
Søfartsstyrelsen kræver nu,
at fiskeskibe under 15 meter
og med dimensionstal over
20 skal udføre egenkontrol
omkring skibets indretning
og sikkerhed. Skemaet, som
skal anvendes, er udsendt til
flere hundrede fartøjsejere
og kan endvidere downloa-
des fra internettet. 

På bundgarnsmødet gav
Ole Skov Jensen, Søfartssty-
relsen, en række kommenta-
rer til skemaet. 

- Og det er ens egen pligt,

at man har skemaet udfyldt,
fortalte han deltagerne. 

Senere på året ventes en
række fartøjer at blive udta-
get til kontrol. 

På mødet i Karrebæks-
minde fortalte Ole Skov Jen-
sen med udgangspunkt i en
tjekliste om, hvad man især
bør være opmærksom på.
Ikke kun i forhold til skibet
og en eventuel kontrol, men
også i forhold til egen sikker-
hed ombord. 

Her følger en række gode

råd. 
* Check exp. Date på batte-
rierne i redningsdragten. 
• Tag redningsdragten med
hjem og få den tørret. Smør
også lynlås. 
• Efter 6-7 år krakelerer lan-
terneglas. Og det er dem, der
viser, hvordan I sejler. 
• På stålfartøjer er det et pro-
blem, at lænselugerne ruster.
Lænseportene sikrer, at
vand, der kommer ombord,
kan komme af igen hurtigt. 
• De nye søventiler og over-
bordsventiler er ikke så godt
kram, som de gamle typer af
ventiler. 

• Afprøv hurtiglukkere til
brændstofstanke. Der er
sprunget mange wirer. Ting
skal efterprøves. 
• Hvis man udskifter maski-
nen, kræves en støjmåling
før og efter udskiftning. 
• Generelt er det et problem,
at ting ikke bliver rørt og af-
prøvet. Mange siger: - Det
ser jo fint ud. Og det er gal-
vaniseret.

Selve checklisten kan
downloades på http://soe-

fart.inforce.dk/sw18900.asp

Af Lars Vestergaard Jensen

Anne Grethe Buchhave fra
Fiskeriskolen i Thyborøn var
inviteret til Bundgarnsudval-
gets årsmøde i Karrebæks-
minde, som fandt sted 2.
april. Konsulenten fra Fiske-
riskolen gjorde rede for reg-

lerne for at tage lærlinge om-
bord.

Uddannelsen får en ny
struktur fra efteråret. En af
ændringerne skulle gøre det
muligt for eleverne at starte
deres praktik på tidspunkter,
der passer med bundgarns-
fiskeriet. Det åbner for flere

elever hos bundgarnsfiskere.
Flere af tilhørerne var dog
lidt skeptiske overfor Fiske-
riskolen.

- De skal fortælle mere om
bundgarnsfiskeriet. Det vir-
ker åndssvagt ved siden af de
store både, sagde en tilhører,
som mente, at uddannelsen

mest er rettet mod store både
på vestkysten.

Dette synspunkt var de
fleste enige i. Niels Erik Jen-
sen, formand for Bund-
garnsudvalget, sagde, at det
var også sådan, udvalget
havde oplevet det.

Anne Grethe Buchhave
svarede, at uddannelsen ville
blive lavet om, efter hvad er-
hvervet siger. Udvalget fore-
slog så at sende materiale om
bundgarnsfiskeri til skolen.
Det syntes Annegrethe Buch-
have var en god ide.

Af René Dandanell

Forbudet mod at bruge bly i
fiskeredskaber ser ud til ikke
at give de helt store proble-
mer for bundgarnsfiskerne,

der traditionelt bruger meget
bly på deres garn. 

Ifølge Carsten Krog, Krog
Consult, er der nemlig udsigt
til, at dispensationen til at
bruge bly i bundgarnsfiskeri-

et forlænges. 
- Men man må ikke købe

nye synk efter 1. juni 2008,
og der har siden 1. december
2007 været et importforbud.
Men man kan fortsat bruge
det, man har af bly, sagde
Carsten Krog på Fiskeriets
Arbejdsmiljøråds møde for
bundgarnsfiskere på 3F´s
kursuscenter i Karrebæks-
minde. 

Ifølge Carsten Krog, der
har fulgt arbejdet omkring
udviklingen af alternativ til
bly i fiskeriet, er det svært at
finde alternativer.

- Og det er ikke godt nok
at støbe blyet ind i for eks-
empel plastic, fortalte Car-
sten Krog. 

Han mente, at det for
mange er uoverskueligt at
skifte blyet ud, og samtidig
slides det ikke særligt meget
ved bundgarnsfiskeri. 

Blandt alternativerne har
været forsøgt med både zink
og stenmaterialer. Problemet

er dog typisk rumfang og
vægt, som betyder, at materi-
alet skal være større end bly.
Og det kan give problemer
med håndteringen af grejet. 

- Nogen kan have problem
med at det fylder mere, hvis
man skal have mange garn
med i båden, sagde Carsten
Krog. 

Forsøg i gang
Flere firmaer har arbejdet
med at udvikle alternativer. 

Et af dem er Frydendahl,
der på Danfish-messen præ-
senterede deres Hausink,
som er små betonstykker
monteret på en central line.
Problemet er blot, at det bli-
ver tykkere end liner med
bly. 

