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13,32 meter  trawler i træ, Scania maskine, 2-tromlet Gillelejespil, nettromle 
på hækken, 1-mandstrawler. 

16,10 meter vodbåd i træ, Detroit maskine, kølelast, flot og velholdt fartøj.

Pris for begge fartøjer inkl. BT, KW, FKA og KW-andele er 3.400.000 dkr. evt 
mindre jolle i bytte

ØSTERSØTORSK SØGES TIL VENTENDE KØBERE

fiskeriets Arbejds- 
miljøråd besøger i den 
kommende tid en 
række fiskeriforeninger 
for at demonstrere selv-
oppustelige rednings-
veste og busseronner. 
Og man kan låne en 
med hjem, så man selv 
kan opleve, hvordan den 
er at have på.

Af fiSKerieTS ArBejSmiLjØråD

Mandag formiddag den 13. august 
besøger medarbejdere fra Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd Hirtshals Fiskerifor-
ening. Her opstiller man en udstil-
ling af selvoppustelige redningsveste 
og busseronner af forskellige typer og 
mærker og med forskelligartede over-
flader. Udstillingen bliver stående 
hele ugen.

Fredag formiddag er udstillingen 
igen bemandet med medarbejdere 
fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, og om 
eftermiddagen tages udstillingen ned 
og flyttes til en anden fiskeriforening.

- Inden for de forskellige typer vil 
der være veste og busseronner i for-

skellige størrelser, så de besøgende 
fiskere kan få lejlighed til at låne en 
vest eller en busseronne med på ha-
vet, så man kan prøve at ha' den på 
under arbejdet, fortæller Erik Peder-
sen fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. - 
Måske synes man bedre om én type 
frem for en anden, og de forskellige 
veste har også forskellig overflade og 
forskellig vægt og dermed forskellige 
opdriftsegenskaber.

- Men én ting har de alle til fælles; 
de er selvoppustelige, de er i stærke 
farver, der let kan ses af redningsfolk 
- og de kan redde liv! tilføjer han.

muslingefisker Børge 
Noer er et lyslevende 
eksempel på, at den 
selvoppustelige busse-
ronne kan redde liv.

For ti år siden faldt han i vandet un-
der muslingefiskeri i Limfjorden, for-

di båden krængede over og sank på 
et øjeblik.

- Det hele skyldtes, at spillet havde 
sat sig fast, og da vi først havde ma-
sten under vand, var der intet at gøre, 
fortæller Børge Noer. - Jeg faldt i van-
det, og da jeg ikke kan svømme, var 
det udelukkende min selvoppuste-
lige busseronne, der holdt mig oppe. 
Den fungerede upåklageligt. Da jeg 
kom under vandet, pustede den sig 

selv op og holdt mig flydende, til jeg 
blev reddet op af skibe i nærheden.

- Jeg er sikker på, at jeg kan takke 
min busseronne for, at jeg overle-
vede, og jeg kan kun indtrængende 
opfordre til, at alle fiskere bruger en 
eller anden form for redningsvest el-
ler busseronne. Og jeg kan sige, at de 
er behagelige at ha' på, og de generer 
ikke i arbejdet, siger Børge Noer.

Ny frysemetoder sikrer frisk fisk
På Universitetet i Tromsø er der i de sidste 2,5 år blevet 
arbejdet på, at sikre en bedre kvalitet af fisken efter ind-
frysning. Ved at skele til bageribranchen, hvor der netop 
arbejdes meget med indfrysning til bake-off produkter, 
har forskerne fundet frem til, at fisken skal indfryses med 
den rette luftfugtighed for at fisken ikke mister den fug-
tighed, der eller s forsvinder ved indfrysningen. Når fisken 
derefter tøes op, så har den beholdt sin fugtighed, som var 
den en frisk fisk, lyder det fra professor Torbjørn Trondsen 
fra Universitet i Tromsø i FiskeribladetFiskaren.

       

Svensk oplæg til ministerrådsmøde
Når kvoterne for 2013 skal diskuteres i EU´s ministerråd 
så har de svenske forhandlere deres mål klart. De bakker 
nemlig op om, at stort set alle fiskearter skal opfylde MSY-
kravet i 2015. Endvidere skal fiskekvoterne sættes i over-
ensstemmelse med de forvaltningsplaner, der findes, og 
de skal baseres på videnskabelig rådgivning fra ICES, skri-
ver den svenske regering i en pressemeddelelse. 

