
Fordele ved sakselift  
 

- Man får ikke ondt i ryggen og bliver heller ikke så træt. 

- Man får bedre udsyn, fordi man sidder oppe i stedet for at skulle bukke sig ned efter hver 
eneste fisk.  

- Man sparer tid og får hurtigere renset fisken. 

  Det er de fordele, som fiskere kan opnå ved at installere en sakselift i paunen.  

  Det fortæller den 32-årige Claus Stemann Hansen, der selv er garnfisker fra Svaneke. Det er 
ham, der sammen med Tejn Smedeforretning har opfundet sakseliften. Det har han gjort, fordi 
han selv fik ondt i ryggen. Og det har han ikke mere, efter han har brugt sakseliften i et år. 

  Claus Stemann Hansen har to sakselifte om bord.  Hans system med sakselifte og hydraulik 
koster 35.000,- monteret og klar til brug. Gennem fiskeriforeningen kan man søge om EU-
tilskud. 

  Sakseliften løfter op til 500 kilo, men kan laves så den kan løfte endnu mere. Den er lavet i 
rustfrit stål og fylder kun 11 cm. Den bliver lagt ned i bunden af paunen, og to cylindere løfter 
en plade op fra bunden af paunen ved hjælp af en el-hydraulisk pumpe. Systemet kan også 
laves med en håndpumpe eller med et almindeligt hydrauliksystem.   

Let at betjene 
Claus Stemann Hansen lover også, at sakseliften er let at betjene:  

- Bare et tryk på en knap, så kommer fisken op til dig i den højde, du vil have det. Desuden 
kan vandet passere under sakseliften. Det gør det mere sikkert at færdes på dækket, og 
faktisk renser den også sig selv. Og så er den let at afmontere og flytte til en anden paune. 

- De gamle fiskere siger: ”Bare vi havde haft sådan en, da vi var unge. Så havde vi ikke slidt 
os selv op, men kunne have fisket længere”. Hvis mine kolleger tager godt imod sakseliften, så 
vil de kunne undgå dårlige rygge og sygemeldinger, siger han og tilføjer:  

- Søfartsstyrelsen har her i januar holdt kontrolsyn på sakseliften med ”et meget 
tilfredsstillende resultat”.  

Artiklen har været bragt i Fiskeri Tidende under "Miljø og sikkerhed" d.3.2.2000 

 


