
Sproget er vigtigt
Det er vigtigt, hvordan vi taler til hinanden og 
omverdenen, og det har betydning for både 
omverdenens opfattelse af fi skerierhvervet og 
arbejdsmiljøet om bord på fartøjerne. Hvis man 
taler negativt til hinanden, kan arbejdsmiljøet 
blive så dårligt, at fi skeren ikke har glæden 
ved arbejdet med i hverdagen. Hvordan kan 
omverdenen så se et erhverv, som er dejligt at 
være i? Og hvordan skal det så lykkes at få fl ere 
unge mennesker til at vælge den vej, når de kan 
se, at der ingen glæde er ved arbejdet?

- Vi skaber vores virkelighed gennem spro-
get. Et negativt sprogbrug fastholder en primi-
tiv opfattelse hos omverdenen. Så hvis fi skerne 
og fi skeriet gerne vil tages seriøst, så skal spro-
get ændres, lød budskabet fra Maria Mejlhede, 
kommunikationskonsulent hos DPPO.

Hun kom også ind på, at det kræver hårdt 
arbejde at ændre omverdenens opfattelse af 
erhvervet.

- Dyreunger er lette at sælge. Hvorimod 
fi skeriet er svært at sælge. Der er mange for-
domme over for fi skerne, og alle har en mening 
om fi skeriet, da man jo fi sker på en fælles 
ressource. Så sproget skal ændres, samtidig 
med, at der skal være åbenhed og dialog, lød 
det altså fra Maria Mejlhede.

De søfarendes lægevagt
Ledende overlæge på Radio Medical, Jan Vork, 
gav i sit indlæg en kort gennemgang af Radio 
Medical og deres arbejdsopgaver.

- Radio Medical er de søfarendes lægevagt. 
De seneste 24 år har vi ligget i Esbjerg. Vi er 
6-7 speciallæger, der har vagten. Derudover 
trækker vi på kollegaer fra sygehuset, fortalte 
Jan Vork, som også nævnte, at antallet af nye 
sager hvert år ligger på mellem 1500 og 2000.

- Målet er at skabe det bedste maritime tele-
medicinske sundhedsvæsen, der skal matche 
det, man har på land. Jo fl ere informationer, 
lægerne får i opkaldet, jo bedre svar kan fi skerne 
få. Og husk på, at læger og fi skere spiller på 
samme hold. Vi har ikke nogen skjult dagsorden, 
lød det blandt andet fra Jan Vork, som også kom 
ind på, hvad fi skerne henvender sig med.

- Omkring 4 ud af 10 henvendelser fra fi skere 
handler om skader. I handelsfl åden er det kun 1 
ud af 10. I 11 procent af henvendelserne drejer 
det sig om tandproblemer, mens kun omkring 1 
procent drejer sig om hjertekredsløbs lidelser.
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Certificeringer findes alle vegne og bliver mere og mere udbredte

STANDARDISERING  
Af Claus Kirkegaard

Administrerende direktør for Dan-
marks Fiskeriforening PO, Niels 
Wichmann, var med på dette års Ar-
bejdsmiljøseminar for at tale om cer-
tificeringer, og i særdeleshed social 
certificering.

- Vi har certificeringer alle vegne. 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er certifi-
ceret. Og noget af det er nødvendigt for 
at sikre brugerne eller forbrugerne i 
forhold til, at standarder er overholdt. 
Og så er der nogle certificeringer, der 
bliver udvandet med tiden. Et godt ek-
sempel er Jaka Bov på dåse, som nu er 
nøglehuls-certificeret, fortalte Niels 
Wichmann indledende, mens han net-
op tog en dåse Jaka Bov op af sin taske.

Dansk fiskeri er også godt med, når 

man taler om certificering. I en del 
år efterhånden har meget af fiskeriet 
herhjemme nemlig været certificeret 
i MSC-regi.

- Blandt andet de tyske supermar-
keder har været langt fremme med 
hensyn til at kræve MSC-certificerin-
ger på fisken. Så MSC-certificeringen 
af dansk fiskeri hænger naturligvis 
også sammen med, at det giver adgang 
til markedet - lige som det selvfølgelig 
også viser, at danske fiskere fisker bæ-
redygtigt, sagde Niels Wichmann.

Social certificering
Som noget nyt, vinder social certifi-
cering mere og mere indpas. Altså en 
standardisering af arbejdsmiljø, løn-
forhold og lignende.

- I Storbritannien har supermar-
kederne Tesco, Sainsbury’s og Coop 
en konvention om bekæmpelse af 
slavelignende forhold om bord på fi-

skefartøjer. De tre supermarkeder til 
sammen dækker over halvdelen af det 
britiske marked for supermarkeder. 
Derfor er vi i Danmarks Fiskerifor-
ening - i øvrigt sammen med vores kol-
legaer i Danmarks Pelagiske PO - også 
begyndt at kigge på det, fortalte Niels 
Wichmann, som også nævnte, at der 
er fire spor af initiativer i øjeblikket, 
når det kommer til social certificering.

