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2 FISKERI TIDENDEtorsdag den 9. juli 2009

 Vil du have en 
generalforsamling eller 
et andet arrangement 

med i oversigten?
Kontakt Fiskeri Tidende, 

Nordensvej 3, Taulov, 
7000 Fredericia, 
tlf. 70 10 40 40

e-mail lh@dkfisk.dk

 Kontrolnummer: 554

 Aktiviteter 
i fiskeriet

9.-12. juli: Havnefest i 
Agger
9.-12. juli: Havnefest i 
Bønnerup Strand
9.-12. juli: Sildefest i Hasle
17.-19. juli: Sildebord i 
Bagenkop
23.-26. juli: Havnefest i 
Gilleleje
31. juli-1. august: Hirts-
hals Fiskefestival
31. juli-2. august: Havne-
fest i Lynæs
8. august: Jomfruhummer-
festival, Læsø
8. august: Fiskedag i 
Thyborøn
27.-28. august: MSSM – 
seminar på Nyborg Strand. 
www.mssm.dk
4. september: Seminar om 
tobis – Hotel Fjordgården, 
Ringkøbing. Arr. Dan-
marks Fiskeriforening
12. september: Fiskens 
Dag
16.-19. september: World 
Fishing Exhibition – Vigo, 
Spanien. www.world-
fishingexhibition.com
1. oktober: Temadag om 
klimaforandringer og 
fiskeindustrien, arrangeret 
af SeafoodCircle - hotel 
Scandic Bygholm Park, 
Horsens. www.seafoodcir-
cle.dk
7.-9. oktober: DanFish 
International 2009 – Aal-
borg. www.danfish.com
8. oktober: Overrækkelse 
af Blåt Bevis – Aalborg

Generalforsamlinger
17. april 2010: Danmarks 
Fiskeriforening
23. april 2010: Ulykkes-
forsikringsforbundet for 
Dansk Fiskeri

Igen i år bliver der to da-
ges fiskefestival i Hirtshals, 
både for turister og lokale 
børn og voksne.

Fredag den 31. juli og 
lørdag den 1. august er 
fastlagt som festivaldage, 
og på førstedagen vil der 
blandt andet være tilbud 
om at besøge fiskeauktion, 
havnevirksomheder og lo-
kale fiskefartøjer. Man kan 
også komme indenfor hos 
havnevagten eller på sejlads 
i Hirtshals Havn med mu-
seumskutteren HG 159 Jo-
hannes Hejlesen eller dyk-

kerskibet Ajax.
I løbet af fredagen vil der 

også blive fisketorv med 
udstillinger om fisk og fi-
skeri, orientering om fisk 
som fødevare og mulighed 
for at købe friske fisk. 

Både fredag og lørdag 
aften bliver der inviteret 
til fiskebord i festivalteltet 
midt i byen, og lørdag fyl-
des gaderne med madboder, 
hvor der kan købes billetter 
til et stort udvalg af smags-
prøver. 

Lørdagen byder også på 
kåringen af årets fiskeret, 

Vendsyssel-mesterskaber i 
rejepilning og fiskeauktion 
for private, og der bliver 
igen mulighed for havne-
sejlture.

Det er andet år, der arran-
geres en fiskefestival over 
flere dage i Hirtshals. Ideen 
bag er, at gæsterne både 
skal have oplevelser og lære 
noget om fisk og fiskeri.

Program mm. kan findes 
på www.hirtshalsfiskefesti-
val.dk.

-lo

Fiskefestival på havn og i by

Der er masser af fiske-
arrangementer i sommer-
landet, og folk vil gerne 
reklamere for, at man bør 
spise fisk to gange om 
ugen. Det viser erfaringer-
ne fra den første forsom-
mer hos Fiskebranchen, 
der tilbyder pr-pakker 
med forklæder, kasketter 
og opskrift-foldere til ar-
rangører af begivenheder 

med fisk. Efter blot et 
par måneder er der bestilt 

”fiskepakker” til 26 ar-
rangementer, fordelt over 
hele Danmark i sommer-
perioden. 

Samarbejdet blandt en 
række organisationer i 

”Fiskebranchen” står bag 
kampagnen ”2 gange 
om ugen,” men også om 
andre tiltag til at få dan-

skerne til at spise mere 
fisk. Det bidrager fiske-
dage, havnefester, turist-
auktioner, sildeborde og 
fiskefestivaler til, når de 
minder om 2 gange om 
ugen-sloganet og deler 
foldere med nemme fiske-
opskrifter ud. 

-lo

Rift om pr-materialer for fisk

Dette er sidste udgave 
af Fiskeri Tidende inden 
sommerpausen. Næste 
avis kommer torsdag den 
13. august, men i løbet af 
sommeren kan du fortsat 
følge med i nyheder om 
fiskeriet på www.dkfisk.
dk.

