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Danmarks Fiskeriforening PO.
Avisen bringer historier om
det danske erhvervsfiskeri.

E-AVIS

Fiskeri Tidende kan også læses
som digital avis på nettet. Det
kræver login. Har du brug for
login så kontakt Fiskeri Tidende
ck@dkfisk.dk.

ANNONCERING

Hvis du vil annoncere i
Fiskeri Tidende skal du ringe
til annoncekonsulent Torben
Lehmann på 76 10 96 63.

ANNONCER

Deadline korrekturannoncer
Senest onsdag kl. 10 ugen
før indrykning.
Deadline rubrikannoncer og
korrekturrettelser senest
fredag kl. 12 ugen før
indrykning.

PRODUKTION

Fiskeri Tidende, Taulov
Tryk: Offsettrykkeriet
Midtjylland, Ikast
ISSN 0909-7325.

/ Lørdag 11. januar 2020

8

Vi bør sikre
et bæredygtigt arbejdsmiljø
Ordentlige arbejdsforhold og stabile rammer i dansk fiskeri
skal sikres, hvis fiskerierhvervet skal udvikles og ikke afvikles
ARBEJDSMILJØ
Af Helle Kristensen
Jan N. Hansen, formand for Kreds Nord
og Hanstholm Fiskeriforening, er lige som
andre i dansk fiskeri meget optaget af arbejdsmiljøet. Gennem de seneste år er man
igen og igen blevet lovet udsigt til bedre tider. Men de gode tider udebliver.
- Vi har gang på gang hørt politikerne
love fiskerne, at de vil medvirke til, at fiskeriet får mere stabile rammer at arbejde
ud fra. Men det modsatte sker. De seneste
år har vi oplevet, at man øger kontrollen
og indfører flere og flere regler for fiskeriet
generelt, men der er ikke blevet fjernet noget til gengæld, siger Jan N. Hansen.
Jan N. Hansen påpeger ligeledes, at en
nødvendig faktor for, at man kan lykkedes med at sikre, at Danmark fortsat er en
stærk fiskerination i fremtiden, er, at man
formår at skabe nogle gode arbejdsvilkår
for fiskerne. Ikke blot i form af teknologisk
udvikling og moderne skibe, men i høj grad
også i form af en fiskeripolitik, der skaber
stabile og trygge arbejdsvilkår for fiskerne.

Rapport igen aktuel
I 2015 udarbejdede Fiskeriets Arbejdsmiljøråd sammen med Syddansk Universitet
en rapport, der beskrev de udfordringer,
fiskerne oplever i deres arbejdsmiljø.
I rapporten sættes der bl.a. fokus på de
psykiske udfordringer, der kan opstå som
følge af fiskernes arbejdsvilkår. Formålet
med rapporten var, enten at bekræfte eller
afkræfte, at fiskerne psykisk blev påvirket,
af de mange regler og restriktioner fiskeriet blev pålagt udefra. Nu fem år senere
er rapportens indhold ikke blevet mindre
relevant.
Siden undersøgelsen blev lavet, har fiskerne ikke fået færre regler og restriktioner pålagt deres erhverv. Tværtimod.
Seneste eksempel er udsigten til kameraovervågning i Kattegat.

FÅR DU IKKE AVISEN?

Kontakt Fiskeri Tidende
på 96 44 45 49.

ÅRSABONNEMENT

Medlemmer: Tilsendes gratis
Pensionister og
passive medlemmer*: 700 kr.
Ikke-medlemmer**: 1650 kr.

Flere fiskere føler sig presset

Citater fra fiskere,
der har deltaget
undersøgelsen

Flemming Christensen, direktør for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, forklarer, at den
undersøgelse, man gennemførte i 2015,
bekræftede de mistanker, man dengang
havde om, at fiskernes psykiske arbejdsmiljø, blev påvirket negativt af de mange
skiftende regler og politiske beslutninger,
fiskerierhvervet bliver underlagt. Og eksemplerne på fiskere, der føler sig presset
og påvirkes psykisk, af de mange regler og
restriktioner, de oplever i deres arbejde,
bliver stadig flere og flere.
- Vi oplever oftere end tidligere, at fiskerne kontakter os, fordi de er bekymrede for
fremtiden og de forandringer, erhvervet
konstant skal forholde sig til, siger Flemming Christensen og understreger, at det
ud fra et arbejdsmiljømæssigt synspunkt
kan udgøre en stor risiko for fiskernes
trivsel. Særligt fordi fiskeri, som det også
fremlægges i rapporten, for flertallet er
en livsstil, og altså ikke et job, hvor du kan
stemple ud, når du har fri.
Man skal derfor ikke ignorere de menneskelige omkostninger, det giver, når man
træffer beslutninger, der påvirker fiskernes hverdag. Potentielt kan disse beslutninger have store psykiske omkostninger
for fiskerne, påpeger Flemming Christensen.
Han opfordrer derfor også til, at fiskerne
selv træder frem og er med til at synliggøre
og italesætte denne problemstilling, så der
kan komme mere fokus på de arbejdsvilkår fiskerne påvirkes af.

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

- Jeg ved ikke, om jeg
vil betegne fremtiden i
erhvervet som lys, for
den ser ikke lys ud – den
er usikker. Især for ham
der ejer båden.

PROJEKT FISKERE
I KRYDSPREDS
Undersøgelsen om fiskernes
psykiske arbejdsmiljø blev i
2015 udgivet i en rapport under
navnet ”Omvæltninger og det
psykiske arbejdsmiljø i fiskeriet”.
Rapporten kan læses her:

Hvem tør investere i fiskeri
Det er et velkendt fænomen, at usikkerhed
omkring arbejdsvilkår kan medvirke til at
øge det psykiske arbejdspres. Tilføjer man
dertil en økonomisk usikkerhed, i form af
svingende indtægt og gæld i et fartøj, så
kan det medvirke til, at flere fiskere giver
op og trækker sig ud af fiskeriet, spår Jan
N. Hansen med bekymring.

- Du lever under et pres, når
du hele tiden er i tvivl, om det
du gør, er det rigtige. Hvad er
det første man gør når du kører
bil, og du ser en politibil? Du
slipper speederen og bremser,
også selvom du ikke kører for
stærkt….

Bestilles på tlf. 76 22 33 10.
* Prisen gælder kun for
medlemmer af en lokalforening
under Danmarks Fiskeriforening
Producent Organisation.
Ordningen administreres af
lokalforeningerne.

INFO

- Kontrollen har forskellige
praksisser, f.eks. håndterer
de reglerne om fangstprocenten forskelligt. Det
virker nærmest som om,
at mange er uvidende om
gældende regler om tilladt
fejlprocent for de forskellige fisk og i de forskellige
farvande.

- Uanset om man har
gjort noget ulovligt eller
ej, bliver der set skævt
til en. I medierne er det
kun negative billeder af
det moderne fiskeri, der
bliver fremstillet. Ellers er
det et romantisk billede,
der ikke har noget at gøre
med virkeligheden. Det
ville være rart, hvis det
kunne ændres.

- Jo tættere man kommer på havnen med en
god last, jo mere stiger
nervøsiteten, for har jeg
nu overholdt reglerne?
Og vi skiller og sorterer
fangsten inde i havnen,
men vores fangstjournal
skal laves før, så det
bliver jo et skøn. Og
ved fejlskøn, ja så falder
hammeren.

