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fiskeri Tidende ønsker alle 
læsere en god jul og 

et godt nytårSkotsk interesse for 
dansk APV-system

Udenlandsk interesse

Af reNé DANDANeLL

Den danske måde at æn-
dre på sikkerhedskulturen 
ombord på fiskefartøjer 
gennem en dialog mellem 
skipper og mandskab får 
større og større interesse fra 
udlandet. Senest har Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd haft 
besøg af den skotske fisker 
Derek Cardno, der udover 
at arbejde ombord på det 
pelagisk fartøj FR 249 Fore-
ver Grateful, også arbejder 
med sikkerhed for Scottish 
Fishermans Federation. 

- I Skotland laver vi også 
et papir omkring APV, men 
vi taler ikke om det på sam-
me måde som i Danmark, 
siger Derek Cardno. 

Derfor blev han fascine-
ret af den måde, som dan-
ske fiskere diskuterer om 
sikkerheden ombord på 
fiskefartøjet. Han mødte 
nemlig Flemming Chri-
stensen fra Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd, da han i juli 
måned til et socialt dialog-
møde i EU-regi hørte om 
den danske model. Og nu 
har han besøgt Arbejdsmil-
jørådet i Esbjerg for at se 
nærmere på modellen. 

- Vi skal arbejde med 
folks holdning og opførsel i 
forhold til sikkerhed, siger 
Derek Cardno. 

forandrede sig
Han var under besøget med 
til at overvære en seance, 
hvor APV´en blev disku-
teret ombord på et større 
fiskefartøj i Hvide Sande, 
der for første gang skulle 
anvende den elektroniske 
udgave af APV´en. Her 
oplevede skotten, om end 
han ikke kan forstå dansk, 
hvordan dialogen ombord 
ændrede holdningen og at-
tituden hos mandskabet. 

- Noget af snakken blev 
oversat, men det var ikke 
nødvendigt for at opleve, 
hvad der skete, siger Derek 
Cardno. 

Især en virkede i starten 
ikke særlig engageret, men 
efter en halv times dialog 
ændredes attituden. 

- Hans kropssprog æn-
drede sig, og han blev mere 
engageret, fortæller Derek 
Cardno om sine iagttagel-
ser.

Netop den del, dialogen, 
vil han gerne have byg-
get ovenpå det nuværende 

system, hvormed skotske 
fiskefartøjer udarbejder de-
res APV. 

Skal opleves
Netop det at se, hvordan 
processen foregår, er vig-
tigt for at overbevise andre 
om modellens succes. For 
ifølge Flemming Christen-
sen er der ikke mange fra 
udlandet, der helt forstår, 
hvordan den danske model 
fungerer. 

- Det, at vi kommunike-
rer på en anden måde om 
arbejdsmiljøet, gør, at vi 
styrker sikkerhedskultu-
ren. Og det skal opleves, 
som Derek gjorde det, siger 
Flemming Christensen. 

Derek Cardno fortæller, 
at netop snakken om de 
forskellige arbejdsrutiner 
gør en forskel. For han 
oplevede, at en situation, 
hvor mandskabet ikke så 
det som en farlig situation, 
af skipperen blev betegnet 
som farligt. 

- Mandskabet mente 
ikke, der var nogen risiko 
ved at sætte sensorer i 
trawlen, men skipperen 
var af en anden opfattelse, 
forklarer Derek Cardno. 

ros til Danmark
Hans besøg skal nu munde 
ud i en indstilling til Scot-
tish Fishermens Federation 
om, hvordan den danske 
model, der blandt andet 
omfatter en elektronisk 
version af APV-papiret, 
kan indføres i Skotland. 
Hans håb er, at den danske 
model kan tilbydes til de 
skotske fiskere sidst på for-
året 2012. 

- Det skal være et ekstra 
tilbud til dem, der gerne vil 
have det, siger han. 

Samtidig leverer han ros 
til det danske system. 

- Danske fiskere skal 
vide, at de har det bedste 
system, der findes til at for-
bedre sikkerheden ombord 
på fiskefartøjet. Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd gør et godt 
stykke arbejde, fastslår 
Derek Cardno. 

Det skotske besøg er ikke 
den eneste interesse, som 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
har oplevet for den APV-
model, danske fiskere be-
nytter. I sommers fortalte 
Flemming Christensen, di-
rektør i Rådet, på et møde 
i Bruxelles om den danske 
model. 

Det er blandt andet det 
møde, der var årsag til, at 
Derek Cardno fra Skotland 

i sidste uge var i Esbjerg. 
- Der har også været inte-

resse fra Italien og Frankrig, 
siger Flemming Christen-
sen, der også tidligere har 
været i Norge for at fortælle 
om, hvordan Fiskeriets Ar-
bejdsmiljøråd arbejder. 

En af årsagerne til, at de 
udenlandske øjne er faldet 
på Danmark, er, at antallet 
af arbejdsulykker i dansk 
fiskeri er faldet markant 

over årene. Og Derek Car-
dno er ikke i tvivl om, hvad 
fokus på arbejdsmiljøet kan 
forårsage. 

- Det kan reducere om-
fanget af skaderne ved en 
ulykke. I stedet for måske 
at miste en finger kan det 
være, at fiskeren kan nøjes 
med at få et hårdt slag, si-
ger Derek Cardno. 

Han mener, at besøget 
blot er starten på et samar-

bejde tværs over Nordsøen. 
- Vi deler det samme hav. 

Hvorfor skal vi ikke tale 
sammen. Vi har de samme 
problemer om bord, siger 
Derek Cardno, der lægger 
op til et øget samarbejde 
og også gerne med andre 
lande.

-rd

Derek Cardno, Scottish 
Fishermens Federation, 
besøgte Fiskeriets Arbejds-
miljøråd i Esbjerg, hvor 
direktør Flemming Chri-
stensen fortalte om den 
danske måde at arbejde 
med APV. 
Foto: René Dandanell. 
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