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Syv film fortæller om 
sikkerhed på fiskeskibe
  FILM                 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd lancerer om kort tid syv film med fokus på sikkerhed 

Af René Dandanell      

Sikkerhed handler også om at 
tale om de gode eksempler. Syns-
punktet er ved at vinde indpas i 
debatten om sikkerhedskulturen 
på skibe, og sådan er det også på 
fiskefartøjer.

For at åbne op for en debat om-
kring sikkerhedskulturen gennem 
visning af en række arbejdssitua-
tioner har Fiskeriets Arbejdsmil-
jøråd været fødselshjælper til syv 
film med en længde mellem 10 og 
15 minutter, hvor fiskere fortæller 
om deres daglige arbejde på havet. 

- Vi har været ombord på ti for-
skellige fartøjer for at filme. Det har 
været alt lige fra et stort pelagisk 
fartøj til en-mands betjente fartøjer, 
siger Karsten Korsgaard, konsulent 
ved Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 

Ideen bag filmene har været at 
sætte fokus på sikkerhedsarbej-
det. I filmene følger man fiskere i 
arbejdssituationer ombord ved fi-
skeri med garn, trawl, flyshooting, 
snurrevod, not og bomtrawl ved 
fiskeri af muslinger og hesterejer. 

- Vi rammer et meget bredt om-
råde indenfor fiskeri med filmene, 
siger Karsten Korsgaard. 

Målgruppen for filmprojektet 
med titlen ”Fiskerimetoder og 
sikker adfærd” er blandt andet 
til undervisningsbrug. De kan for 
eksempel vises for nuværende og 
kommende elever på Fiskeriskolen 
og Skagen Skipperskole. Men fil-
mene kommer også til at rumme så 
meget viden om fiskeri, så fiskere 
og andre med interesse for erhver-
vet kan se, hvordan der fiskes anno 
2015.

Undervejs i projektet har film-
produktionen været fulgt af en føl-
gegruppe med repræsentanter fra 
Danmarks Fiskeriforening PO, Fi-
skeriskolen, Søfartsstyrelsen og 3F. 

Snak om filmen
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har 
i mere end 20 år arbejdet for at 
forbedre sikkkerheden i fiskeriet. 
Og resultaterne taler sit tydelige 
sprog: Der er færre arbejdsulykker 
i fiskeriet end tidligere. Men det 
sker ikke uden at fokus er rettet 
mod sikkerheden. 

- Det kan illustreres med en bold. 
At arbejde med sikkerhed er lige-

som at spille med en bold. Man 
skal tilføre den energi hele tiden 
for at få den til at hoppe ellers så 
dør det. Ligedan er det med sik-
kerhed. For at sikkerheden skal 
bevæge sig, skal man tilføre noget 
til sikkerheden, forklarer Karsten 
Korsgaard, der har hentet de vise 
ord fra en person i Søfartsstyrel-
sen. 

Derfor er de syv film et vitamin-
tilskud til drøftelserne ombord på 
fiskefartøjet. 

- Filmene er selvfølgelig lavet for 
at komme endnu et skridt videre 
med sikkerheden, men også for at 
vise, at sikkerheden ombord har 
meget med den kultur at gøre, som 
man skaber ombord, siger han.  

Og der er inspiration at hente. På 
et fiskefartøj er brugen af hjelme, 
redningsveste og kommunikati-
onsmidler (intercom, red.) en na-
turlig del af hverdagen. 

- Ombord på det fartøj er der ikke 
tvivl om man bruger udstyret eller 
ej. Det gør man altid. Det var fol-
kene selv, der i forbindelse med en 
gennemgang af sikkerheden ved 
arbejdssituationerne om bord var 
med til at tage denne beslutning, 
fordi det øger deres sikkerhed væ-
sentligt, siger Karsten Korsgaard 
og nævner det har smittet af på an-
dre fartøjer. 

En af ideerne er at få sat gang i 
nogle snakke om sikkerhed. 

- Det er fiskerne i filmene, der 
skal vise, hvordan de gør det til 
daglig. Det er fiskeren, der viser fi-
skeren, hvad de gør. Nogen gange 
kan det måske åbne for en god snak 
om, hvorfor de ikke gør sådan som 
i filmen, siger Karsten Korsgaard. 

Generelt billede
Udover at filmene har fokus på sik-
kerhed ombord så vil filmene også 
tegne billedet af, hvordan fiskeriet 
foregår. Der er i filmene ikke foku-
seret på, hvor meget der fanges, 
men mere på arbejdssituationerne. 

