
60 år
Adm. direktør i Danmarks Fiskeriforening 

og Danske Fiskeres Producent Organisation 
Niels Wichmann fylder 60 år.

I den anledning afholdes der en reception i 
Ny Carlsberg Glyptotek

Dantes Plads 7, 1556 København V.

Torsdag den 24. november 2011 
kl. 14.30 til 17.00

DANMARKS  
FISKE RIFORENING

DANSKE FISKERES
PRODUCENT ORGANISATION

13 Torsdag den 17. november 2011

Af KiM VejruP

Fiskeriets Servicefag skal være mere syn-
lige overfor medlemmerne, og det skal 
medlemmerne kunne mærke fra det kom-
mende år, hvis det står til den genvalgte 
formand, Jan Mortensen. Han er ved at 
klargøre et oplæg til bestyrelsen om den 
fremtidige strategi, og han mener, at ve-
jen frem er synlighed og de rette tilbud til 
medlemmerne.

- Jeg mener, at vores største udfordring er 
at skabe en merværdi for det enkelte med-
lem, så de føler, de får noget ud af at være 
med i Fiskeriets Servicefag. Og det vi kan 
give dem er at gøre det fagligt interessant 
for dem - fx gennem oplæg og møder en til 
to gange om året, siger Jan Mortensen.

Differentiering
Han erkender, at sammensætningen i 
medlemsskaren er for bred til, at man må-
ske får et tilstrækkeligt stort fagligt udbytte 
som enkeltmedlem i de større fora, og han 
lægger derfor op til, at differentiere lidt 
på medlemsskaren, så man rammer mere 
præcist ned i målgrupperne.

- Hvis vi kan samle 10-15 af dem på én 
gang med et emne, der har stor betydning 
eller interesse for dem, så vil det give dem 
hver især noget ekstra. Det kan være mål-
rettet elektronik eller smedefaget og give 
dem mulighed for at danne netværk med 
hinanden, lyder det fra Jan Mortensen.

Konkret nævner han muligheden for, at 
Fiskeriets Servicefag kan skaffe den helt 
rette ekspert og sørge for, at han eller hun 

stiller op til et møde for at dele ud af sine 
erfaringer og sin viden om et specifikt om-
råde.

- Overordnet skal vi i Fiskeriets Ser-
vicefag sikre os, at medlemmerne ved, vi 
er der, og hvad vi kan give dem, siger Jan 
Mortensen og tilføjer:

- Vi skal i mine øjne arbejde med de fire 
små ”s”’er: Små, sikre, synlige succes’er! 

Handlingsplan for 2012
Hvordan det mere konkret bliver udmøn-
tet, vil først blive diskuteret på det kom-
mende bestyrelsesmøde i Fiskeriets Ser-
vicefag, hvor Jan Mortensen som formand 
vil have bestyrelsen til at gennemgå den 
seneste strategi, der efterhånden har fire år 
på bagen.

- Den nuværende strategi er såmænd 
ganske god, men jeg har bidraget med lidt 
nyt til den, og så skal vi have vores inten-
tioner omsat til en konkret handleplan for 
hvert kvartal i 2012, lyder opgaven fra for-
manden til den øvrige bestyrelse.

Fiskeriets Servicefag holder sit næste 
møde den 6. december.

det faglige udbytte skal i fokus
Medlemmerne af 
fiskeriets servicefag 
kan se frem til mere 
målrettede medlems- 
tilbud i det kommende 
år Fiskeriets Servicefag har på sin nylige or-

dinære generalforsamling givet genvalg til 
de to medlemmer af bestyrelsen, der var 
på valg - og det betyder, at formand Jan 
Mortensen fortsætter på posten de kom-
mende to år.

Udover genvalg til Jan Mortensen blev 
også Lars Peter Jensen fra Strandby Net 
genvalgt til bestyrelsen, der nu udover de 
to består af advokat Mogens Jepsen fra ad-
vodan og Finn Melchiorsen fra revisions-
selskabet BDO samt Kim Kær Hansen fra 
bestyrelsen i Danmarks Fiskeriforening.

Der blev i forbindelse med generalfor-
samlingen også valgt en suppleant. Det 
blev Søren Hyllen, der er uddannelsesle-
der på Fiskeriskolen EUC Nordvest.

Genvalg til 
formand

Af eVA Beyer WesTergAArD

Så klart er målet og ønsket fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 
som i november måned retter fokus på stabilitetssvigt på 
fartøjer under 15 meter. Det sker på en række temadage, 
som afvikles i samarbejde med lokale fiskeriforeninger 
landet over. To af arrangementerne er allerede afholdt 

med meget positiv respons fra deltagerne. På DanFish 
messen i Aalborg blev der med stor succes vist små ud-
drag af indholdet af temadagene.

Baggrunden for den livsvigtige information til alle fi-
skere er, at der i årene 2003 – 2007 var en række kæntrin-
ger og forlis med fartøjer op til 15 meter. Flere af disse 
forlis er sket på baggrund af skibenes manglende stabilitet 
og i forbindelse med disse forlis, har ni fiskere på tragisk 
vis mistet livet. Det er et trist faktum, at netop denne stør-
relse både fylder alt for meget i statistikken over ulykker, 
hvor stabilitetssvigt har været årsag til forlis. 