       

Fiskeskipper roede til Hanstholm
Den norske fiskeskipper Kjetil Petersen fra VA-24-S Po-
seidon kom i starten af juli måned på uventet besøg hos 
fiskeskipper Henrik Christensen fra HM 424 Westbank. De 
to fisker normalt sammen i Skagerrak, og derfor tog Kjetil 
Petersen på besøg på skipperkollegaen. 
De 63 sømil blev tilbagelagt på 21 timer. Turen i robåden 
gik fra Søgne mellem Kristiansand og Mandal i Norge til 
Hanstholm. 

       

Tysk trawler gik på grund ved Bornholm
En tysk trawler sejlede en tidlig morgen i starten af juli på 
grund på Snogebæk Rev ud for Snogebæk på Bornholm. 
Trawleren kom fri ved egen hjælp, men blev tilbageholdt af 
Søfartsstyrelsen, indtil det var konstateret, at der ikke var 
sket skader på skroget. 
De fire mand ombord oplyste til Bornholms Politi, at de 
havde haft så travlt med at rense torsk, at de havde glemt 
at holde øje med kursen. De er blevet alkoholtestet, men 
der var ingen tegn på, at de var påvirkede, da grundstød-
ningen skete, oplyser DR P4 Bornholm. 

Kort nyt

Lån en redningsvest

Busseronne reddede fiskers liv

Hvide Sande Skibs- 
og Baadebyggeri skal 
levere i 2014

Af reNé DANDANeLL

Aarhus Universitet har bestilt et nyt 
forskningsfartøj på 28 meter til 40 
millioner kroner, der får plads til 12 
personer ombord på togterne. Og i 
modsætning til det nuværende forsk-
ningsskib Tyra, der kun kan bruges på 
en-dagstogter, får det nye forsknings-

skib en større aktionsradius, da der er 
faciliteter til overnatning ombord. 

Glæden var derfor stor hos Aarhus 
Universitet.

- Havforskning kan ikke alene la-
ves teoretisk ved skrivebordene eller 
på kortere togter. Det nye skib giver 
bedre mulighed for at forstå miljø-
erne i havene, sagde rektor Lauritz B. 
Holm-Nielsen ved underskrivelsen af 
kontrakten. 

Det nye forskningsfartøj, der endnu 
ikke har fået et navn, skal bygges på 
Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri. 
Ifølge kontrakten, der blev underskre-

vet kort før sommerferien, skal skibet 
afleveres til Aarhus Universitet den 
17. februar 2014. 

Skibet bliver 28 meter langt, og det 
vil kunne udstyres med to 20-fods 
containere. Det betyder, at det vil 
blive meget fleksibelt i forhold til de 
opgaver, som skibet skal udføre. Ski-
bet skal blandt andet anvende CTD, 
seismisk udstyr, sedimentkernebor 
og undervandsrobotter på op til 800 
meers dybder og trawl på 200 meters 
dybder. 

- Det er veste af f.eks. denne type, vi 
gerne vil ha' fiskerne til at prøve på 
deres egen krop, så man kan mærke, 
at de ikke generer under arbejdet, 
siger erik pedersen. 
foto: fiskeriets Arbejdsmiljøråd.

Universitet bestiller nyt forskningsskib

en selvoppustelig 
redningsvest eller 
busseronne

•	 Holder	personen	flydende,	så		
 man ligger rigtigt i vandet,  
 også hvis man mister bevidst- 
 heden, f.eks. på grund af  
 kulde.

•	 Betyder,	at	man	kan	bruge	sine	 
 kræfter på at redde sig om- 
 bord igen.

•	 Gør	det	lettere	og	hurtigere	
 for redningsfolk at komme den  
 nødstedte til hjælp, da vesten  
 stikker op af vandet og har  
 stærke farver, der lettere ses  
 af redningsfolk.

Fakta

Vil du ha' besøg 
af udstillingen?

Uge 33 
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Uge 34 
Bælternes fiskeriforening 
i middelfart

Uge 35 
Hanstholm

Uge 36 
Grenå

Kunne du tænke dig at få besøg af udstillingen, så kontakt 
fiskeriets Arbejdsmiljøråd på tlf. 75 18 05 66 eller se mere på f-a.dk.

Vil du ha' besøg 
af udstillingen?

13 Torsdag den 9. august 2012


