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Sagens baggrund og parternes påstande

Sagen vedrører spørgsmål om, hvorvidt J som
arbejdsgiver for Jo r ansvarlig for en arbejdsulykke,
som n var udsat for d. 21. januar 2015, og i givet fald
spørgsmål om den nærmere opgørelse af et erstatiiingskrav.

n har under denne sag der er anlagt d. 23. september
2015 efter sin endelige påstand nedlagt påstand om, a

skal tilpligtes at betale 429.795,74 kr., med procesrente af
134.888,27 kr. fra sagens anlæg og af 294.907,47 kr. fra d. 12.april 2016,
alt til betaling sker.

har nedlagt påstand om frifindelse.

Der er under sagen meddelt J iri proces.

Oplysainger i sagen

Det fremgår af sagens oplysninger, at J er i besiddelse af en
søfartsbog, der er dateret d. 23. januar 2006.1 søfartsbogen er anført nogle
enkelte datoer i 2006 og 2007 vedrørende påmønstrmg. en er
uddannet som ubefaren skibsassistent.

Der er under sagen fremlagt en "partnerskabsafltale" mellem sagens parter om
ansættelse hos sagsøgte. Det fi-emgår heraf, at aftalen skal gennemføres i et
samarbejde mellem virksomheden Lykke Hametner, n og
High:five. Den pågældende aftale er gældende fi-a den l. januar 2015 til den
30. juni 2015 med løntilskud frajobcenter Aalborg med henblik på ordinæ-
ransættelse fra den l. juli 2015. Det fremgår også at Jo  er ind-
forstået med, at aftalen kan opsiges til enhver tid i samarbejde med High:five
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ved "misligholdelse, herunder udeblivelse fra arbejdet, fornyet kriminalitet,
mistanke om stofimisbrug eller nogen form for arbejdsvægring".

 blev den 21. januar 2015 udsat for en arbejdsulykke om-
bord på sagsøgtes fiskefartøj Lykke Hametner. Der var tale om et trawlfiske-
ri, hvor n skulle holde noget tovværk.

I anmeldelsen af arbejdsulykken vedrørende søfarene og fiskere er det under
hændelsesforløbet anført følgende:
II

Skulle firre tovværk på pagaj.
Holder i tovet, får ingen melding om at slippe og da der ikke er mere tov til-
bage, slipper jeg, men det er for sent og fingrene kommer i klemme mellem
tov og jernrør.
Der plejer at være to mand på opgaven, hvor den ene mand giver besked om
hvornår der skal slippes.
Jeg var ny, ene mand på opgaven, og fik ingen besked om at slippe tovet

II

Sagsøgte har i sin anmeldelse af arbejdsulykken oplyst vedrørende beskrivel-
se af forløbet, at
II

tilskadekommendes hænder sad fast ved trawl udsætning under fiskeri.
II

Der er under sagen fremlagt forskellige fotos af stedet, hvor Jo
 ombord på fiskefartøjet kom til skade.

Der er under sagen tillige fremlagt en del lægelige oplysninger, herunder j o-
umaloplysninger fra Aalborg Universitetshospital og erklsering fi-a egen læge.

Det fremgår blandt andet af de lægelige oplysnmger, at Jon
amputeret dele af to fingre, højre hånds anden fingers ydre led, og venstre
hånds tredje fingers mellem og ydre led.

 har demdover vedrørende psykiske skader fremlagt journal
fra Jobcenter Aalborg, ogjoumalmateriale fi-a lægeklinikken Østerbro, samt
joumaloplysninger fra Aalborg Universitetshospital.

Der er endvidere fremlagt to erklæringer af henholdsvis den 8. og den 31.de-
cember 2015 fra behandlingscenter Kongens Ø, Munkemp. Det fremgår
blandt andet af de pågældende erklæringer, at  blev indskre-
vet tU behandling den 5 november med henblik på afgiftning og stabilisering.

Arbejdsskadestyr li 2015 en afgørelse i sagen, hvor det
blev bestemt, at n skulle have 99.600 kr. i godtgørelse for
varigt men (12%), idet ulykken den 20. januar 2015 blev anderkendt som en
arbejdsskade. Der blev endvidere truffet bestemmelse om, at Jo

 ikke havde ret til erstatning for tab af erhvervsevne.

Det hedder blandt andet i den pågældende afgørelse:
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Vi vurderer, at skaden i fonn af amputation afyderled på højre hånds
pegefmer, og yderled på vensti-e hånds pegefinger er forårsaget af, at
du'i forbindelse med dit arbejde som fisker fik begge hænder i klemme i
et spil. Derfor anderkender vi amputation afyderled på højre hånds pe-
gefmger og venstre hånds pegefinger som en arbejdsskade.

 tab af erhvervsevne bliver skønnet til at vasre nedsat
med mindre end 15%.

Vi har lagt vægt på, at du har genoptaget dit arbejde som fisker. Vi går
derfor ud&a, af du ikke har haflt en lønnedgang på 15% eller derover på
grund af arbejdsskaden.
Det er også indgået i vores vurdering, at du trods dine amputationer
burde kunne udføre de fleste arbejdsopgaver som fisker i samme om-
fang som tidligere.
Derfor har vi fastsat dit tab aferhversevne til mindre end 15%. Det be-
tyder du ikke har ret til erstatoing for tab af erhvervsevne

Denne afgørelse blev indbragt for Ankestyrelsen, som kom frem til samme
resultat for så vidt spørgsmålet om erstatning for tab af erhvervsevne.

