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Kortnyt
Tunneller bliver
altid dyrere
En svensk afhandling, som
dr. techn. Peter Lundman,
har lavet ved Luleå Tekniske Universitet, viser,
at tunnelprojekter som
Femern-forbindelsen ofte
bliver mellem 50 og 100
procent dyrere end budgetteret. Peter Lundmann har
undersøgt over 20 lignende projekter. Mangelfulde
geologiske undersøgelser er
årsagen, skriver Ingeniøren.
dk.
■

FISKERI TIDENDE

Søulykker skal indberettes til Søfartsstyrelsen
Ændring i indberetningsform og near-miss-ulykker skal også indberettes
Af René Dandanell

fartsstyrelsen, når der sker
ulykker, dødsfald eller nearmiss-hændelser. Men for at
lette arbejdet har Folketinget vedtaget et lovforslag,
der gør det muligt at nøjes
med en anmeldelse til Søfartsstyrelsen. Herfra vil informationerne så gå videre
til Havarikommissionen.
- Det ville være fjollet, at
de samme oplysninger skulle indberettes to steder, siger
fuldmægtig i Søfartsstyrelsen Anja Krabbe Thomns.
Indberetningen skal i øvrigt ske straks efter, at ulykken eller dødsfaldet er indtruffet.

Overgangen fra Opklaringsenheden under Søfartsstyrelsen til den selvstændige
organisation
”Den Maritime Havarikommission” får betydning for
indberetningen af ulykker,
dødsfald og near-misshændelser ombord på fiskeskibe.
Hidtil har ulykker skullet indberettes direkte til
Opklaringsenheden, hvorved Søfartsstyrelsen autoDirektør for
matisk var orienteret. Nu
maritimt center
betyder adskillelsen mellem
Opklaringsenheden og SøDet nyetablerede center fartsstyrelsen, at fiskerne
MARCOD i Frederikshavn skal indberette både til ha- Det skal indberettes
har ansat sin første direktør. varikommissionen og Sø- Reglerne for indberetning
Det nationale videnscenter, der skal beskæftige sig
med optimering og drift i
den maritime sektor, blev
etableret i slutningen af
2010, og med udpegningen
af Claus Breitenbauch som
administrerende direktør er
MARCOD sat i gang.
Af Lone Hansen
tivitet, som påvirker den
Claus Breitenbauch komglobale økonomi negativt,
mer fra en lederstilling i re- Ved hjælp af moderne mo- ødelægger marine økosyderiet Nordic Tankers A/S, lekylær teknologi kan det stemer og skader fiskersamhvor han har været ansat i lade sig gøre at afsløre snyd fund og forbrugere. Hvis
knapt seks år. Inden da var med fisk. Analyser af gener, der ikke er respekt for reghan ansat gennem 24 år hos kemi og andre teknologier lerne i EU-farvande såvel
A.P. Møller, hvor han også kan afdække, om det er som udenfor, vil der ikke
er uddannet.
billig pangasius, der bliver været nogen bæredygtige
■ solgt som søtunge, eller om fiskerier,” nævnte Maria
torsk fanget i Nordsøen Damanaki.
Greenpeace
bliver opgivet som ØsterRapporten fra JRC beblokerer
søfisk. Det er nogle af kon- skriver mulighederne for at
boreplatform
klusionerne i en rapport fra afsløre snyd med mærkning
EU-Kommissionens forsk- af fisk og fiskeprodukter
Aktivister fra miljøorga- ningscenter, der blev offent- eller opgive forkert fangstområde, blandt andet gennisationen
Greenpeace liggjort i sidste uge.
Rapporten fra Joint Re- nem DNA-undersøgelser.
har lænket en overlevelseskapsel fast tæt på bore- search Centre (JRC) har Det understreges, at man
hovedet under boreriggen fået titlen ”Afværgelse af også kan identificere arter
Leiv Eirisson, der er på vej ulovlige aktiviteter i fiskeri- af fisk i forarbejdede protil et boreområde i havet ud sektoren,” og den beskriver, dukter, uden at der er brug
for Nuuk i Vestgrønland. hvordan teknologierne kan for ekspertviden til det.
Greenpeace-aktivisterne bruges til at afdække snyd Teknologien kan supplere
protesterer mod den plan- i hele processen fra fangst den almindelige kontrol
lagte første olieboring i til spisebordet, også når det med produkter, opbevaring
grønlandsk farvand, som gælder forarbejdede fiske- og så videre.
Forskningscentret
har
det skotske olieselskab produkter.
EU-kommissær
Maria ikke kun beskrevet meCairn Energy står bag. Milpræsenterede toderne til at konstatere
jøorganisationen betegner Damanaki
det som at spille hasard rapporten ved Slow Fishmed den grønlandske natur, messen i Genoa, og her beat man vil bore efter olie på skrev hun, hvordan ulovligt
godt 900 meter vand i po- fiskeri årligt menes at have
larområdet, oplyser Ritzau. en værdi på ti milliarder
■ euro på verdensplan.
Fiskeopdræt kan blive en
”Det er en kriminel ak- guldgrube for dansk eksport. Det forudser Dansk
Eksportforening
ifølge
Børsen. Danske virksomheder er blandt de førende
indenfor udstyr og foder til

