
Vi ønsker alle vore 
kunder og forretnings-
forbindelser en rigtig 

glædelig jul,
samt et godt nytår
med tak for året

der svandt.

Nordsøkaj 1 - 7680 Thyborøn
Tlf. 97 83 20 90 - Fax. 97 83 12 80

Notus – ikke kun længde og spil
Opretterlinje
Højde sensor
Temperatur sensor
Vinkel sensor 
og mange flere 

Se alle mulighederne på vores website

www.notus.dk
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Leif Jensen Grenaa ApS
Åboulevarden 58
DK-  8500 Grenaa

     Tlf: +45 8632 5392
E-mail: salg@notus.dk

Oplysninger om nærmeste forhandler:

Vi ønsker alle en glædelig jul og 
et godt nytår

23 FISKERI TIDENDE fredag den 17. december 2010

Af Leif Søeborg, 
Total-Kommunikation

Alle erhvervsfiskere og bier-
hvervsfiskere skal betale til 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 
Det er konklusionen efter 
tre domme, der netop er af-
sagt ved retten i Svendborg.

De tre sager drejede sig 
om, at en erhvervsfisker og 
to bierhvervsfiskere mente, 
at de ikke havde pligt til at 
betale deres bidrag til Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd, fordi 
de ikke har brug for rådets 
ydelser.

Men de tre domme fast-
slår nu klart, at Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd er i sin 
gode ret til at opkræve bi-
drag - også fra bierhvervs-
fiskere.

Loven skal overholdes
- Udfaldet af retssagerne 
er bestemt ikke overra-
skende, idet det fremgår 
meget tydeligt af loven, at 
alle erhvervsfiskere og bi-
erhvervsfiskere er omfattet 
af Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd og skal være med til at 
yde økonomiske bidrag til 
rådets drift, fastslår rådets 
direktør, Flemming Ny-
gaard Christensen. - Der-
for er vi naturligvis også 
forpligtet til at sørge for, at 
loven bliver overholdt.

Han gør opmærksom på, 
at rådet på samme måde ser 
sig nødsaget til at indlede 
retssager over for de en-
kelte øvrige restanter, man 
i øjeblikket har registreret, 
hvis ikke de indbetaler rå-
dets tilgodehavende.

- Det vil vi naturligvis 
helst undgå, for det er både 
arbejdskrævende og dyrt, 
selv om skyldneren, lige-
som det skete i de aktuelle 
sager, foruden det skyldige 
bidrag også bliver dømt til 
at betale sagens omkostnin-
ger, understreger Flemming 
Nygaard Christensen.

Man sætter sig 
uden for fællesskabet
- Det er jo ikke et spørgsmål, 
om den enkelte fisker føler, 
at netop han ikke har kun-
net drage nytte af rådets 
ydelser, siger direktøren.  
- Vi beskæftiger os jo både 
med at hjælpe den enkelte 
fisker med sikkerhedsmæs-
sige og arbejdsmiljømæs-
sige forhold og også i høj 
grad med at bedre forhol-

dene på disse områder for 
hele erhvervet. Så hvis den 
enkelte ikke vil betale, så 
sætter man sig jo uden for 
fællesskabet og nøjes med 
at høste goderne af det ar-
bejde, som de andre betaler 
for.

Bidraget til Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd for en er-
hvervs- eller bierhvervsfi-
sker, der fisker alene i en 
jolle, er 1194 kr. i 2010.

Fritidsfiskere 
skal ikke betale
- Så det er et forholdsvis be-
skedent beløb, vi taler om, 
siger Flemming Nygaard 
Christensen. 

- Og hvis man alligevel 
ikke synes, der er økonomi 
i det, så kan man jo bare 
afmelde fartøjet hos Fiske-
ridirektoratet og omregi-
strere det til et fritidsfartøj. 
Så er man fritidsfisker og 
ikke omfattet af reglerne 
om betaling til Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd.

Alle skal betale til Arbejdsmiljørådet Hirtshals lægger 
planer

Både handelslivet, turistfor-
eningen og Hirtshals Havn 
er involveret i planerne for, 
hvad der skal ske i byen, 
når boreriggen Maersk 
Guardian til april skal ho-
vedrenoveres i Hirtshals. 
De mange medarbejdere 
og eksterne håndværkere, 
der følger med, skal have 
den bedst mulige service, så 
Hirtshals får et godt ry og 
kan komme i betragtning til 
flere renoverings-projekter. 
Det er Esbjerg, der hidtil 
har haft glæde af de store 
opgaver med renovering af 
olierigge, men både Lindø-
værftet og Skagen gør også 
klar til at være med i kon-
kurrencen, oplyser www.
nordjyske.dk.   

■

Truck med julepynt

Der er julestemning på en 
truck på Hirtshals Havn. 
Christian Christiansen har 
udstyret trucken med gran, 
julekugler, gaver og en jule-
mand, og truckføreren selv 
har nissehue på i julemåne-
den, oplyser TV2 Nord.   

■

Kortnyt

Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd 

Arbejdsmiljørådet har 
til formål at rådgive om 
arbejdsmiljø og sikker-
hed såvel på det enkelte 
fartøj som over for fiske-
rierhvervet som sådan, 
så fiskernes sikkerhed 
fremmes, og arbejdsska-
der forebygges, og så der 
kan opretholdes et sundt 
og sikkert arbejdsmiljø

FAKTA

Direktør Flemming 
Nygaard Christensen kan 

ikke afvise, at der kommer 
flere retssager om bidrag til 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.


