
Af Lone Hansen

Der er masser af bonusmate-
riale på en ny dvd fra Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd. ”FAR
hjælper” er titlen på filmen,
der fortæller om nogle af de
tilbud, som Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd giver sine
medlemmer – fra rådgivning
om støjdæmpning i et fartøj
til udarbejdelse af risikovur-
deringer eller bistand i
en arbejdsskade-
sag.

Filmen er på 18 minutter
og er lavet som en præsenta-
tion af arbejdsmiljørådet og
de ansatte konsulenter for
dem, der ikke i detaljer ken-
der mulighederne for hjælp. 

- Fiskerne er blevet gode til
at komme til os, for eksem-
pel hvis de planlægger en ny-
bygning og har brug for råd
om den bedste indretning af
arbejdspladserne. Den ny
film er tænkt som en slags
appetitvækker til, hvad man
kan bruge os til, siger Jesper
Nielsen fra arbejdsmiljørå-
det.

Han har været tovholder
på produktion af filmen,

men kollegaen Flemming
Christensen og rådets

direktør Mogens Ni-
elsen har også væ-
ret involveret i
drøftelserne af,
hvilke emner
der skulle med
på filmen.

- Vi vil gerne
have folk til at
tænke: ”Kan
vi også bruge
arbejdsmiljørå-
det til dét,”

nævner Jesper
Nielsen.
Film er den tred-

je, som arbejdsmiljø-
rådet får produceret.

Og hvis man bestiller den
ny film, som kan fås gratis
fra næste uge, følger de to
foregående med oveni. Sam-
tidig med de ny optagelser er
de tidligere videofilm ”Væl-
tepeter til søs” og ”hvor er
flåden og fornuften” nemlig
blevet overført til dvd, så alle
filmene nu findes på samme
dvd-skive.
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Vil man have en film, kan den bestilles hos Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd i Esbjerg, f.eks. via hjemmesiden
www.f-a.dk. Konsulenterne vil også normalt have film
med i bilen, når de kommer rundt i landet, og 
lokale fiskeriforeninger, som ønsker det, kan få tilsendt
en stak film, som kan uddeles til medlemmerne.

Bestil en dvd

Ny dvd 
fra FAR

Jesper Nielsen: - Vi vil gerne have folk til at tænke:
”Kan vi også bruge arbejdsmiljørådet til dét.”
(Foto: Lone Hansen) 

17,95 m. trawler - 1959. Letmetals styrehus. 219 kW.
Sælges med danske fiskerettigheder (mange torsk og
brislinger). Pris kr. 2,8 mill. - Fol.nr. C.5441.

16,02 m. spejlgattet hæktrawler, rigget til 2-trawle,
halvt shelterdæk. - 1963. Ombygget totalt. 258 HK.,
Yanmar-diesel, hovedrep. 2004. 3-tromlerspil, dob-
belttromle på agterdæk, enkelttromle på sidedæk.
Godt nyere elektronisk udstyr. Sælges med danske
fiskerettigheder. Pris kr. 4,2 mill. - Fol. nr. C.5424.

15,70 m. spejlgattet hæktrawler, udrigget til 2-traw-
le - 1984. Letmetals styrehus med beboelse agter
under dæk. Letmetals master. Stor last med støtter.
370 HK. årg. 1996 med hydr. stilbart gear. 3-tromler
spil, dobbelt tromle agter, enkelt på sidedæk. Tajle-
bom og spil. Godt nyere elektronisk udstyr, bl.a. 2 x
plotter, 2 x radar, Scanmar anlæg, Fluxgate kompas
mm. Stort lavt forrentes fiskeribanklån indestår. Sæl-
ges med danske fiskerettigheder. Pris kr.
2.475.000,00. - Fol nr. A.4627

14,41 m. trawler, side og hæktræk, udrigget til dob-
belttrawl. - 1959 i Rødvig. Ombygget og modernise-
ret i 1990`erne med letmetal styrehus, master mm. Ny
isforhudning og omspiret i 2004.387 HK., Volvo-Pen-
ta årg. 2002. Skagen spil (800 favne), nettromle delt
til 2-trawle. Godt elektronisk udstyr, bl.a. 2 x plotter
mm. Velholdt og godt udstyret fartøj, skal ses. Trawl-
grejer medfølger. Sælges med danske fiskerettighe-
der. Pris kr. 1,5 mill. - Fol nr. A.4533.