Vil du have besked som 
email, når der er væsent-

lige nyheder, kan du til-
melde dig nyhedsbrevet 
på www.dkfisk.dk. Der 
vil dog være væsentligt 
flere nyheder på siden 
end dem, der sendes ny-
hedsbreve ud om.

God sommer!

Redaktionen 

Fiskeri Tidende 
holder sommerpause

Der er havneshow med 
skøre både, præcisions-
sejlads, salg af fiskefileter, 
musik og fællesspisning 
på plakaten, når der fra 
9. til 12. juli er havnefest 
og kræmmermarked i 
Bønnerup Strand. 

Havnefesten er en 
årligt tilbagevendende 

begivenhed, og i år er 
der 40 års jubilæum for 
havnefesten. Det mar-
keres blandt andet med 
jubilæumsbal, hvor ”På 
Slaget 12” spiller, og 
med et stort fyrværkeri 
som afslutning på de fire 
festdage.

Havnefest 
i Bønnerup

Af Lone Hansen

Fra 1. juli har Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd fået ny di-
rektør. Flemming Nygaard 
Christensen har afløst Mo-
gens Nielsen, som har væ-
ret direktør for arbejdsmil-
jørådet siden etableringen i 
1995. 

Mogens Nielsen havde 
forberedt sin pensionering 
gennem længere tid, men 
har de sidste måneder frem 
til pensioneringen været 
syg, så der ikke bliver no-

gen officiel markering af 
fratrædelsen. 

Derimod vil der 14. 
august blive en markering 
af, at Flemming Nygaard 
Christensen har overtaget 
direktørposten. Det foregår 
i lokalerne hos Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd på Aukti-
onsgade 1B i Esbjerg.

Start i fiskeriet
Mogens Nielsen var uddan-
net som maskinmester, og 
han fik sin første ansættelse 
i fiskerisektoren i slutnin-

gen af 1970’erne, da han 
blev teknisk konsulent hos 
Danmarks Havfiskerifor-
ening. Siden var han væk 
fra organisationen nogle år, 
men vendte tilbage igen i 
en konsulentstilling. Og da 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
blev dannet i 1995, fik Mo-
gens Nielsen posten som 
direktør. Han blev dog på 
sin gamle arbejdsplads, for 
arbejdsmiljørådet fik sekre-
tariat i Esbjerg hos det, der 
i mellemtiden var blevet til 
Danmarks Fiskeriforening.

Arbejdsmiljørådet blev 
til, efter at Søfartsstyrel-
sen i 1993 havde gjort det 
lovpligtigt for parterne på 
arbejdsmarkedet at etab-
lere et arbejdsmiljøråd og 
havnesikkerhedsudvalg for 
erhvervsfiskeriet. 

I 1995, hvor rådet blev 
oprettet, var det årlige kon-
tingent på 500 kroner pr. 
besætningsmedlem, og Mo-
gens Nielsen var i starten 
den eneste ansatte.

I løbet af de følgende år 
voksede arbejdsmiljø-ind-
satsen i fiskeriet imidlertid, 
og der kom flere ansatte i 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 
Arbejdsstedet var fortsat 
sammen med Danmarks Fi-
skeriforening i Kongensga-
de i Esbjerg indtil 2004. Da 
flyttede fiskeriforeningen 
ind hos Danske Fiskeres 
PO i Taulov, og arbejdsmil-
jørådet rykkede til havnen i 
Esbjerg, hvor der fortsat er 
kontorer i Auktionsgade.

Fokus på sikkerhed
Gennem de år, hvor Mogens 
Nielsen har stået i spidsen 
for Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd, har erhvervet udviklet 
sig fra at være placeret højt 
på ulykkesstatistikkerne til 
at have et stadigt faldende 
ulykkestal. Der er kommet 
fokus på sikkerhed i fiske-
riet, og erhvervet bør slet 
ikke optræde i nogen risi-
kokategori længere, nævnte 
Mogens Nielsen for nogle 

måneder siden over for Fi-
skeri Tidende. 

Hans vurdering var, at 
en af hovedopgaverne for 
arbejdsmiljørådet i de før-
ste år var at bevidstgøre 
fiskerne om sikkerhed, men 
at det var et område, der i 
dag er kommet på plads. 

Fire ansatte
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
har i dag, ud over direktøren 
Flemming Nygaard Chri-
stensen, ansat to konsulen-
ter samt en bogholder. Kon-
sulenterne Jessica Rauch og 
Karsten Korsgaard arbejder 
ligesom Flemming Nygaard 
Christensen generelt med 
arbejdsmiljø og sikkerhed, 
men også med opgaver som 
risikovurderinger og støj. 
Mette Iversen er bogholder 
og sekretær hos arbejdsmil-
jørådet.

Direktørskifte i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Mogens Nielsen, der har stået i 
spidsen siden etableringen i 1995, 
er blevet afløst af Flemming 
Nygaard Christensen


