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Af Lone Hansen 

Grenaa Fiskeriforening 
valgte ny formand onsdag 
før påske. Den tidligere 
næstformand Anders Ny-
mann Jensen har fungeret 
som formand siden januar, 
hvor Leif Hansen trak sig 
fra posten, efter at banken 
havde stoppet hans fiskeri. 
Nu overtager Anders Ny-
mann Jensen formelt for-
mandsposten, mens Leif 
Hansen træder helt ud af 
bestyrelsen. Han bliver dog 
tilknyttet fiskeriforeningen 
som konsulent og skal tage 
sig af det politiske arbejde, 
oplyser forretningsfører Es-
ther Bilde.

Hun er selv blevet valgt 
ind i bestyrelsen på den le-
dige post efter Leif Hansen, 
blandt andet for at få mere 
fokus på økonomi ved be-
styrelsesmøderne. Som følge 

af Leif Hansens ophør med 
fiskeri er indtjeningen for 
fiskeriforeningen og auktio-
nen gået ned, men i løbet af 
de seneste måneder er der 
lagt planer for den fortsatte 
drift af aktiviteterne.

- Vi har gjort nogle tiltag 
og fundet nogle besparelser, 
og vi tror på, at vi får sku-
den vendt. Vi ser lyst på, at 
priserne vil komme op igen, 
og at vi får nogle fisk over 
auktionen. Og i marts har 
vi nærmest haft et hummer-
eventyr, siger Esther Bilde.

Ud over hende og for-
manden består bestyrelsen 
i Grenaa Fiskeriforening nu 
af Morten Hansen, Mads 
Nielsen og Thomas Hou-
gaard Jensen. Suppleanter 
er Anders Andersen og Finn 
Olsen. 

Ny formand for 
Grenaa-fiskerne

Af Lone Hansen

Hvis et gaslager ved Ll. To-
rup gennemføres, kan det 
give erstatningskrav fra 
muslingefiskeriet på grund 
af udledninger til Limfjor-
den, blandt andet af tung-
metaller. 

Foreningen Muslingeer-
hvervet har sammen med 

Danmarks Fiskeriforening 
udarbejdet et høringssvar 
med indsigelse mod pla-
nerne om at udlede store 
mængder saltholdigt spil-
devand til Lovns Bredning, 
som er et vigtigt fiskeriom-
råde og blandt andet bruges 
til at hente muslingeyngel 
til omplantning til andre 
områder i Limfjorden. Hvis 

Lovns Bredning påvirkes 
negativt, kan det have store 
økonomiske konsekvenser 
for fiskeriet, og  derfor ta-
ger de to foreninger forbe-
hold for en senere erstat-
ningssag.

VVM-redegørelsen for 
gaslager-projektet er blevet 
gennemgået af bl.a. Dan-
marks Fiskeriforenings bio-

log Henrik Lund på vegne 
af Foreningen Muslingeer-
hvervet og Danmarks Fi-
skeriforening. Det nævnes 
i høringssvaret, at den om-
fattende rapport er af ’ringe 
faglig kvalitet og kun i alt 
for lille omfang baseret på 
faktisk viden eller holdbare 
analyser’. 

Det vurderes, at redegø-

relsen ikke er et tilstræk-
keligt grundlag for at træffe 
beslutninger med vidtgå-
ende betydning for Lovns 
Bredning, og i høringssvaret 
påpeges det, at rapporten i 
nogle sammenhænge mang-
ler ’elementær forståelse for 
marinbiologi og marine in-
dikatorer’.

Høringssvaret har også 

indsigelser mod konkrete 
punkter i VVM-redegørel-
sen. Om den planlagte ud-
ledning af tungmetaller til 
Limfjorden hedder det bl.a.: 

”Det er vores grundlæggen-
de opfattelse, at tankegan-
gen om at fortynde sig ud af 
forurening med miljøfarlige 
sporstoffer hører en anden 
tid til.”

Af Mikkel Andersen

67 år efter, at danske fiskere 
hjalp danske jøder med at 
flygte til Sverige, leder flere 
af de reddede efter de rig-
tige at takke.

Den 8. september 1943 
sendte den tyske rigsbefuld-
mægtigede, Werner Best, 
et telegram til Hitler, hvor 
han opfordrede til, at man 
deporterede de i Danmark 
bosatte jøder. Efter planen 
skulle aktionen finde sted 
natten mellem den 1. og 2. 

oktober. Da planen kom ud, 
indledte blandt andre dan-
ske fiskere en aktion, der 
skulle få 7200 danske jøder 
over Øresund til friheden i 
det neutrale Sverige. Aktio-
nen lykkedes for de fleste, 
mens det anslås, at 450 ikke 
kom over på den anden side 
af sundet.

Hvem skal have tak?
Gustav Goldberger var ni 
år gammel, da han sammen 
med sin familie flygtede over 
sundet en kold oktobernat i 

1943, gemt væk i et fisker-
fartøjs lastrum. Turen tog 
tre timer, for fiskeren måtte 
maskere sine aktiviteter, så 
de ikke blev opdaget eller 
mistænkeliggjort. Således 
fik Goldberger aldrig nav-
net på den fisker, der hjalp 
hans familie. Han leder nu 
efter de Gilleleje-fiskere, 
der hjalp hans familie, men 
al eftersøgning har indtil vi-
dere været forgæves. 

