske fiskeskibe.
Maskinmestre i fiskeskibe vil som hidtil få udstedt sønæringsbeviser med henvisning til STCW-konventionen. Se ændringerne ovenfor.
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