Ankestyrelsen ti-af afgørelse den 9. september 2016, og under begrundelsen
for afgørelsen er anført følgende:

Begnudelsen tor afgørelsen
Vi vurderer, at din erhvervsevne ikke er nedsat med 15 procent eller
derover. Vi vurderer, at følgerne efter arbejdsskaden ikke nedsætter
din mdtjeningsevne med 15 procent eller derover sammenlignet med dit
indtjeningsniveau før arbejdsskaden.

Du var den 20. januar 2015 udsat for en ulykke ombord på et skib,
hvor du arbejdede som fisker. Du skulle fire tovværk på pagaj. Du
holdt i tovet og fik fmgrcne I klemme mellem tov ogjemrør. Dette har
resulteret i en amputation af højre hånds 2. fmgers yderled og en knus-
ningslæsion af venstre hånds 3. fingers mellem- og yderled.
Vi har lagt vægt på, at du alene havde været ansat i 20 dage ved Lykke
Hametner, da arbejdsskaden indtraf. Du blev den l. januar 2015 ansat
ved Lykke Hametner i løntilskud som fisker, hvor du havde indgået en
midlertidig kontrakt frem til udgangen af juli 2015. Din bidragspligtige
indkomst for januar 2015 var på 19.080,36 kr.
Inden denne ansættelse havde du været på overførelsesindkomst siden
21. juni 2010 med undtagelse af perioden l. marts til 30. april 2012.
Vi er opmærksomme på, at arbejdsskaden har medført nedsat funktion
i begge dine hænder. Det er på nuværende tidspunkt ikke endelig afkla-
ret, om du vil kunne varetage jobbet som fisker i samme omfang som
inden arbejdsskaden.

Det fremgår af sagens akter, at du er blevet tilknyttet Profilteam gen-
nem Jobcenter Aalborg, hvor du skal have afklaret dine styrker og ud-
fordringer I forhold til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Du er end-
nu ikke arbejdsprøvet, og der foreligger i øvrigt ingen kommunale ak-
ter, der kan belyse din erhvervsevne efter arbejdsskaden. Du har oplyst,
at du ønsker at uddanne dig til pædagog, da du gerne vil arbejde med
utilpassede unge.
Vi har videre lagt vægt på, at du på tidspunktet for Arbejdsskadestyrel-
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sens afgørelse ikke var afklaret erhvervsmæssigt. Du er sygemeldt og
modtager sygedagpenge.

VI finder dog, at din mdtjeningsevne inden arbejdsskadens indtræden
ska! fastsættes væsentligt under din lønudbetaling for januar 2015, da
din tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden forud herfor var meget
begrænset.

Vi vurderer derfor, at du med arbejdsskadens følger vil kunne varetage
et job som pædagogmedhjælper eller anden ufaglært beskæfltigelse,
hvor du vil kunne opretholde samme indtjemngsniveau, som du havde
inden arbejdsskaden.
Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, funktionsattest 25. juni
2015, e-indkomstforperioden21.juni2010til l. august 2015 ogak-
ter fra din sag om sygedagpenge.

Oplysningerne i sagen

VI har afgjort sagen på grundlag af
de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen (nu Ar-
bejdsmarkedets Erhvervssikring) ti-af afgørelse I sagen
. ' Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
afgørelse af 29. juli 2015. Ved denne afgørelse fik du anerkendt ar-
bejdsskaden. Du blev tilkendt 12 procent i varigt men. Du blev ikke til-
kendt erstatning for tab af erhvervsevne

klagen til Ankestyrelsen

Arbejdsskadestyrelsens (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring)
brev om genvurdermg

 har under sagen opgjort følgende erstatiiingskrav

Tabt arbejdsfortjeneste:

107.148,27

286.547,47

For perioden 22. januar 2015 til 14. juni 2015
kr.
For perioden 15. juni 2015 til 31 marts 2016
kr.

kr.
Svie og smerte
For perioden 20. januar 2015 til 14. juni 2015
146 dage å 190kr eller
kr.
For perioden 15. juni til 28 juli 2015
44dageål90kr.eUer
kr.

kr.

kr.

