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HVOR ER DE?

Der er findes følgende sikkerhedsudvalg:

SU Vest
SU Nord
SU Øst
SU Nordvest
Selvstændige sikkerhedsudvalg 
på større fiskeskibe

Sikkerhedsudvalgene består af lige antal repræsent-
anter for partsfiskere og redere, og din sikkerhedsrep-
ræsen-tant er valgt i det område, hvor du hører til, og er 
udpeget af Danmarks Fiskeriforening Producent 
Organisation, Danmarks Pelagiske Producent-
organisation og 3F.

Sikkerhedsudvalgenes repræsentanter 
er fordelt på hver deres område

 
Sikkerhedsrepræsentanterne  
er rygraden i forebyggelsesarbejdet.

Sikkerhedsudvalget og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
er dine rådgivere i alle spørgsmål, der omhandler
arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed ombord på 
din arbejdsplads.
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HVEM ER DE?

Sikkerhedsrepræsentanterne har rødder i lokalsamfundet 
og er som regel fiskere eller personer med kendskab til 
branchen. 

På Fiskeriets Arbejdsmiljøråds hjemmeside www.f-a.dk 
kan du finde sikkerhedsrepræsentanterne i dit område, 
ved at klikke på “Åben oversigt over sikkerhedsudvalg”   
under Find din sikkerhedsrepræsentant nederst på 
hjemmesiden.

Alle repræsentanterne vises med billede, navn, adresse, 
telefonnummer og evt. mailadresse.

Sikkerhedsudvalgene hører organisatorisk 
under Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
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HVAD KAN DE?

Nøgleordene for arbejdsmiljøarbejdet indenfor fiskeri- 
erhvervet er faglig viden, arbejdsmiljøuddannelse, 
rådgivning, vejledning og forebyggelse.

For at kunne varetage arbejdet som fiskeriets sikkerheds-
repræsentanter gennemgår medlemmerne af sikkerheds- 
udvalget et 32 timers arbejdsmiljøkursus, hvor de får en 
grundlæggende indsigt i regelværket om arbejdsmiljø- 
forhold på fiskerfartøjer.

De bliver klædt på til at kunne medvirke ved løsningen 
af arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige problemer og 
spørgsmål.

Der afholdes løbende møder med sikkerhedsrepræsen-
tanterne i de enkelte SU-områder, hvor sikkerhedsarbejdet 
koordineres og planlægges. 

Som et led i forebyggelsesarbejdet gennemgår udvalget 
alle indberettede arbejdsulykker og søulykkesrapporter fra 
udvalgets område. 

De deltager i årlige seminarer om arbejdsmiljø og sikker- 
hed, hvor de bidrager til at fiskernes stemme bliver hørt 
f.eks. i forhold til lovgivning indenfor fiskerierhvervet, i 
forhold til udvikling og nye tiltag mm. De får også den 
seneste viden inden for området og får dermed bedre 
mulighed for at hjælpe dig.

Repræsentanternes primære funktion er at fungere som 
kontaktpersoner og rådgivere for fiskeskippere og fiskere, 
ligesom de er kontaktpersoner til Søfartsstyrelsens  
inspektører og til ansatte i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 
På lokalt plan har de en rådgivende rolle og kan evt. 
henvise til gode løsninger, når de oplever, at der er risiko 
for arbejdsskader, ulykker eller arbejdsbetingede lidelser.

På en let forståelig måde kan de hjælpe dig med at 
omsætte sikkerhedsreglerne og lovgivning til almindelig 
dansk.

Kunne du selv tænke dig, at være med til at styrke  
sikkerhedsarbejdet i lokalområdet, kan du kontakte enten 
din lokale fiskeriforening eller 3F afdeling.
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