Den 16. maj skal han tale 
ved en mindehøjtidelighed 
til ære for de danske fiskere 

på Det Dansk-Amerikanske 
Center i Minneapolis, Min-
nesota, og her er håbet, at 
man kan finde en af de fi-
skere, der hjalp flygtninge 
over sundet i 1943.

På The Star Tribunes 
hjemmeside (www.startri-
bune.com) finder du artik-
len ”To some brave Danes, 
thank you”. Her kan du 
også skrive, hvis du har fle-
re oplysninger, som du kan 
bidrage med.

Af René Dandanell

Det er lykkedes for Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd at få 
overbevist Søfartsstyrelsen 
om, at redningsflåder, der 
anvendes af fiskefartøjer 
under 12 meter, kun skal 
have service hvert andet år. 
Hidtil har kravet været, at 
der skulle udføres service 
på redningsflåderne hvert 
år, men det ændres nu. 

- Vi havde ønsket tre år 
mellem serviceintervallerne, 
men det var ikke muligt at 
komme igennem med, da vi 
ikke har erfaring med flåder, 
der er været pakket i mere 
end to år. Men to år er sta-
dig en væsentlig forbedring, 
konstaterer direktør Flem-
ming Christensen fra Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd. 

Ændringen gælder kun 
for de flåder, der anvendes 
af fartøjer under 12 meter, 
og som fisker indenfor 25 
sømil fra kysten. Der er tale 
om flåder, der går under be-
tegnelsen ISO 9650-1A. 

Det er et enigt erhverv, 
bestående af Danmarks Fi-
skeriforening og 3F, der har 
bakket op om arbejdet, som 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
har gjort i de sidste par år 
for forlængede servicein-
tervaller. Arbejdsmiljørådet 
har blandt andet samarbej-
det med fabrikanterne af 
redningsflåder, og der har 
været dialog med Søfarts-
styrelsen og Center for Ma-
ritim Sundhed på Fanø. 

Fire flåder
Kritikken mod de etårige 
serviceintervaller gik på, at 
redningsflåderne var god-
kendt til serviceintervaller 
på tre år. Og med de lave 
fiskepriser har de mindre 
fiskefartøjer haft et ønske 
om at reducere i deres om-
kostninger. Flemming Chri-
stensen fortæller, at han tid-
ligere har set regninger på 
servicering på 6000-7000 
kr. Ved de priser, som Ar-
bejdsmiljørådet har mod-
taget, er prisen fra 2600 kr. 
for service hvert andet år. 

Fire typer af redningsflå-
der fra firmaerne Daconet, 
Viking, Uni-Safe og DK 
Seasafety har været på tale 
til at kunne leve op til det 
nye regelsæt. DK Seasafety, 
Uni-Safe og Daconet kan le-
vere redningsflåder med to 
års serviceinterval. 

- Men vi venter på, at den 
sidste leverandører som lo-
vet kommer med en pris på 
redningsflåder med to års 
serviceinterval, siger Flem-
ming Christensen. 

Medicinkisten
Et af problemerne omkring 
forlængelsen af perioden 
for serviceintervaller har 
været medicinkisten, der 
skal være i flåden. Det 
kræves i Danmark, at den 
findes ombord i rednings-
flåden, og holdbarheden af 
den medicin, der er i tasken, 
er på visse præparater op til 
to år. Dermed har der væ-

ret behov for at servicere 
redningsflåden hvert år for 
at udskifte medicin i kisten. 
Men det problem kan nu 
løses, lyder meldingen. 

Skanderborg Apotek, der 
leverer medicin til fiskeri-

fartøjer, har allerede leveret 
de første medicinkister med 
holdbarhed på to år for 
præparaterne. 

Serviceeftersyn på redningsflåder 
forlænges til to år

Gasprojekt ved Limfjorden kan give erstatningskrav

Amerikanske jøder leder 
efter danske fiskere

Efter vinteren har miljøfolk 
fra Miljøcenter Aalborg 
konstateret, at der har væ-
ret iltsvind blandt andet i 
Lovns Bredning i Limfjor-
den. Der er fundet døde 
børsteorm, og på lavere 
vand er der også konstate-
ret døde muslinger i Lovns 
Bredning, mens iltsvindet 
har ramt hjertemuslinger i 
Risgårde Bredning, oplyser 
www.nordjyske.dk.

Det er ikke klarlagt, hvad 
der ligger bag iltsvindet, 

som normalt kun optræder 
i sommermånederne. Men 
der er formodning om, at 
det kan være isvinteren, 
som gennem op mod tre 
måneder lukkede Limfjor-
den til, der har ramt iltfor-
holdene. De er blevet bedre 
efter blæsten, som har be-
væget vandlagene og bragt 
ilt ned til bunden. 

Muslinger udsat 
for iltsvind

Ønske fra ejere af mindre fartøjer imødekommes

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd har gennem flere år kigget 
på redningsflåder med længere serviceinterval. 
(Arkivfoto: René Dandanell) 