13,30 m. frembygget hæktrawler med spejl og shel-
terdæk - 1993. 300 HK Mercedes. Hydr. stilbart gear.
Skruedysse. 3-tromler Skagen spil årg. 1998. Handy
båd med stor kapacitet. Evt. kan en garnjolle i glasfi-
ber indgå. Sælges uden danske fiskerettigheder, BT
og KW. Pris kr. 1,8 mill. - Fol. nr. A.3653.

13,17 m. garnfartøj med shelterdæk. - 1967. Ombyg-
get i  2002. Letmetals styrehus. Letmetals master. 172
HK. Gardner-diesel med hydr. stilbart gear. Netop
selvhaler med hydr. træk. Garnopklarer. Manøvrepult.
Gode pauner på dæk. Godt nyere elektronisk udstyr.
Sælges med danske fiskerettigheder. Pris kr. 1,7 mill.
- Fol. nr. A.5344

12 m. spejlgattet glasfiber. Totalt ombygget i 2006.
P.t. rigget som garnfartøj. Forberedt som hæktrawler.
185 HK Perkins-diesel, årg. 2003. Twindisc gear red.:
4,45:1. Selvhaler, garnopklarer, forhøjet pauner, ma-
nøvrepult, halvt shelterdæk. Godt nyere elektronisk
udstyr. Meget fint og velholdt. Sælges med danske
fiskerettigheder. pris kr. 3,5 mill. - Fol. nr. A.5372

9,35 m. (32 fod) spejlgattet glasfiber. Kombineret
trawl / garn, 1983. Ombygget inden for de seneste år.
127 HK. Ford-diesel. Påsat letmetalstromle samt ny
hydraulik, årg. 2006. Selvhaler, garnopklarer, manøv-
repult, taljekasse, læsejl. Godt udstyret fartøj. Trawl-
grejer medfølger. Sælges med danske fiskerettighe-
der. Pris kr. 495.000,00. - Fol. nr. B.5420

6,0 m. (20 fod) Fåborg glasfiber, garnfartøj - 1978.
ombygget indenfor de sidste år. Dam. 19 HK., Volvo-
Penta. Selvhaler. Forhøjet med letmetal på lønning.
Sælges med danske fiskerettigheder. Pris kr.
80.000,00. - Fol. nr. D.5413.

TIL SALG
Skibslisten tilsendes gratis

»Fartøjer modtages i enekommission«

Kontorene i:
Hvide Sande åbent 1’ste fredag i hver måned.
Hanstholm åbent 1’ste lørdag i hver måned.

Bornholm Strandgade 12, Neksø. åbent daglig 9-15

TONNAGE
Vi har fortsat stor omsætning af BT og KW, samt fiskekvoter.

Skal du handle, kontakt fagmanden for en snak.

Vi har ca. 250 fiskefartøjer i alle størrelser til salg.
Ring og få tilsendt salgsopstill inger

- Opgiiv ca. s tør relse eller se fartøjerne på
w w w.n-b-f.dk

N.B. Ferdinandsen & Sønner A/S
Kanalvej 9A, 3250 Gilleleje

Tlf. 48 30 01 50 Telefax 48 30 01 01
Biltlf. 40 41 40 50 og 40 25 09 51

E-mail: nbf@n-b-f.dk – Homepage: www.n-b-f.dk

BILLE
D KOMMER


