
FiskeriTidende.dk

Få dit firmanavn eller dine produkter 
med, der hvor kunderne er
Ring eller skriv til annoncekonsulent Torben Lehmann på: 
21 63 93 84 eller på tl@dkfisk.dk og hør om muligheder 
for placering og priser

Banner A
 

Smal annonce 
på forsiden 

og undersider 
(160 x 600 px)

 
1 år 6.000,-
6 mdr. 3.500,- 
3 mdr. 2.500,-

Banner B
 

Bred smal annonce 
på forsiden 

og undersider 
(300 x 100 px)

 
1 år 4.000,- 
6 mdr. 2.500,-
3 mdr. 1.750,- 

Banner C
 
Bred mellem annonce

på forsiden 
og undersider 
(300 x 250 px)

 
1 år 5.000,- 
6 mdr. 3.000,- 
3 mdr. 2.000,- 

Banner D
 

Bred høj annonce
på forsiden 

og undersider 
(300 x 600 px)

 
1 år 10.000,- 
6 mdr. 6.000,- 
3 mdr. 4.000,- 

rubrikannoncer

TRAWLSENSOR SERVICE

+45 97 31 20 28
besrad@besrad.com 
www.besrad.dk

BESRAD Aps

Vi er specialister i service & reparation
af alle typer trawlsensorer

Trawlsensor defekt?

Vi reparerer 
ud fra princippet 

No cure - no pay!

Troldbjergvej 14
6960 Hvide Sande
Denmark

Denne annonce er den første
kunderne får øje på 
- den kan blive din for kun...

kr. 1.200,-Ring 76  1O 96 63

West-Ship
– din skibsmægler

Auktionsgade 23

DK 7730 Hanstholm

T: +45 97 96 19 88

westship@westship.dk

westship.dk

Peter Grøn
T: 30 31 12 68

Anders Stenumgaard
T: 30 53 00 65

Specifikationer samt billeder af fartøjer tilsendes gratis 
Bestil dem på www.westship.dk eller ring til os
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Kontor i Hirtshals, Havnegade 18 d 

Åben hver onsdag kl. 10.00–15.00 eller efter aftale 

Tlf: +45 97 96 19 88.

FISKEFARTØJER
KØB-SALG-BYTTE

23,45 m. hæktrawler i stål fra 2010, forlænget i 2015, Mitsubishi 

motor registreret med 315 KW, motor hovedrenoveret i 2016, 3 x 

splitwinches, takkelspil, ankerspil, 2 nettromle på hækken + enkelt 

på siden, søpakningsudstyr, godt udstyret fartøj som skal ses, 

sælges uden BT, KW og fiskerettigheder, ring og forhør nærmere 

om prisen.
      Folienr. 3257

kort nyt

Færre nordMæd spiser Fisk

Fisk er ja-mad, mens rødt kød er nej-mad. Sådan betegnes 
fisk og kød i Norge, når det gælder folkesundheden. Desværre 
viser det sig, at nordmændene ikke følger rådene. Således er 
det norske forbrug af kød steget fra 71,3 kg. pr. indbygger i 
2005 til 76,3 kg. i 2015, viser tal som Fiskeribladet skriver om. 

Således er det trods kampagner gennem 20 år ikke lykkes 
for nordmændene at få hævet forbruget af fisk i Norge. 
- Vi har i 20 år snakket om at få øeget indtaget af produkter 

fra havet uden at det er lykkes, fortæller Gunn Harriet Knut-
sen, fagchef for miljø og helse ved Sjømat Norge. 

I 2005 spiste hver Norge 49,1 kg. fisk og ii 2015 var det tal 
ikke blevet større. De norske myndigheder har som mål, at 
nordmændende inden 2021 skal spise 20 procent mere af 
produkter fra havet, frugt og bær, grønsager og grove korn-
produkter. 

-rd

MsC-CertiFiCering Fornyet For Muslinger

Fiskeriet af blåmuslinger i Isefjorden og langs den østjyske 
kyst har fået fornyet sin status som MSC. Det er sket i for-
bindelse med en recertificering, hvor certifikatet fornyes for 
en ny periode. Den nye periode varer nu frem til den 10. maj 
2022, hvorefter der igen skal recerticificeres. Det er Danmarks 
Fiskeriforening PO, der har søgt om om recertificering af MSC.