I alt 393.695,74

27.740,00

8.360,00

I alt 36.100,00

Samlet krav 429.795,74
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Parterne er ikke enige om den beløbsmæssige opgørelse, men under hoved-
forhandling har begge parter erklæret sig indforstået med, at der i relation til
spørgsmålet om tabt arbejdsfortjeneste for perioden 21. januar 2015 til 29.
juni 2015 kan opereres med et bmttobeløb på 105.521,78 kr. Dette beløb er
udregnet på baggrund af havdage for fiskefartøjet Lykke Hametner. I bmtto-
beløbet er der indregnet pension, feriepenge og atp. Parterne er midlertidig
ikke enige om fi-ati-æk for sygedagpenge, idet sagsøgeren alene har fratrukket
et beløb på 56.690,85 kr., mens sagsøgte har fi-atrukket udbetalte sygedag-
penge med 88.489 kr.
Parts- og vidneforklaringer

har forklaret, han som 13-14 årig startede med et misbmg
af hash, hvilket misbmg fortsatte indtil han var 23 år gammel. Han fik hjælp i
flere omgange, og blev på et tidspunkt helt clean. Han er født den 13 maj
1986.1 en to- årsperiode £ør ansættelsesforholdet hos 

havde han ikke noget misbmg. I modsat fald ville han heller ikke have
kunne kunnet få udleveret sin søfartsbog. Han var til sidst i efterbehandling i
l år og 6 måneder, og gik blandt andet til såkaldte selvhjælpsmøder. På et
tidspunkt tog han kontakt til High:five, som blandt andet fonnidlede en kon-
takt til sagsøgte. Han besøgte sagsøgte og fortalte ham at han var uddannet
som ubefaren skibsassistent, og at han havde sejlet fragt på Grønland i årene
2006- 2007. Der blev herefter indgået en kontrakt mellem parterne. Det før-
ste togt blev påbegyndt den 3 januar 2015. De var 5 mand ombord, og han
blev taget pænt imod. Oplaeringen bestod i form af sidemandsoplæringp hvor
han skidle arbejde sammen med en bestemt fisker. Også de andre fortalte
ham, hvordan han skulle forholde sig. Hans arbejde bestod blandt andet i at
stå med et tov, når trawlet skulle søsættes. Der stod en fisker på hver side af
trawlet, og på det tov, han skulle holde fast i, skulle der påsættes gejer. Den
pågældende gej er med til at sprede trawlet. Han havde fået at vide, at han
ikke måtte lade gå, før en af de andre fiskere havde sagt, at nu måtte han lade
gå.

Under det andet togt opstod der på et tidspunkt problemer med udsætaiing af
trawlet. Et eller andet var gået galt, og Karl-Eigil, som stod ved spillet, hev
trawlet ind igen. Sagsøgeren stod i styrbords side alene ved sit tovværk,
mens en kollega stod i bagbords side. Han løsnede ud med begge hænder, da
trawlet igen blev udsat. Pludselig var der kun ca. 1,5 m tilbage af tovet. Han
gik et skridt frem og pludselig gav det et svirp om den ene finger på højre
hånd. Fingeren blev således presset ind mod etjemrør. Han prøvede at rykke
hånden fri med venstre hånd. Det hele skete i løbet af få sekunder. Det gjorde
ondt og det klemte slemt. Han må simpelthen have givet slip for sent. Han
havde som sagt fået at vide, at han ikke måtte slippe, før der blev sagt, lad
gå. De to andre personer der stod på dækket, havde fonnentlig fokus på, at
få trawlet ud og glemte at sige noget til ham. Han havde i øvrigt i første om-
gang snoet tovværket rundt om et rør, for bedre at kunne holde på tovet.
Han havde ikke fået noget afvide om, hvor farligt det kunne være at håndtere
et tovværk. Han må også bestride, at han under det første togt fik en gen-
nemgang af en APV. Det er rigtigt, at han fik noget at vide om alarmer og
brand, men ellers ingen instruktion. Efter ulykken fik han begge hænder i
gips, men havde store smerter. Han fik morfin som smertesmillende medicin,
og fik derved mindelser om et tidligere misbrug. Han kammerat administrere-
de i de første uger morfinen. Han havde også fantomsmerter, og havde det
endvidere rigtig dårligt i psykisk henseende. Han synes, at der efter ulykken
hos sagsøgte opstod en ti-æls stemning. Bortset fra Karl-Eigil Madsen var de
andre fiskere noget negative overfor ham. Det er rigtigt, at han en enkelt
gang i marts måned 2015 tog noget kokain, ligesom han også fik noget bero-
ligende medicin i form afrivotril. Han får idag stadigvæk morfin.
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Parterne havde været enige om, at de skulle se på den midlertidige axisættel-
se, når perioden var udløbet. Efter den første tur havde de andre også sagt, at
han havde gjort en god indsats. Dette var baggrunden for, at de under det an-
det togt kun var 4 mand afsted. Han kunne derfor efitet togtet have fået nogle
procenter udover timelønnen.

har forklaret, at han ejer fiskefartøjet Lykke
Hametner. På et tidspunkt blev han kontaktet af organisationen high:five,
fordi han tidligere havde hjulpet unge mennesker med en ansættelse. Jo
aflagde besøg hos ham, men han har åbenbzfft misforstået de oplysninger,
vidnet fik vedrørende ' ture på Grønland. Han fik indtiyk af, at der var
tale om arbejde på et fiskefartøj, men kan nu forstå at det var ikke tilfaeldet.
Han har dog på Intet tidspunkt været i tvivl om, at man skulle starte helt for-
&a med J med henblik på oplæring mv. Jo ar i besiddelse afsøfsats-
bog og de nødvendige certifikater. Vidnet mener, at det første togt blev på-
begyndt den 4. januar 2015 om morgenen, fordi afsejlingen var blevet udsat
på grund af dårligt vejr. Han havde købt regntøj og gummistøvler til Jon
men havde i øvrigt ikke noget med mtroduktionen af arbejdet at gøre. En
APV i papirform lå fi-emme på skibet, og han viste også mappen til Jon
sagde, at han skulle læse, hvad der stod i mappen. I relation til arbejdsproces-
sen, udfiring af pose og trawl er der ikke krav om en skriftlig risikovurdering.