- Der er tale om repræsentative 
fiskeriformer, der giver et godt bil-
lede. Man går ikke i detaljer med 
redskaberne, men man ser for ek-
sempel udsætning og bjærgning 
af redskaber og filmene kommer 
egentlig langt omkring, siger Kar-
sten Korsgaard, der opfordrer til at 
se alle filmene.

Meningen med filmene er, at 

man i grove træk skal danne sig 
et billede af arbejdet indenfor den 
enkelte fiskeriform. Men selvfølge-
lig også hvordan man arbejder med 
sikkerhed, og hvordan man forhol-
der sig til sikkerhed. 

- For i fiskeriet er sikkerhed no-
get man tager alvorligt, siger Kar-
sten Korsgaard med ro i stemmen. 

Han peger også på, at de enkelte 
film rummer hver sine elementer 
og har forskellige fokuspunkter. 

- De afspejler forskelligheder, og 
der er mange udsagn fra fiskerne 
selv, der fortæller om deres erfa-
ringer med udviklingen af sikker-
heden og fjernelse af nogle af de 
farlige situationer. Det er alt fra 
elektronik som AIS til undgåelse 
af kollisioner og til elektroniske sø-
kort, der viser vrag og forhindrin-
ger, så man undgår farlige situatio-
ner med at grejet hænger fast.

Det går oftest godt
Karsten Korsgaard fortæller, at fo-
kus i filmene er lagt der, hvor fi-
skere selv via deres arbejde med 
APV´en har peget på områder, 
hvor der kan være risici forbundet 
med arbejdet. Men det er ikke – i 
modsætning til mange andre film 
– en film, hvor der sættes spotlight 
på de situationer, der er gået galt, 
men her fokuseres på de gode løs-
ninger og holdninger til sikkerhed. 

Han konstaterer, at en af årsager-
ne til det kraftige fald i antallet af 
arbejdsulykker på danske fiskefar-

tøjer er, at man har taget arbejdet 
med sikkerhed til sig. 

- Der er jo ingen, der er bedre til 
at holde sikkerhedsarbejdet i gang, 
end dem der er derude, siger Kar-
sten Korsgaard og peger på, at det 
er vigtigt at snakke sikkerhed om-
bord hver dag. 

Sikkerheden kan også opleves 
forskelligt afhængig af ens place-
ring og opgave på fartøjet. 

- Vi har prøvet at se situationerne 
både set fra skipperen, der står i 
styrehuset, og ham, der arbejder på 
dækket, vinkel, siger konsulenten. 

På nettet
Tidligere har Fiskeriets Arbejds-
miljøråd delt film ud på DVD til 
fiskere, men den moderne teknik 
gør, at færre og færre computere 
har DVD-drev, og derfor er filmene 
i stedet på USB-sticks i et begræn-
set oplag. 

- Men alle har mulighed for at se 
dem på www.f-a.dk, siger Karsten 
Korsgaard. 

Fra midt i juli måned vil filme-
ne være tilgængelige på hjemme-
siden. 
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Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

På et af fiskefartøjer anvendes 
både hjelm og redningsvest 
som en naturlig del af 
beklædningen på dækket. 
Foto: Karsten Korsgaard. 

Projektet ”Fiskeri-
metoder og sikker 
adfærd” er støttet af 
NaturEhvervstyrelsen 
gennem Fiskeri-
fondsmidlerne fra 
den forrige ordning, 
hvor der blev ydet 
støtte til såkaldte 
”fælles initiativer” 
herunder arbejds-
miljø og sikkerhed. 

Projektet blev indledt 
i juli 2013 og det skal 
afsluttes medio juli 
måned i år. 

Det er produktions-
selskabet Primeview, 
der har stået for redi-
gering og optagelse.
 

FAKTA

De syv film
Projektet ”Fiskeri-
metoder og sikker 
adfærd” omfatter 
en samling af syv 
film. En film handler 
om trawl på både 
enmandsjolle og 
fartøj med flere 
mand ombord, én 
anden om garnfiskeri 
både alene og flere 
ombord, mens der 
også vises arbejde 
ombord på en bom-
trawler på fiskeri 
både efter muslinger 
og hesterejer. 

Derudover er der én 
film om snurrevod 
og flyshooting, én 
om notfiskeri og så 
er der to film, der 
handler om hen-
holdsvis brugen af 
APV i sikkerheds-
arbejdet om bord 
og håndteringen af 
industrifisklaster på 
fiskefartøjer med 
risiko for udvikling af 
giftige gasser.


