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Spørgeskema på vej til fiskerne om arbejdsmiljøkonsekvenser 
af elektronisk overvågning af bundtrawlfiskeriet i Kattegat

UNDERSØGELSE 

Af Eva Roth, lektor, cand.polit. 
Syddansk Universitet 

Ejer du et af de 88 fartøjer i Kattegat, som 
er omfattet af kravet om kameraover-
vågning, så lander der snart et link til et 
spørgeskema i din indbakke. Det drejer 
sig om en undersøgelse af arbejdsmiljø-
konsekvenser af elektronisk overvåg-
ning, hvor vi gerne vil høre fiskerne, hvil-
ken indflydelse kameraovervågning har. 

Derfor vil jeg bede dig om at besvare 
spørgeskemaet – og sende det videre til 
de partsfiskere, som arbejder ombord på 
dit fartøj, så de også kan besvare det. 

For at resultat bliver robust, skal så 
mange som muligt nemlig besvare spør-
geskemaet. Dvs. både gruppen af fiskere 
på fartøjer med kamera, fiskere på vej til 
at få kamera og fiskere endnu uden ende-
lig aftale om kamera.

Spørgeskemaet udsendes af Syddansk 
Universitet i samarbejde med Danmarks 
Fiskeriforening. Oprindeligt er det Fi-
skeriets Arbejdsmiljø, der har igangsat 
undersøgelsen, og den er finansieret af 
Fiskeafgiftsfonden.

3 typer spørgsmål
Spørgeskemaet er en del af en større un-
dersøgelse, hvor tre store spørgsmål øn-
skes klarlagt: 

1. Hvilke begrundelser og hvilken lov-
hjemmel styrede den oprindelige beslut-
ning om kameraovervågning?

2. Hvilken indflydelse har kameraover-
vågning på fiskernes arbejdsmiljø?

3. Hvordan påvirkes tillidsforholdet 
mellem fiskere og fiskerikontrol af ka-
meraovervågningen?

Selve spørgeskemaet fokuserer på ge-
nerelle spørgsmål om fiskernes opfattel-
se af eget arbejdsmiljø. Dertil kommer 
spørgsmål om forventninger og ønsker 
til mulige lempelser i fysisk kontrol. En-
delig er der spørgsmål om opfattelsen af 
tillidsforholdet mellem fiskere og myn-
dighederne. 

Nogle spørgsmål kan virke overlappen-
de og måske en smule søgte. Vi har været 
nødt til at følge de metoder, der bruges 
til at afdække arbejdsmiljøproblemer, 
også selv om statslige reguleringer ikke 
er underlagt krav om at følge arbejds-
miljøloven. Alligevel vil vi bede alle efter 
bedste evne besvare alle spørgsmålene i 
skemaet.

Et alternativ 
til fysisk kontrol?
Midt i juni i år blev der landet en aftale 
mellem fiskeriministeren og fiskeriets 
organisationer. Aftalen gav en række 
lempelser, bl.a. i den fysiske kontrol. Og 
man kan derfor anskue elektronisk over-
vågning som et alternativ til fysisk over-
vågning. 

Kameraovervågning giver mulighed 
for at erstatte dele af den nuværende fy-
siske kontrol med elektronisk overvåg-
ning. Fiskerne har i forhandlingerne med 
fiskeriministeren fået igangsat denne 
proces, så der i stedet for lag på lag af nye 
reguleringer, sker en afvejning af beho-
vet for traditionel fysisk fiskerikontrol i 

forhold til den elektronisk kontrol. 
Spørgsmålet er derfor ikke bare for el-

ler imod kameraovervågning, men også 
om der kan etableres et trade-off mel-
lem menneskelig fysisk kontrol og elek-
tronisk kontrol, der kan lette presset på 
fiskerne, uden at gå på kompromis med 
beskyttelsen af fiskebestandene.

Det spørger vi også til i undersøgelsen. 
Hvilke lettelser i den fysiske kontrol skal 
der til, for at fiskerne accepterer kamera-
overvågningen? Eller er fiskernes før-
steprioritet fortsat ingen kameraer – og 
hvorledes påvirker denne udvikling fi-
skernes velfærd og helbred. 

Så, om kort tid vil I blive kontaktet med 
henblik på både besvarelse af spørgeske-
maet og interviews, og vi ser frem til og 
håber på stor tilslutning til undersøgel-
sen.

Påvirker kamera-
overvågning arbejds-
miljøet i fi skeriet?
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