Vidnet kan bekræfte, at han den 24 juni 2015 overfor en kommunal medar-
bejder gav udtryk for, at han ikke var interesseret i en fortsættelse afansaet-
teisen for J  Hvis han som arbejdsgiver var blevet bekendt med, at J
var påvirket ombord på grund af et misbrug, ville han naturligvis være blevet
bortvist straks. I øvrigt er misbmg til hver en tid fyrmgsgrund. Jo avde
de rette intentioner, og han mente også i forbindelse med ansættelsen, at kun-
ne vurdere, at J å ansættelsestidspimktet var stoffiri. Jo vde ikke
krav på nogen andel i overskuddet. Han skulle alene aflønnes på timebasis.
Hvis aftalen var blevet forlænget, kuime man på det tidspunkt have en for-
handling om andele i indtjening. Han kan bekræfte, at han ikke gennemgik
den foreliggende APV for Jo unkt for punkt. Han sagde alene til Jona
at han skulle læse den igennem. Vidnet har intet kendskab til den kon-kret
arbejdsulykke. En erfaren fisker vil normalt oppebære 6% afmdtjeningen.
For J vedkomne vil det formentlig have ligget på en 2% i starten, med
en senere stigning.

Karl-Eigil Madsen har som vidne forklaret, at han har fisket i ca. 30 år, og
at han idag er ansat på Lykke Hametner. På det første togt var de 4 mand
samt  Og på togt nummer to var de fire mand i alt. Jon lle med på
prøve i første omgang. Alle fiskerne forsøgte på bedste vis at sætte Jo
l sagerne. Vidnet kan ikke huske noget om en APV. Vidnet kan bekræfte, at
der blev anvendt sidemandsoplæring, således at  i første omgang så til,
hvordan det skulle gøres, hvoref  selv trådte til. Jon jdede også
med trawlet. Vidnet vil tro, at  var med til at s wlet ud ca. 5 gan-
ge under det første togt.

Vidnet har endvidere forklaret, at man på et tidspunkt under togt nummer to
skulle have sat trawlet ud. J tod i den ene side, mens vidnet styrede
trommelen. Der var lidt problemer med trawlet, som herefter blev taget ind
igen. J stod i styrbords side, mens makkeren stod i bagbords side. Vidnet
kan ikke huske, om der til J lev sagt, at han kunne lade gå. Det kan
sagtens være, at vidnet og den anden mand var travlt optaget, og at de ikk
fik sagt til J t han skulle lade gå, inden tovværket strammede til. Jon
skulle sætte gej på trawl. Han fik åbenbart snurret tovet omkring sine fingr
og kom derved tilskade. Jo k ikke sluppet, inden tovværket strammede
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til. Vidnet vil ikke afvise, at  allerede på den anden tur kunne have fået
anddel i fangsten, måske 4%. Det snakkede de i hvert fald om. Vidnet har
optalt, at der i perioden l. juni 2015 til 31. marts 2016 har været 110 havda-
ge. I perioden 17. januar 2015 til 29. juni 2015 har vidnet tjent en ca 250.000
kr.

Thomas Toft har som vidne forklaret, at han på begge togter var skipper på
Lykke Hametner. J blev sat ind i APV'en, men vidnet ved ikke, om J
læste den helt igennem. Apv'en var i hvert fald lagt frem. På uheldstidspunk-
tet havde  prøvet at udføre den pågældende funktion.  havde såle-
des fået at vide, hvordan han skulle forholde sig. Dette havde både Tonni og
Niels-Henrik fortalt ham. Niels-Henrik havde således stået ved siden af ham,
under den første tur.  havde fået at vide, at han skulle give slip, når der
blev strammet til ude fra vandet. Han måtte under ingen omstændigheder
vikle linen omkring sine fingre. Han skulle bare lade linen løbe ud. Vidnet

ikke, at det pågældende towasrk kan sno sig om hånden af sig selv.
gav udtryk for, at han havde fået at vide, at han ikke måtte give slip,
 blev sagt til. Dette må imidlertid have misforstået. Vidnet stod

under uheldet i styrehuset. Tomii fortalte vidnet efter ulykken, at Jo vde
fået at vide, at han under ingen o digheder måtte tage en tøm rundt om
sin hånd. Vidnet vil ikke afvise, at  måske skulle have haft anddel i
fangsten under det andet togt.