Også ZAB Danmark har
udviklet et alternativ, også
det fylder mere. 

Begge produkter har nu i
én måneds tid været brugt til
fiskeri med garn af en Hvide
Sande-kutter. Ifølge Carsten

Krog er de første erfaringer,
at eksempelvis ZAB´s pro-
dukt falder anderledes ned
end normalt garn. For Hau-
sink gælder det, at de ikke er
så fleksible som synkeliner
med bly. De små betonstyk-
ker sidder simpelthen for
tæt, og det gør garnet mere
stift. Men nu forsøges der
med at øge afstanden mellem
lodderne. 

Men overordnet set, så er
de ikke så ringe endda. 

- De fisker lige så godt som
andre garn, og det skulle bli-
ve billigere end blyliner, så
det ser faktisk fornuftigt ud,
fortalte Carsten Krog.

Not og trawl
Også ved notfiskeri er der
forsøg i gang. Men på grund
af prisen på en not, tør man
ikke lave et fuldskala-forsøg.
Og Carsten Krog spår da
heller ikke en snarlig løsning. 

- Jeg tror ikke, det vil fun-
gere. Ved not-fiskeri er man
meget ømfindtlig overfor
lyde. Og zink larmer mere
end bly, sagde Carsten Krog. 

Også til trawlfiskeri er der
udviklet et alternativ. Firma-
et Linimatic A/S står bag
produktet Zinkers, som
blandt andet er ringe lavet af
zink. Ifølge Carsten Krog er
de 30-40 procent større, end
hvis de er lavet af bly. Til
gengæld holder de længere,
da bly normalt kun holder
en sæson. 

Alene om forbud
Danmark er det eneste land,
hvor der er forbud mod brug
af bly i fiskeriet. I Rusland
og Norge har der været tan-
ker om udfasning af bly, og
for eksempel havbrug har
forsøgt sig med stenkugler
på deres grej. 

- Men Miljøstyrelsen for-
søger at få indført et forbud
mod bly i hele EU, fortalte
Carsten Krog. 

Den positive side af forbu-
det er, at Danmark er i front.
Og eksempelvis menes den
ene af producenterne af al-
ternativer, ZAB Danmark, at
have solgt mange kilometer
til Rusland og Finland. 
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På Danmarks Fiskeriforenings hjemmeside
kan du både finde nyheder, blanketter 
og andre praktiske ting til hverdagen 

som fisker.

Har du siden liggende som startside 
eller foretrukne, så vær opmærksom på,

at der er skiftet teknik bag siden.
Dvs. du kan være nødt til 

at lægge adressen ind igen.

Import og salg af nyt bly indført,
men fiskere kan fortsætte med 
at anvende det

Bundgarnsfiskere kan fortsætte med bly

Kritik af fiskeriskolen fra bundgarnsfiskere

Fiskeskibe skal tjekkes

I forbindelse med bund-
garnsudvalgets møde i Kar-
rebæksminde var der valg til
udvalget. Thomas Hansen,
Karrebæksminde, og Ivan
Kyed, Sydhavnen, var på
valg og blev begge genvalgt. 

Bjarne Larsen, Klintholm,
blev valgt som suppleant til
udvalget. 

Allerede nu er næste års
møde for bundgarnsseminar
fastsat. Ifølge Mogens Ni-
elsen, Fiskeriets Arbejdsmil-
jøråd, bliver det torsdag den
2. april 2009. 

Genvalg til 
bundgarnsudvalg

Af Lars Vestergaard 
Jensen

Til Bundgarnsudvalgets
møde i Karrebæksminde
fortalte bestyrelsesmedlem
Thomas Hansen kort om
et nyt produkt, der kan
holde garn fri for alger og
andre begroninger, som
angriber net, når det ligger
i vandet.

Sælgeren fra firmaet var
meldt syg, så han kunne
ikke selv komme og for-
tælle om sine varer. Cirka
femten deltagere i mødet
var interesserede i at høre
mere, så det blev aftalt at
få sælgeren til at komme
tilbage og forklare mere
om produktet.

- Bundgarn behandlet
med midlet bliver renere
med tiden, sagde Thomas
Hansen i sin gennemgang,
men gjorde klart, at efter
hans mening skal det bru-
ges rent, for det virker ikke
så godt, hvis man bruger
lige dele patent / vand.

Midlet virker bedre end

tjære, mente Otto Permin
fra Kalvehave. Han har en
del erfaring med at bruge
det.

- Man skal bruge det
hvert år, men så bliver net-
tet ret stift. Hvis man tør-
rer nettet tre-fire gange på
en sæson, så bliver garnet
aldrig grønt og slimet, sag-
de han.

Han har selv fået det
bedste resultat, når han
har anvendt ikke-impræg-
neret net. Det virker bedst
med nyt garn, i forhold til
at bruge det på asfalt- eller
tjæreimprægneret garn.

Midlet er ifølge produ-
centen vandbaseret. Det
koster 30 kroner per kilo
og leveres i 200 liters
tromler. Arrangementet
med sælgeren bliver af-
holdt 6. maj på Svanemo-
sevej 14b, Strøby Lade-
plads ved Køge. Thomas
Hansen kan kontaktes på
telefon 23265514 for nær-
mere information eller til-
meldinger.

Nyt middel 
til at rense garn

Bundgarnsmøde i Karrebæksminde


