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HSU har skabt store resultater

Mens arbejdsmiljøet på landjorden ikke er blevet mærkbart bedre i de 25 år, det har eksisteret, så har
Havnesikkerhedsudvalgene i løbet af ganske få år skabt store resultater for fiskeriet.

- Færre arbejdsulykker, færre forlis og færre dødsfald. Det er det mest håndgribelige resultat af de syv
Havnesikkerhedsudvalgs store indsats, fortæller Mogens Nielsen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste.

Han peger på, at søulykkerne er faldet fra 71 til 41 på otte år. Forlisene er faldet fra 26 til 11 på seks år. Og
dødsfaldene toppede i 1994 med 17. Men i år 2000 var der ingen fiskere, der omkom, mens de passede deres arbejde.

- Det er en kendsgerning, at danske fiskere har fået et bedre arbejdsmiljø og større sikkerhed. Indsatsen er lykkedes,
fordi Havnesikkerhedsudvalgene er meget engageret  i arbejdet og tager det alvorligt. Mange har været med fra start
for syv år siden, og de præsterer et stort og vigtigt stykke arbejde. Det skylder vi dem både tak og ros for, siger han.

Uvurderlige problemknusere

Mogens Nielsen betegner Havnesikkerhedsudvalgene som “uvurderlige problemknusere og igangsættere”.

Han fremhæver, at udvalgene ikke kun planlægger, leder og koordinerer sikkerheds- og sundhedsarbejdet over hele
landet. De arbejder også praktisk og er med, når problemerne skal løses.

Fx gennemgår Havnesikkerhedsudvalgene samtlige arbejdsskadesager og kommer med konstruktive løsninger til,
hvordan ulykkerne kan forebygges bedst muligt.   

Desuden informerer, motiverer og rådgiver de fartøjerne, og de kommer med ændringsforslag til bekendtgørelser og
forskrifter om arbejdsmiljø og sikkerhed.

Faktaboks

Landets syv Havnesikkerhedsudvalg har bl.a.:

·     været med til at udvikle og teste gummiblusen med indbygget redningsvest

·     sat fokus på drukneulykker og den enkeltes sikkerhed

·     arrangeret demonstrationer rundt omkring i landet for at få fiskere til at tage redningsveste på. Det er med til at
redde menneskeliv

·     været med til at udvikle og teste stikfaste arbejdshandsker, der kan modstå stik ikke kun fra søpindsvin men også
fra isinger, rødspætter, fjæsinger, knurhaner og andre fiskearter. Hermed undgår fiskerne at blive invalideret af stik

·     været med til at skrive den praktiske og brugbare støj-håndbog, der hjælper den enkelte fisker og det enkelte fartøj
med at sænke støjen 

1



·     kommet med ændringsforslag til bekendtgørelser og forskrifter om arbejdsmiljø og sikkerhed. Det er bl.a. lykkes
dem at påvirke indholdet i den lille skibsmedicinkiste C.
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