Tonni Andersen har som vidne forklaret, at han i sin tid var ansat som fisker
ombord på Lykke Hametner. Han insti^ierede i udsætning af trawl,
hvilken instruktioner også blev varetaget af både Karl-Eigil og Niels-Henrik.
Vidnet vil tro, at J avde prøvet at holde linen en 10-12 gange, inden u-
lykken skete. Under den første rejse stod Niels Henrik hver gang ved siden af

 havde fået at vide, at han skulle give slip, når linen blev stram.
Den pågældende line skal styre det redskab, der kaldes en gej. Når der ikk
er mere line tilbage, skal man naturligvis give slip. Vidnet havde forklaret J

 at han ikke måtte lægge en tøm rundt om hånden. Vidnet selv stod i e
bagbords side. Vidnet har i øvrigt selv mistet en stump af en fmger, men det-
te var i en tromle. Det er rigtigt, at alt kan ske ved et tilfælde, men vidnet har
aldrig hørt om, at man uden videre staille få en tøm rundt om sme fingre. Det
er ikke unormalt, at man kan blive nødt til at genudsætte trawlet, men vidnet
kan ikke huske, om dette var tilfældet her. Det er klart, at når man er ny
mand ombord, kan man være en smule presset. Vidnet vil mene, at det er for-
kert, når  har forklaret, at han fik at vide, at han ikke måtte lade gå, før
der blev sagt til. Vidnet bemærkede ikke selve ulykken, som han iøvrigt vil
betegne som et hændeligt uheld.

Parternes procedure

Sagsøgeren har i sit påstandsdokument blandt andet anført følgende:

"... Sagsøger gør gældende, at sagsøger havde lagt tovværket rundt (en
tøm) om en pullert for at holde fast i det. Sagsøger blev nød til at slæk-
ke lidt på tovet for at følge med mens de øvrige bestætningsmedlem-
mer kørte tovværket ud.

Det gøres gældende, at sagsøger flere gange var blevet instmeret i, at
han ikke måtte slippe noget med mindre han fik besked herom.

Til sidst blev tovet så stramt, at  var nødsaget
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til at slippe tovet, idet tovet ellers ville springe. Sagsøger løsnede der-
for den tøm som han havde lagt om pullerten, men tovet fik fat om
hans fingre, idet der blev dannet en løkke og han fik herefter fmgrene i
klemme mellem tovværket og pullerten.

Det gøres i den forbindelse gældende, at sagsøger kun havde været
ansat hos sagsøgte i 18 dage inden ulykken, og at det var sagsøgers
anden tur ombord på fiskekutteren. Sagsøger havde ingen erfaring med
det fiskeriarbejde, som der blev udført på båden.

Det gøres gældende, at arbejdet ikke var planlagt, tilrettelagt eller
udført sikkerhedsmæssigt faldt forsvarligt, j f. nonnen i bekendtgørelse
om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, afsnit A, idet sagsøgte havde en
særlig vidtgående pligt til at tib-ettelægge arbejdets udførelse ved at
anvende ansatte med de fornødne kvalifikationer og erfaring, når der
arbejdedes med farligt arbejde.

Når der anvendes uerfarne medarbejdere er der skærpede krav til
arbejdsstedets indretning og arbejdet skal i alle led udføres sikkerheds-
og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Arbejdet med trawl på skibsdæk på åbent hav er, at sidestille med
farligt arbejde.

Der blev ikke ført et effektivt tilsyn med arbejdets udførelse, ligesom
der ikke blev givet instruktion om de faremomenter, der var forbundet
med arbejdets udførelse Jf. normen i bekendtgørelsen om Meddelelse
fra Søfartsstyrelsen A, afsnit A.

Taget sagsøgers manglende erfaring i betragtning og oveni det farlige
arbejde krævede det særlig insti^iktion og tilsyn, når arbejdet fandt sted
på åbent hav.

Sagsøger var overladt alene med at holde tovet, da han var nyansat,
hvorfor instruktion og tilsyn skulle have været udført i tilknytning til
arbejdsopgaven med at holde tovet.

Ansvarsgrundlaget må således vurderes som meget sti-engt.

Måtte retten lægge til grund, at sagsøger havde viklet linen om sine
fingre, og at han havde fået af vide, at han kunne miste sine fmgre
fiitager det ikke sagsøgte for ansvar. Dette understøtter, at sagsøgte
fortsat skulle have ført instruktion og tilsyn i tilknytning til
arbejdsopgaven med at holde tovet - indtil sagsøger havde lært
arbejdsopgaven korrekt- henset til sagsøgers manglende erfarmg.
Herudover gøres det gældende, at sagsøgte som arbejdsgiver for den
øvrige besætning har pådraget sig erstatningsansvar Jf. sølovens § 151,
idet sagsøgtes besaetning ikke meddelte sagsøger at han skulle slippe
tovet tidligere, og at sagsøgte således hæfter for anonyme fejl hos sme
ansatte.
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Sagsøgers tabsopgørelse strækker sig for perioden fra den 20. januar
2015 til og med den 31. marts 2016. Det er en periode på ca. l år og 2
måneder.

Sagsøger fik som følge af ulykken delvist amputeret to fingre på højre
hånd. Endvidere fik han amputeret et stykke afb-edje finger på vensti-e
hånd.

Fomd for ulykken havde sagsøger ikke misbmgsproblemer, j f. sagens
bilag 19. Der nævnes i bilaget forud for ulykken ikke noget om
misbmgsproblemer.

Det fremgår af sagens bilag 10, at sagsøger fik morfin i forbindelse
med amputationen, og at dette menes - ifølge sagsøger - at skyldes
tilbagefaldet i tidligere misbrug.