- Vi har MSC-sporet, og så er der et 
særskilt spor i Storbritannien, i USA 
og et i EU. DFPO og DPPO har udarbej-
det et skriv i forhold til MSC-sporet. 
Derudover kan jeg nævne, at EU-spo-
ret er ret interessant. Men vi er der nu, 
hvor vi kan sige, at vi ikke er bange for, 
at der kommer en social certificering. 
Men hvis det kommer, så mener vi, det 
er vigtigt, at det bliver forankret i Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd, sagde Niels 
Wichmann.

Dansk fiskeri er klar til 
social certificering

Flot fremmøde til Fiskeriets Arbejdsmiljøråds årlige seminar. Foto: Claus Kirkegaard.

Major Per Horsholm.Foto: Claus Kirkegaard.

Nødsendere og forskellige muligheder

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) var med på Arbejdsmiljøseminaret for at fortælle 
om nødsendere og de forskellige muligheder, der fi ndes i dag.

- I forhold til nødmelding, er der de elektroniske muligheder, såsom VHF, DSC, Epirb, 
elt, plb, plb ais og sart. Dertil naturligvis mobiltelefon og apps. Og så er der nødraketter, 
røde håndblus og røgblus, fortalte major Per Horsholm.

Derudover kom han også ind på fordelene ved satellit-systemet Meosar.
- Antallet af satellitter garanterer næsten øjeblikkelig detektering og lokalisering. Det 

dækker globalt, og så er der hurtig positionering ved triangulering, sagde Per Horsholm 
blandt andet på Fiskeriets Arbejdsmiljøråds årlige Arbejdsmiljøseminar.

Foto: Claus Kirkegaard.

Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) var med på Arbejdsmiljøseminaret for at fortælle 

- I forhold til nødmelding, er der de elektroniske muligheder, såsom VHF, DSC, Epirb, 
elt, plb, plb ais og sart. Dertil naturligvis mobiltelefon og apps. Og så er der nødraketter, 

- Antallet af satellitter garanterer næsten øjeblikkelig detektering og lokalisering. Det 
dækker globalt, og så er der hurtig positionering ved triangulering, sagde Per Horsholm 
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Fredag 
24. maj 2019
kl. 9.30 

DAGSORDEN

Pkt. 1 Valg af dirigent

Pkt. 2 Valg af 3 stemmetællere

Pkt. 3 Formandens beretning

Pkt. 4 Gæsterne har ordet

Pkt. 5 Fremlæggelse og godkendelse 
 af det reviderede regnskab

I henhold til Danmarks Fiskeri
 forening PO’s vedtægter § 21, stk. 3, 
 skal der udfærdiges revideret 
 regnskab, som forelægges bestyrelsen 
 til godkendelse. Dette er sket på 
 bestyrelsesmødet 3. april 2019

Pkt. 6 Rettidigt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogen forslag 
 til dagsordenen

Pkt. 7 Valg af formand, når sådant valg skal 
 fi nde sted, jf. § 15

Der er ikke valg af formand i år

Pkt. 8 Meddelelse om kredsudpegning 
 af bestyrelsesmedlemmer

Pkt. 9 Valg af revisor

Pkt. 10 Eventuelt

I forbindelse med den ordinære generalforsamling i 
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation skal 
foreningsmedlemmerne være opmærksom på medlems-
rettighederne i henhold til § 5 stk. 2 og stk. 3 samt 
medlemspligterne i henhold til § 6 stk. 2, 3 i vedtægterne.

De nævnte paragraff er har følgende indhold:
§ 5. stk. 2: ”På generalforsamlingen stemmer kun de af de 
lokale foreningsmedlemmer valgte stemmeberettigede 
repræsentanter, det vil sige medlemmerne eft er § 4 stk. 
1, nr. 2.”

§ 5. stk. 3: ”Foreningsmedlemmernes stemmer tæller 
på generalforsamlingen med det antal stemmer, der er 
defi neret i § 6, stk. 2, nr. 1”. 

§ 6. stk. 2, 3: ”Hvert foreningsmedlem skal senest 14 
dage inden generalforsamlingen meddele DFPO’s admini-
stration navn på den for foreningsmedlemmets 
stemmeberettigede repræsentant til general-
forsamlingen.”

Vedtægterne for Danmarks 
Fiskeriforening Producent Organisation 
fi ndes på www.fi skeriforening.dk

Formand 
Svend-Erik Andersen

Underdirektør 
Ivan Krarup Jensen

Producent Organisation

DANMARKS 
FISKERIFORENING

Skaga Hotel
Willemoesvej 1
9850 Hirtshals

GENERALFORSAMLING
Danmarks Fiskeriforening 
Producent Organisation

Pelagisk PO har fået en mand med i Fiskeriets Arbejdsmiljøråds 8-mands bestyrelse

ORGANISATION 
Af Claus Kirkegaard

Karsten Mølgaard fra Rederiet Isa-
fold og medlem af Danmarks Pela-
giske PO, er ny mand i Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråds bestyrelse. Dagen før 
det årlige arbejdsmiljøseminar, som 
i år blev afholdt fredag før påske på 
Hovborg Kro, var han med til sit før-
ste bestyrelsesmøde. Og det er med 
store forventninger, at Karsten Møl-
gaard har sagt ja til at være en del af 
bestyrelsen.

