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MILJØ & sikkerhed

Bly er en udfordring
Af Lone Hansen
Der skal skabes overblik over,
hvor meget bly der bruges i
dansk bundgarnsfiskeri, og
hvordan det håndteres. Derfor vil de danske bundgarnsfiskere i løbet af kort tid modtage et spørgeskema med en
række spørgsmål omkring
blyanvendelsen. Svarene skal
bruges til at finde fornuftige
løsninger for fiskeriet omkring
de kommende bly-restriktio-

ner.
Det er konsulent Carsten
Krog, der af Miljøstyrelsen er
blevet bedt om at analysere
blyanvendelsen i fiskeriet og
konsekvenserne af det.
- Det er ikke kun et problem i havvandet, men også
hele håndteringen på land,
når blyet smeltes om, sendes
til forbrænding og så videre.
Miljøstyrelsen vil have blyet
helt væk, men det kunne
måske lade sig gøre at finde

løsninger, hvor man må fortsætte med at bruge det bly,
der allerede findes i fiskeriet,
for eksempel ved at føre regnskab for håndteringen af bly,
nævnte Carsten Krog.
Han understregede, at det
er lovgivning, der ligger bag
det kommende blyforbud, så
det er ikke noget, der er enkelt at ændre på. Til gengæld
er dispensationerne til fortsat
brug af bly blevet forlænget
flere gange, fordi det ikke er

så enkelt at finde alternative
løsninger.
- Der er meget bly rundt
omkring. Nogle bundgarnsfiskere har måske 50 tons, og
selv om der ikke købes så meget nyt ind, så smeltes der
om. Og det er vigtigt, at fiskerne er med på at gøre noget, hvis man skal gøre sig
håb om at få lov at fortsætte
med det nuværende bly. Hvis
man ikke gør noget, kommer
der uden tvivl bare et forbud,

Inden for det næste års tid bliver det ulovligt
at importere og sælge bly til synk i bundgarn
vurderede Carsten Krog.
Han understregede også, at
erhvervsfiskernes blyforbrug
er væsentligt lettere at regis-

Bidrag til blystatus
Fiskerikonsulent Carsten Krog vil meget gerne i kontakt
med så mange bundgarnsfiskere som muligt for at få registreret brugen af bly. Han opfordrer også dem, der ikke
deltog på sidste uges bundgarnsmøde til at henvende
sig, gerne på tlf. 2121 8846.

Forsøg med imprægnering og symaskine
Selv om forsøgsgarnet havde
været i brug hele efteråret,
var det frit for alger, da det
var hængt op på stejlepladsen for at kunne tages nærmere i øjesyn af deltagerne
i bundgarnsseminaret.
(Foto: Lone Hansen)

En garnsymaskine, som Thomas Hansen fra Karrebæksminde har testet, er ikke så
overbevisende, at den kan
anbefales til andre, der skal
have to stykker net syet sammen. Men der er stadig brug
for en symaskine til formålet,

vi fået det problem, at Dolphinflåden ikke produceres
længere, beklagede Mogens
Nielsen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på bundgarnsseminaret.
Han nævnte, at Dolphinmærket er blevet købt af en
konkurrent, som har lukket
produktionen. Men der findes
også andre billige og lette flå-

der, som ville kunne afløse de
hidtidige store og tunge flåder, og Mogens Nielsen gjorde opmærksom på, at de dispensationer, som har været
givet til brug af de lette flåder
i fartøjer under syv meter, formentlig kan udvides til også
at dække større fartøjer, som
driver fiskeri tæt på kysten.
- Men det gør ikke flåderne

lettere. Der findes en billig
italiensk flåde, hvor der bare
mangler toplys og reflekser
for at opfylde EU-kravene.
Den koster endda kun det
halve af en Dolphinflåde, og
det er stort set det samme
som et serviceeftersyn på en
større flåde. Så vi skal måske
gå videre med at få godkendt
den italienske flåde i Dan-

mark. Søfartsstyrelsen er ved
at være enig med os om, at
hvis der er en billig og let redningsflåde på markedet, er
der ikke ret mange argumenter for ikke at have en redningsflåde ombord, påpegede Mogens Nielsen.

heden, som arbejder med udviklingen, ikke var blevet klar
med den færdige model, så
den kunne komme ud til
praktisk afprøvning i fiskeriet.
Til gengæld blev en ny model arbejdsbukser med knæ-

forstærkninger og knæpuder
vist frem, og de blev kigget
grundigt efter i sømmene af
de omkring 70 deltagere på
arbejdsmiljøseminaret. Det
affødte kommentarer om, at
de gule og blå farver burde
erstattes med en sikkerheds-
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mæssigt bedre orange, og at
buksebenene nok var for
smalle til at nå ud over et par
støvler.
Der kom også spørgsmål
om mulighederne for at få lette gummistøvler, og flere
efterspurgte mere information

om velegnet arbejdstøj,
blandt andet for at få sat vægten af arbejdsbeklædningen
væsentligt ned.
-lo

Bjærgning på dvd Husk risikovurderingen

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd er
tæt på at kunne offentliggøre
et nyt materiale om bjærgning af overbordfaldne. I en
rapport samt på 50 minutters
dvd-film gennemgås de fleste
tilgængelige redningsmidler,
så deres funktion kan
sammenlignes.

Materialet bliver tilgængeligt og kan blandt andet rekvireres hos Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, så snart det er godkendt af Fiskeskibsudvalget
under Søfartsstyrelsen, oplyste direktør Mogens Nielsen
fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Fra flere sider blev der opfordret til at få lavet risikovurderinger på alle fartøjer, enten ved at få en medarbejder
fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
på besøg ved gennemgang af
fartøjet, eller ved at rekvirere
materiale, så man selv kan
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-lo

Interesse for arbejdstøj
En gummibluse med indbygget redningsvest skulle have
været klar til demonstration
på årets bundgarnsseminar.
Men Flemming Christensen
fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
måtte konstatere, at virksom-

og Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
vil gå videre med at finde
brugbare modeller.
Thomas Hansen har også
afprøvet imprægnering på det
bundgarn, der blev brugt til at
teste symaskinen. Og garnet,
der var sat sammen med nogle af maskerne vendt om, viste sig både at fiske godt og at
holde sig frit for alger hele
efteråret igennem. Her har
Arbejdsmiljørådet også været
involveret for at sikre, at imprægneringsmidlet ikke giver
problemer for miljø eller arbejdsmiljø, og det har vist sig
i orden.

Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd

Redningsflåder med længere
servicefrister
Gennem snart fire år er en let
Dolphin-redningsflåde blevet
fulgt for at finde ud af, om det
kan lade sig gøre at lave
længere intervaller mellem
serviceeftersyn end det, der
hidtil har været standarden.
- Det har ikke været helt
udelukket fra Søfartsstyrelsen,
at vi kunne nå op på tre års
serviceintervaller. Men nu har

trere og følge end det bly,
som fritidsfiskere anvender.
- Dér er det umuligt at holde overblik, tilføjede han.

lave risikovurderingen.
- I skal bare ringe til os, så
kommer vi gerne med alt det
materiale, der skal bruges ved
gennemgangen, opfordrede
Jesper Nielsen fra Arbejdsmiljørådet.
Der blev også gjort op-

mærksom på, at skipper har
pligt til at gennemgå risikovurderingen med mandskabet. Og hvis der er udenlandske ansatte, så findes materialet også i en engelsk udgave.
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