Misbmget skal alene tilskrives ulykken den 21. januar 2015, jf. sagens
bilag 11. De i akterne nævnte oplysnmger om tidligere
misbrugsproblemer stammer tilbage fra hans tidligere ungdom.

Det fremgår endvidere af sagens bilag 10, at sagsøger kom til skade
under arbejdet, hvilket bevirkede at sagsøgers selwærd kom helt i
bund, og at han var usikker på om han kunne vende tilbage til arbejdet.

Sagsøgers psykiske gener var en følge af det forhold, at han i en
arbejdsulykke blev alvorlig invalideret med sin hånd. Der er ingen
indikationer for, at han forud for ulykken havde psykiske problemer.

Det forhold, at sagsøgers erhvervsevnetab er fastsat til mindre end 15
% afarbejdsskademyndighedeme skal ikke tillægges betydning.

Svie og smerte godtgørelsen for perioden fira den 20. januar 2015 til
den 28. juli 2015 er uafhængigt af om erhvervsevnetabet er under eller
over 15%. Det spørgsmål beror kun på om sagsøger var sygemeldt.

I den forbindelse skal sagsøger henvise til sagens bilag 17, hvoraf det
fremgår, at sagsøger var på sygedagpenge.

For så vidt angår spørgsmålet om tabt arbejdsfortjeneste for perioden
fi-a den 20. januar 2015 til den 31. marts 2016 skal sagsøger bemærke,
at retten til erstatning først ophører i det øjeblik, skadelidte er i stand til
at genoptage arbejdet i væsentligt samme omfang som før skaden, dvs.
tidligst ved raskmelding, selv om den egentlige behandling er afsluttet
tidligere.

Det fi-emgår af sagens bilag 11, et notat fra kommunen af 27. april
2015, at sagsøger ikke ønskede at være hos sagsøgte, idet han var
skuffet over ansættelsesforholdet. Dette var fordi, at sagsøger var
skuffet over sagsøgtes håndtering afsagsøgers ulykke.

Det fremgår i øvrigt af et notat fra kommunen af 17. juli 201 5, at
sagsøger glædede sig til at komme ud og sejle igen. Han havde svært
ved bare at gå hjemme, når hans kollegaer var på vandet. Det fremgår
endvidere, at han ville ønske, at han var på arbejde, og at han ville have
muligheden for at tjene mange penge.

Sagsøgte har anført, at det fremgår af sagens bilag 11, at sagsøgte ikke
ønskede at gøre brug afsagsøgers arbejdskraft, når han var ikke
længere var uarbejdsdygtig.
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Det må lægges til grund, at såfremt sagsøger ikke var kommet til skade
ville han have fortsat med at arbejde på sagsøgtes fiskekutter. ..."

Sagsøgte har i sit påstandsdokument blandt andet anført følgende:
II

Til støtte for den nedlagte påstand om frifindelse gør sagsøgte følgende
anbringender gældende:

l. Sagsøgers sagsfiremstilling, herunder sagsøgers beskrivelse af de
nærmere omstændigheder i forbindelse med hans tilskadekomst den 20.
januar 2015, bestrides.

Årsagen til sagsøgers tilskadekomst den 20. januar 2015 var, at sagsø-
ger havde viklet linen om sine fingre.

Dette har Thomas Toft og Toimi Andersen, som arbejdede sammen
med sagsøger på tidspunktet for sagsøgers tilskadekomst, oplyst.

Sagsøger havde tidligere meddelt, at han ville føre de pågældende per-
soner som vidner under hovedforhandlingen, men meddelte i e-mail af
25. november 2016 fira sm advokat til undertegnede, at han frafaldt de
pågældende vidner.

Sagsøgte har herefter kontaktet de pågældende vidner og på baggrund
af deres oplysninger valgt at føre dem som vidner under hovedforhand-
Ungen.

2. Sagsøgte er ikke erstatningsansvarlig for følgerne afsagsøgers til-
skadekomst den 20. januar 2015.

Således har sagsøgte hverken pådraget sig et selvstændigt erstatnings-
ansvar for følgerne afsagsøgers tilskadekomst eller et hæftelsesansvar
for fejl begået af sagsøgtes ansatte, idet sagsøgtes ansatte ikke har be-
gået fejl i forbindelse med sagsøgers tilskadekomst.

I den forbindelse skal sagsøgte blandt andet henvise til følgende om-
stændigheder:

Sagsøgers arbejde var i enhver henseende forsvarligt tih-ettelagt fi-a
sagsøgtes side.

Fomd for sagsøgtes smsættelse af sagsøger var sagsøger og High-Five
til møde hos sagsøgte.

I den forbindelse oplyste High Five og sagsøger, at sagsøger blandt an-
det havde taget duelighedsprøve i fiskeri og søsikkerhed.

Sagsøgte ringede i den forbindelse til Fiskeriskolen i Thyborøn og fik
dette bekræftet.

Da sagsøger begyndte sit arbejde på skibet, gik sagsøgte selv en runde
med sagsøger på skibet for at sikre sig, at sagsøger var bekendt med,
hvor alt sikkerhedsudstyr fandtes.