- Jeg forventer, at jeg kan være 
med i maskinrummet i Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd. Jeg er glad for at ar-
bejde med sikkerhedsarbejdet på vo-
res eget fartøj, lige som jeg er det på 
organisationsplan. Dermed synes jeg 
også, det er naturligt at deltage aktivt 
i arbejdet og være med til at udbrede 

nogle budskaber om sikkerhed, lød 
det fra Karsten Mølgaard, da Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd afholdt 
deres arbejdsmiljøseminar.

Det første bestyrelsesmøde leve-
de op til forventningerne, selv om 
der var noget, der kom bag på ham.

- Det var et godt møde uden dra-
ma, men det var meget interessant 
at høre de kampe, der kæmpes - også 
de politiske kampe. Det overrasker 
mig lidt, at der er politisk indblan-
ding i bestyrelsens sammensætning 
i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Selve 
fundamentet for Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd gavnes bestemt 
ikke af det, fortalte Karsten 
Mølgaard, og fortsatte:

- Det kan godt virke tåbeligt, 
når det i bund og grund er fi-
skernes sikkerhed, det hele 
handler om, lød det fra Kar-
sten Mølgaard.

Der bliver taget godt hånd om sikkerheden i fiskeriet, lød det på Arbejdsmiljøseminar

SEMINAR 
Af Claus Kirkegaard

På Fiskeriets Arbejdsmiljøråds årlige 
Arbejdsmiljøseminar var der mange 
interessante indlæg, og blandt andet 
Søfartsstyrelsen kunne berette om 
et erhverv, som over de seneste år 
har gjort meget for at få sikkerheden 
i højsædet.

- Det går godt med sikkerheden 
i fiskeriet. Der har været én døds-
ulykke sidste år, hvor en mand kom 
i klemme mellem grejet og fartøjet. 
Det må naturligvis ikke ske, men vi 
er dernede, hvor vi skal stramme os 

an for at gøre det bedre, fortalte se-
niorinspektør Bo Nygaard Larsen fra 
Søfartsstyrelsen blandt andet på Ar-
bejdsmiljøseminaret.

Der var også ros til Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd fra Søfartsstyrelsen.

- De har haft meget fokus på sik-
kerheden om bord på fiskefartøjer. 
De gør et stort stykke arbejde i Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd, sagde Bo Ny-
gaard Larsen.

Han kunne også fortælle, at antal-
let af søulykker med fiskeskibe er 
stærkt faldende, og at skibene er ble-
vet mere sikre at opholde sig på.

I 2018 ligger antallet af anmeldte 
arbejdsulykker lige under niveauet i 

2017, det samme gælder for antallet af 
alvorlige arbejdsulykker og dødsfald 
ifølge årsberetningen for Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd.

Søfartsstyrelsen har i øjeblikket 
fokus på landgangsforhold på fiske-
fartøjer, da det vurderes, at det kan 
gøres bedre på mange fartøjer.

- Vi anbefaler, at der sættes gang-
vej, hvis det er muligt. Og fartøjer 
over 45 meter skal have en gangvej. 
Er fartøjet under 45 meter, og man 
vælger ikke at sætte en gangvej, skal 
man udarbejde en risikovurdering, 
lød det blandt andet fra Bo Nygaard 
Larsen.

Ny mand i bestyrelsen 

Sikkerheden i dansk 
fiskeri er høj

  Karsten Kristensen, formand
Forhandlings sekretær, 3F Transportgruppen, 
København

  Jan N. Hansen, næstformand
Formand for Hanstholm Fiskeriforening

  Allan Buch
Formand for Bælternes Fiskeriforening

  Henning Morberg Madsen
3F Esbjerg Transport

  Kim Kær Hansen
Næstformand i Danmarks Fiskeriforening 

  Karsten Mølgaard
Rederiet Isafold
Danmarks Pelagiske PO

  Per Andersen
Faglig medarbejder i 3F Thy-Mors
Faglig Industri, Faglig Afdeling og Faglig Transport

  Freddy Wie Andersen
Faglig medarbejder i 3F Skagerak

Bestyrelsesmedlemmerne modtager ingen honorar for 
deres virke i bestyrelsen

Bestyrelsen i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

det fra Karsten Mølgaard, da Fi-
skeriets Arbejdsmiljøråd afholdt 

Det første bestyrelsesmøde leve-
de op til forventningerne, selv om 
der var noget, der kom bag på ham.

- Det var et godt møde uden dra-
ma, men det var meget interessant 
at høre de kampe, der kæmpes - også 
de politiske kampe. Det overrasker 
mig lidt, at der er politisk indblan-
ding i bestyrelsens sammensætning 
i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Selve 
fundamentet for Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd gavnes bestemt 
ikke af det, fortalte Karsten 

- Det kan godt virke tåbeligt, 

Karsten Mølgaard 
er ny mand i 
bestyrelsen.
Foto: Claus 
Kirkegaard
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