Hjælp til skipper
At denne kategori af fartøjer ikke førhen har været un-
derlagt periodiske syn af Søfartsstyrelsen, gør det endnu 
mere nødvendigt, at skipperen selv har et solidt kendskab 
til sit skibs stabilitet. Den ændrer sig, når der eksempelvis 
rigges om til et andet fiskeri, fiskeri i et fremmed farvand, 
ombygninger, eller bare små ændringer på skibet. Det 
kan være meget svært for den enkelte skipper at forstå de 
stabilitetsberegninger der foreligger på skibet, og at vide 
hvilke omforandringer der har indflydelse på stabiliteten. 
Tidligere har Fiskeriets Arbejdsmiljøråd udarbejdet en 
rapport, hvori det fremgår, at 40 procent af enmandsbe-
tjente fartøjer vil have store stabilitetsproblemer, når de 
sejler i medløbende sø ved Skagen Rev. Så det er af yder-
ste vigtighed, at man som skipper og eventuel besætning, 
er bevidste om altid at have en optimal stabilitet på skibet.

Stabilitetspakke kan redde liv
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd udvalgte i 2009 12 fartøjer, 

som er repræsentative for gruppen af fartøjer hvad an-
går fartøjstype, fiskerimetode, udrigning, sejladsområde 
og tidligere synet efter Søfartsstyrelsens daværende sta-
bilitetskrav. Her foretog Arbejdsmiljørådet ved hjælp af 
eksterne konsulenter stabilitetsundersøgelser. Der blev 
foretaget opmålinger af skrog og udført krængningsprøver 
samt udarbejdelse af stabililtetsbøger. 

Hele projektet løb over to år, og resultatet er blevet en 
DVD samt en skriftlig, illustrativ guide til, hvordan man 
foretager krængningsprøver, hvordan stabilitetsbogen ud-
arbejdes, samt en række eksempler på, hvordan man fore-
tager stabilitetsforbedrende tiltag. Alt materialet er blevet 
samlet i en ”stabilitetspakke”, som udsendes til alle far-
tøjsejere af både under 15 meter, som samtidig indbydes 
til de spændende temadage – alt sammen for at forebygge 
de forlis, hvor manglende stabilitet er en medvirkende 
årsag.

Manglende stabilitet skal ikke være grund til forlis
Fiskeskibes stabilitet
I samarbejde med fiskeriforeningerne inviterer Fiskeri-
ets Arbejdsmiljøråd alle interesserede til en spænden-
de temadag om fiskeskibes stabilitet. Arrangementets 
varighed er cirka 3 timer.

Arrangementer afvikles således: 
17. november kl. 12.30 i Hirtshals Auktionshal, 
arrangør Hirtshals Fiskeriforening. 
18. november kl. 12.30 hos Grenå Fiskeriforening. 
24. november kl. 9.30 hos Sydvestjysk Fiskeriforening, 
Hvide Sande
25. november kl. 10.00 hos Thyborøn Fiskeriforening
30. november kl. 12.30 hos Hundested Fiskerifor-
ening, arrangør Hundested, Odden og Gilleleje Fiskeri-
foreninger. 

Fra sommeren 2012 satser Energinet.dk på, at de kan 
komme i gang med at renovere et underjordisk gaslager 
i en salthorst mellem Aars og Viborg. De har fået Natur-
styrelsens tilladelse til arbejdet, som vil lede omkring en 
million tons salt ud i Limfjorden med skyllevandet fra 
gaslageret, men tilladelsen bliver anket af de mange mod-
standere mod projektet, der har samlet sig i foreningen 
Fjordvenner. De protesterer ikke mod renoveringen af  
gaslageret, men mod at de store mængder salt skal ledes 
ud i Limfjorden, og ifølge www.nordjyske.dk er der også 
en frygt for konsekvenserne af saltets indhold af kviksølv 
og andre tungmetaller.

Gaslager-projektet har været undervejs i et par år, men 
det har fra starten vakt kraftige protester. De første ansøg-
ninger lød på en stor udvidelse af gaslageret, så der var 

behov for at lede i alt 17 millioner tons salt ud i Lim-
fjorden. Siden er projektet reduceret, først til en mindre 
udvidelse og nu til kun at omfatte en renovering af det 
eksisterende underjordiske gaslager. 

Protesterne skyldes, at gaslageret skal renoveres ved at 
hente vand fra Hjarbæk Fjord til at skylle de underjordi-
ske hulrum, inden vandet så ledes ud i Lovns Bredning 
med et større saltindhold. Gaslageret blev etableret på 
samme måde i 1980’erne, hvor der også blev protesteret 
af både erhvervsfiskere og fritidsfiskere, som var bekym-
rede for konsekvenserne for livet i fjorden. Sigvald Fihl 
har som talsmand for foreningen Fjordvenner peget på, at 
saltet kunne udnyttes til vejsalt eller andre formål i stedet 
for at blive ledt ud i Limfjorden. 

-lo

Tilladelse til salt-udledning ankes