Endvidere gennemgik sagsøgte med sagsøger den APV, som var gemt
elektronisk på skibet (bilag D).
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I den forbindelse meddelte sagsøger, at han var bekendt med alle de ar-
bejdsopgaver, der skulle udføres på skibet, og hvordan de skulle udfø-
res på forsvarlig vis.

Sagsøger havde på de 2 ture med skibet, som han indtil sin tilskade-
komst den 20. januar 2015 havde været med på, herunder den tur hvo-
runder han kom til skade, været med til at sætte trawl ud 10 - 20 gan-
ge.

I forbindelse med udsættelse af trawl skulle sagsøger holde den line,
som han også holdt omkring tidspunktet for sin tilskadekomst.

På sagsøgers første tur på skibet stod en anden fisker sammen med
sagsøger i forbindelse med sagsøgers udførelse af sine arbejdsopgaver
og sikrede sig, at sagsøger udførte arbejdet, som han skulle.

Sagsøger havde flere gange fomd for sin tilskadekomst af sine kollega-
er fået at vide, at han ikke måtte vikle linen om sine fingre, og at han
kunne miste fingrene, hvis han gjorde det.

Hvis sagsøger ikke havde viklet linen om sine fmgre, var han ikke kom-
met til skade.

Sagsøger havde endvidere fået at vide, at han skulle slippe linen, når
det begyndte at sti-amme til.

3. Sagsøger har udvist egen skyld.

I den forbindelse skal sagsøgte henvise til, at sagsøgers tilskadekomst
må tilskrives hans egen uagtsomme adfærd.

4. Sagsøger har ikke bevist, at han som følge af sin tilskadekomst den
20. januar 2015 har været uarbejdsdygtig i perioden 20. januar 2015 -
31. marts 2016 og har dermed heller ikke bevist, at han i penoden har
været "syg" i erstafaungsansvarslovens § 3's forstand.

Dette indebærer, at sagsøger ikke har krav på erstatning for tabt ar-
bejdsfortjeneste for perioden 20. januar 2015-31. marts 2016 og
godtgørelse for svie og smerte for perioden 20. januar - 28. juli 2015,
selvom det måtte blive lagt til grund, at sagsøgte er erstatnmgsansvar-
lig for følgerne aftiiskadekomsten den 20. januar 2015.

Sagsøgers eventuelle uarbejdsdygtighed er ophørt forud for den 29. juli
2015, l hvilken forbindelse sagsøgte blandt andet skal henvise til, at Ar-
bejdsskadestyrelsen i sin afgørelse af 29. juli 2015 (bilag 6) fandt, at
sagsøger ikke havde pådraget sig et erhvervsevnetab på mindst 15 %
som følge af sin tilskadekomst.

Sagsøgte skal endvidere henvise til, at Ankestyrelsen i sin afgørelse af
9. september 2016 (bilag 23) stadfæstede Arbejdsskadestyrelsens afgø-
relse af29.ji.ili 2015 om erstatning for erhvervsevnetab, og at Ankesty-
reisen i den forbindelse blandt andet henviste til, at sagsøger på trods af
følgerne aftilskadekomsten ville kunne varetage et job sompædagog-
medhjælper eller anden ufaglært beskæftigelse, hvor han ville kunne
opretholde samme indtjeningsniveau, som han havde fomd for tilskade-
komsten. I Ankestyrelsens afgørelse var det anført, at det alene var de
oplysninger, som indgik i grundlaget for Arbejdsskadestyrclsens afgø-
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relse af 29. juli 2015, som havde indgået i grundlaget for Ankestyrel-
sens afgørelse.

5. Sagsøgers eventuelle krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
for perioden 20. januar 2015 - 31. marts 2016 andrager ikke de
393.695,74 kr., som sagsøger har opgjort kravet til i de som bilag l og
16 fremlagte erstataingsopgørelser.

I den forbindelse skal sagsøgte blandt andet henvise til følgende om-
stændigheder:

a. Sagsøger kunne ikke have forventet beskæftigelse hos sagsøgte i he-
le perioden 20. januar 2015 - 31. marts 2016.

I den forbindelse skal sagsøgte blandt andet henvise til, at det firemgår
af akterne fra sagsøgers sag hos kommunen (bilag 11), at sagsøger ikke
ønskede at være ansat hos sagsøgte, idet han var skuffet over ansættel-
sesforholdet. Herudover fremgår det af akterne fra sagsøgers sag hos
kommunen, at sagsøgte ikke ønskede at beskæftige sagsøger, når han
ikke længere var uarbejdsdygtig som følge aftilskadekomsten den 20.
januar 2015.

Hertil kommer, at det i sagsøgers egen læges journal (bilag 13) blandt
andet den 2. marts 2015 er anført, at sagsøger på det pågældende tids-
punkt tog kokain, og at det i aftalen vedrørende sagsøgtes ansættelse
af sagsøger (bilag 8) var anført, at ansættelsen kunne opsiges til hver
en tid, såfi-emt sagsøger gjorde sig skyldig i stofmisbmg.