skærpes også. Hidtil har
det kun været ulykker og
dødsfald, der har skullet
indberettes. Ifølge lovforslaget dækker det over følgende typer af hændelser:
1. At en person er faldet
over bord, kommet alvorligt til skade eller er omkommet.
2. En kollision, påsejling,
grundstødning, brand, eksplosion, lækage, slagside,
kæntring eller at et skibe
bliver umanøvredygtigt, må
anses for forlist eller har
måttet forlades.
3. Materiel skade på et skib
eller
havneinfrastruktur,
som kunne bringe sikkerheden i alvorlig fare.
Eller:

4. At der som følge af skader på et eller flere skibe er
opstået en alvorlig skade på
miljøet, eller der har været
risiko for sådanne skader.

hændelser, som har bragt
eller i mangel på udbedring
ville bringe skibets, de ombordværendes eller andre
personer eller miljøets sikkerhed i fare, er defineret
Near-miss
som near-miss-ulykker.
Men nu skal hændelser,
Hidtil har fiskere ikke
hvor der ikke er indtrådt skullet indberette nearen søulykke, men hvor der miss-ulykker, men med det
har været fare for skibets nye regelsæt, der træder i
eller personers sikkerhed kraft fra 15. juni, vil fiskeeller fare for forurening, skibe også blive omfattet
også anmeldes. Der er tale af disse regler. Hvis man er
om de i fagsproget såkaldte usikker på, hvad det omfatnear-miss-ulykker, hvor en ter og hvornår denne type
hændelse afværges i sidste opstår, er Fiskeriets Arøjeblik. Hvordan en sådan bejdsmiljøråd klar med råd
hændelse opstår, er uklart, og vejledning om, hvilke
men i kommentarerne til typer der skal indberettes,
lovforslaget nævnes, at udtaler Flemming Nygaard
hændelser eller en række af Christensen.

Fiskesnyd kan spores
via DNA

Moderne teknologi kan blandt andet afsløre, om en torsk stammer fra det farvand,
som den opgives til at være fanget i. (Arkivfoto: Lone Hansen)
snyd med fiskearter. Der
er også lavet analyser af
omkostningerne ved mere
end 100 undersøgte sager,

og det fremhæves, at om- faldet drastisk over de sekostningerne ved mange af neste år.
de avancerede teknologier,
især DNA-analyserne, er

Fiskeopdræt i Danmark har vækstpotentiale
fiskeopdræt, og de kan for- over 100 milliarder dollars ske producenter af foder
vente vækst i de kommende om året. I Danmark omsæt- samt udstyr til fiskeopdræt.
år, mener Dansk Eksport- tes fisk produceret i dam- Det er blandt andet fiskeforening.
brug og havbrug for cirka 1 olie- og fiskemelsfabrikkerOpdræt af fisk har over- milliard kroner om året.
ne. Dambrug og havbrug i
halet fiskeriet på globalt
Væksten i fiskeopdræts- Danmark forventes også at
plan, og der omsættes for sektoren vil især gavne dan- opleve vækst.

Servicefartøjer til
Ambassadører
vindmøller fra Hvide Sande for eksporten
FISKERNES FORBUND
-nu også for selvstændige
Kontakt os allerede i dag
på tlf: 98 44 16 66 eller 98 44 18 30
Telefontid: 10-14
www.ﬁskernesforbund.dk
mail@ﬁskernesforbund.dk

Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri skal levere to
servicefartøjer til Anholt
Havmøllepark. Det oplyser
DONG Energy i en pressemeddelelse. Fartøjerne skal
transportere serviceteknikere og reservedele, og de skal
have plads til 12 passagerer
og tre besætningsmedlemmer. De bliver 25 meter lan-

ge. De to skibe skal leveres i
april og juni i 2012 og skal
bruges under byggeperioden for havmølleparken.
Hvide Sande Skibs- og
Baadebyggeri har tidligere
leveret servicefartøjer til
DONG Energy’s havmøllepark på Horns Rev samt
havmølleparken Walney i
Det Irske Hav.

To tidligere fødevareministre og EU-kommissærer er
blandt de fem eksport-ambassadører, som statsminister Lars Løkke Rasmussen
er i færd med at udnævne.
Ambassadørerne skal styrke Danmarks eksport, både
på nærmarkederne og til
de såkaldte ”BRIK-lande”
Brasilien, Rusland, Indien

og Kina, og til det formål
er blandt andet socialdemokraten Ritt Bjerregaard og
Venstre-politikeren
Mariann Fischer Boel blevet udpeget, oplyser Ritzau. Ritt
Bjerregaard får ansvaret for
det kinesiske marked, mens
det endnu ikke er offentliggjort, hvordan de øvrige fire
eksport-områder fordeles.

