
Find flere spændende fiskeopskrifter på 
2gangeomugen.dk

Her kan du også tilmelde dig 
nyhedsbrevet, og få ugens to 

fiskeopskrifter i din mail hver uge.

Du skal bruge

� 500 g Vesterhavstorsk i filet

� 50 g mandler

� ¼ bundt persille

� 1-2 fed hvidløg

� 2 skiver ristet brød / 2 spsk rasp

� 1 citron usprøjtet

� 2 spsk olivenolie

� Salt og peber

Sådan gør du

�  Hak mandler, persille, hvidløg 
 og brød groft.

�  Riv skallen på citronen på den 
 fine side af rivejernet.

�  Vend det hele sammen med 
 olivenolie og saften fra citronen.

�  Skær fisken i 4 stykker og fordel 
 persilletoppingen på fileterne. 

�  Bag i forvarmet ovn på 210 grader 
 i ca. 3-4 minutter, indtil de er 
 gyldne.

�  Servér med salat mm.

Bagt vesterhavstorsk 
med mandel-
persilletopping

Rødspætteruller 
med timian og 
sød kartoffelpuré
Du skal bruge

� 400 g rødspættefileter

� ¼ bundt timian

� 800 g sød kartoffel

� 3 forårsløg

� Salt og peber

Sådan gør du

�  Skræl kartoflerne og skær dem i 
 mindre stykker og kog dem møre 
 i vand. 

�  Hæld vandet fra og mos det med 
 et piskeris til en grov mos. 
 Smag til med salt og peber.

�  Hak forårsløg fint og vend det 
 i mosen.

�  Rul fiskefileterne omkring timians 
 kviste, krydres med salt og peber

�  Damp fisken i en dyb pande eller 
 gryde med låg i ca. 3 minutter.

�  Anret fisken med sød kartoffelmos 
 og grøn salat.
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ÅRSABONNEMENT
Medlemmer: Tilsendes gratis  
Pensionister og passive medlemmer*: 700 kr.
Ikke-medlemmer**: 1650 kr.

Bestilles på tlf. 76 22 33 10

* Prisen gælder kun for medlemmer af en lokalforening 
under Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation. 
Ordningen administreres af lokalforeningerne.

** Ved samlet levering af mindst 25 stk. af Fiskeri Tidende 
til samme adresse, kan tilbydes årsabonnement på 
kr. 1100 pr. stk. 
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DANMARKS FISKERIFORENING

Efter 25 år lukkes foreningen til årsskiftet

ORgANISAtION        

Af René Dandanell   

I 25 år har Pelagisk Fiske-
riforening været en del af 
dansk fiskeri, men nu er det 
slut. Foreningens medlem-
mer valgte i sidste uge at 
nedlægge foreningen efter 
at nye vedtægter i DFPO 
har gjort det umuligt for de 
tilknyttede fartøjer, der har 
tilknytning til Danmarks 
Pelagiske PO,  at være med-

lem af Pelagisk Fiskerifor-
ening, da det ville indebære 
dobbelt medlemskab af en 
PO.  

Derfor valgte foreningen 
på sin generalforsamling i 
april at igangsætte arbejdet 
frem mod et ophør, og sid-
ste fredag blev lukningen 
vedtaget. 

Ifølge formand Gustav 
Øglend er formaliteterne 
omkring lukningen nu på 
plads, så den ophører med 
årets udgang. 31. december 
2016 er dermed foreningens 

sidste dag, og Gustav Øg-
lend forventer ikke, at der 
henstår en formue i forenin-
gen, når den slutter. 

Dermed sluttes et stykke 
historie i dansk fiskeri, der 
startede i 1991. Det var en 
uenighed med medlem-
merne i Hirtshals Fiskeri-
forening, der førte til dan-
nelsen. Notfiskerne ville 
nemlig gerne repræsenteres 
i Hirtshals Fiskeriforenings 
bestyrelse, men de kunne 
ikke få en plads, mente de 
øvrige medlemmer. Derfor 

gik 115 fiskere solo og stifte-
de den 29. april 1991 Vend-
syssel Fiskeriforening, som 
siden fik navnet Pelagisk 
Fiskeriforening. Forenin-
gen blev i sin tid medlem af 
Dansk Fiskeriforening, og 
siden Danmarks Fiskerifor-
ening. 

Selvom udgangspunktet 
var en strid med Hirtshals 
Fiskeriforening, så har de 
to foreninger i gennem ti-
den arbejdet tæt sammen, 
blandt andet om Fiskefesti-
valen. 

Pelagisk Fiskeriforening holdt 
sidste generalforsamling

Hvert år kårets Årets praktikplads på baggrund af indstillinger – det er nu du skal indstille

INdStILLINg       

Af René Dandanell     

Hvem har den bedste prak-
tikplads for fiskerilærlinge-
ne? Hvert år kårer Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd i forbindel-
se med overrækkelsen af Blå 
Bevis en praktikplads, der 
har gjort sig bemærket. 

Det er på baggrund af ind-
stillinger fra fiskere, lærlinge 
og andre med tilknytning til 
branchen, at Arbejdsmiljø-
rådets bestyrelse udvælger 
den arbejdsplads, der skal 
hædres til november. Derfor 
opfordres du nu til at sende 
din indstilling til Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd, hvis du er 
på et fiskefartøj eller kender 
ét, hvor der er et særlig godt 
miljø for læring og udvikling 
af lærlingens kompetencer. 

Betingelserne for at kunne 
blive indstillet som årets læ-
replads er, at lærepladsen 
har udvist særlig stor inte-

resse i at bidrage til, at lær-
lingen har fået en forståelse 
af, hvad et godt og sikkert 
arbejdsmiljø er, og at de fag-
lige kompetencer er videre-
givet med stor vægt lagt på 
arbejdsmiljø og sikkerhed, 
og at lærlingen er gjort be-
vidst om, hvad dette betyder 
for både sig selv og sine kol-
legaer.

Ligeledes vil alle øvrige 
positive udsagn om lære-
pladsen blive taget med i 
vurderingen.

Den næste kåring sker 18. 
november 2016, samtidig 
med at der uddeles Blåt Be-
vis til nyudlærte fiskere på 
Fiskeriskolen i Thyborøn. 
Med titlen følger en gave-
check, der skal bruges til vel-
færd ombord på fiskefartøjet. 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
vil derfor gerne have forslag 
til, hvem der skal kåres som 
den bedste fisker-læreplads 
i det seneste år. Forslag skal 
være indsendt senest den 1. 
november 2016. 

Man kan sende sine 
forslag til post@f-a.dk
Hvis man vil vide mere, 
kan man ringe til 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
på tlf. 75 18 05 66

Arbejdsmiljøråd inviterer til 
bud på ”Årets praktikplads”

Sidste år var det L347 Palermo, 
der fik prisen for ”Årets Lære-
plads”. Foto: René Dandanell. 

Ved en fejl bragte vi i sidste uge 
den forkerte artikel. Den rigtige 
med de rigtige tidspunkter 
bringes her. 

Tidligere 
vindere
2012 RS 73 Annika
2013 L 757 Aaltje Postma
2014 HG 333 Isafold
2015 L 347 Palermo
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