Sagsøger har ikke bevist, at han kunne have forventet lønnet beskæfti-
gefse hos andre end sagsøgte i perioden 20. januar 2015-31. marts
2016.

b. I den periode, hvor sagsøger måtte kunne have forventet beskæfti-
gelse hos sagsøgte, kunne han ikke have forventet en gennemsnitlig u-
geløn på 8.925,97kr.

 skal i den forbindelse blandt andet henvi-
se til, at 8.925,97 kr. var sagsøgers gennemsnitlige ugeløn i perioden 4.
- 21. januar 2015, hvor sagsøger arbejdede hver dag i perioden, og at
sagsøger ikke ville have arbejdet hver dag, såfremt han havde været an-
sat hos sagsøgte i en længere periode.

Hvad sagsøger kunne have forventet at oppebære i løn hos sagsøgte,
hvis han'havde været ansat i perioderne 20. januar - l . marts 2015, 20.
januar - 26. maj 2015 eller 20. janiiar - 30. juni 2015, fremgår af en af
sagsøgte udfærdiget oversigt (bilag C).

c. Sagsøger har i perioden 20. januar 2015-31. marts 2016 haft psy-
kiske'gener og et stofmisbmg, som ville have medført, at han ikke ville
have haflt lønnet beskæfitigelse i perioden, selvom han ikke havde været
udsat for tilskadekomsten den 20. januar 2015.

Rettens begrundelse og afgørelse
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Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at sagsøgeren med virkning fra
den l. januar 2015 blev ansat i en begrænset periode med løntilskud mdtil
den l. juli 2015. Sagsøgeren havde ingen erfaring med fiskeri, og blev derfor
under det første togt oplært af sine kolleger ombord på fiskefartøjet, ligesom
han fik stillet en APV til sin disposition med henblik på næmiere gennem-
gang.
Under det andet togt kom sagsøgeren til skade den 21 . januar 2015, da han
under udsætning af trawlet stod på dækket i styrbords side og holdt et tov-
værk, der skulle forsynes med nogle såkaldte gejer. Sagsøgeren fik nogle
fmgre i klemme mellem tovværket og etjemrør, fordi han for sent gav slip på
tovværket. Det er ikke ganske klarlagt, hvordan ulykken nærmere kunne ske,
men sagsøgeren har forklaret, at han var blevet installeret om, at han ikke
måtte slippe tovet, før han af de andre besætaiingsmedlemmer havde fået be-
sked herom, og at ingen af de andre kom med den pågældende besked.

Uanset om dette beror på en misforståelse for sagsøgerens vedkommende
finder retten, at sagsøgte efter de foreliggende oplysninger har tilsidesat sine
foq)ligtelser til at give sagsøgeren instruktion og føre et tilsyn, som var nød-
vendig for, at sagsøgeren sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt kunne udføre
sit arbejde ombord på fiskefartøjet, idet bemærkes, at der er tale om en ikke
helt ufarlig arbejdsplads.

Retten finder derfor, at sagsøgte er erstafaiingsansvarlig for den skete skade.
Der findes ikke at foreligge egen skyld fra sagsøgerens side, som kan føre til
bortfald eller nedsættelse af erstatningen.

Med hensyn til spørgsmålet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste og svie
og smerte finder retten, at der bør lægges betydelig vægt på det forhold, at
Arbejdsskadestyrelsen den 29. juli 2015, senere stadfæstet afAnkestyrelsen,
bestemte, at sagsøgerens erhvervsevne ikke var nedsat med 15 procent eller
derover.

Sagsøgerens ansættelseskontrakt hos sagsøgte udløb den 30. juni 2015,og
retten må antage, at sagsøgeren ville forblive i sit ansættelsesforhold, hvis ik-
ke arbejdsulykken var sket. Retten finder derfor, at sagsøgeren indtil denne
dato skal have erstatiiing for tabt arbejdsfortjeneste med fuld fradrag for
modtagne sygedagpenge, som efter det oplyste udgør 88.489 kr.

Som følge af det anførte kan sagsøgerens krav på tabt arbejdsibrtj eneste op-
gøres til 17.032,78kr.

Sagsøgerens krav på erstatoing for svie og smerte findes at kunne beregnes
for en periode fra den 21. januar 2015 til den 28. juli 2015, hvor Arbejdska-
destyrelsen traf sin afgørelse den 29. juli 2015.

Som følge heraf kan svie- og smertekravet opgøres til 36.100 kr.
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Sagsøgerens påstand tages herefter til følge for så vidt angår et samlet beløb
på 53.132,78kr.

Sagsomkostninger
Sagsøgte,  skal inden 14 dage i sagsomkost-
ninger til statskassen betale 12.500 kr. Beløbet vedrører en retsafgift på 500
kr. og et salær på 12.000 kr. Retten har lagt vægt på det vundne beløb og sa-
gens udfald.

Tbi kendes for ret:

Sagsøgte, , skal inden 14 dage til 3F Fagligt
Fælles Forbund som mandatar for n betale 53. 132,78
kr.

Sagsøgte,  skal inden 14 dage i sagsomkost-
ninger til statskassen betale 12.500 kr

Niels Bjerre
/hrn

Udskriftens rigtighed bekræftes.
Retten i Holstebro, den 10. april 2017.

Sandie Maria Veile Karlsen, retsassistent
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