-rd

200 Mia norske kroner er eksportMålet

Det lyder voldsomt, når man kun lige har passeret de 100 
mia. norske kroner i eksportværdi. Men ikke desto mindre, så 
er ambitionen for Norge at nå op på 200 mia. norske kroner i 
indtægter fra eksporten. 

Det er primært den norske produktion af opdrættet laks, der 
skal trække læsset. Men der skal stilles krav til producenterne, 
lyder budskabet. For at nå målet er der dog lang vej. Således 
nævnes det, at opdræt skal kunne foregå uden problemer 
med lakselus, rømning af merderne og uden at ressourcerne 
ender på afveje. 

-rd
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Nordisk undersøgelse af sikkerheden indenfor fiskeriet viser, at det 
virker med en indsats for at forbedre sikkerheden i fiskeriet

rapport

Af René Dandanell

En nordisk undersøgelse 
af antallet af arbejdsulyk-
ker indenfor fiskeriet viser, 
at der er sket en nedgang i 
hele norden. 

- På 13 år har man tilsy-
neladende formået at skabe 
en god kultur, sagde forsker 
Jørgen Møller Christiansen 
på havnesikkerhedsudval-
gets seminar. 

I rapporten, der omfatter 
de nordiske landes fiskeri-
er, bortset fra Sverige, blev 
der vurderet på, hvordan 
udviklingen har været, og 
gennem interviews er der 
blevet set på, hvad der har 
virket.

Tendensen er klar, antal-

let af ulykker i fiskeriet er 
faldet markant, og det er 
sket i alle nordiske lande i 
undersøgelsen. Det er fort-
sat arbejde på dækket, der 
er det farlige område. 

Jørgen Møller Christian-
sen trak tråde tilbage i hi-
storien. I 1998 så det ikke 
særlig godt ud, og der blev 
derfor besluttet at etablere 
flere organisationer. 

- Der blev etableret ma-
ritime arbejdsmiljøråd, en 
søfartsmedicinsk forsk-
ningsinstitution, og en ra-
diomedicinsk rådgivning 
til søs, forklarede han og 
nævnte også, at indsatsen 
blev øget omkring under-
visning indenfor arbejds-
miljø og sikkerhed. 

Dengang lå risikoen til 
søs langt over andre er-
hverv, men siden er fiske-

riet blevet langt sikrere 
end dem, der tidligere blev 
sammenlignet med. 

- Nu er vi nede under det 
øvrige erhverv på de an-
meldte arbejdsulykker. Jeg 
kender ikke nogen bran-
cher, der har haft sådan en 
udvikling. Det er meget tan-
kevækkende, sagde Jørgen 
Møller Christiansen. 

indsats i skyggen
I undersøgelsen vurderes 
også, hvem der har indfly-
delse på forebyggelsen af 
arbejdsulykker i Danmark. 
En af konklusionerne hol-
der fanen højt for Fiskeri-
ets Arbejdsmiljøråd. Helt i 
bund ligger de faglige orga-
nisationer. 

- Vi ser ikke de faglige 
organisationer, lød det fra 
Jørgen Møller Christiansen. 

Det fik dog et svar med på 
vejen af Karsten Kristensen 
fra 3F, der er med i Fiskeri-
ets Arbejdsmiljørådet. 

- Vi er ikke ude og have 
handson på skibene. Når 
vi er ude er det typisk på 
grund af løn eller manglen-
de pension, konstaterede 
Karsten Kristensen, der dog 
ikke mente at konklusionen 
var overraskende. For 3F 
arbejder sammen med Dan-
marks Fiskeriforening PO i 
arbejdsmiljørådet, hvor op-
gaven med at sikre arbejds-
miljøet for fiskerne ligger. 

- Men der er jo nogle af 
de fiskere, der bliver ramt 
af en arbejdsulykke, der får 
hjælp og rådgivning fra os, 
sagde Karsten Kristensen, 
der også nævnte, at 3F på-
virker regelværket. 

Antallet af ulykker er 

faldet i hele norden
Fiskeri er ikke længere 
et farligere erhverv end 
andre, viser ny 
undersøgelse. 
Foto: René Dandanelll


