
Af René Dandanell

Der er mange muligheder for at 
komme sikkert hjem igen - også 
selvom man skulle være uheldig 
at falde overbord eller fartøjet 
ligefrem synker. I efteråret 2012 
gennemførte Fiskeriets Arbejds-
miljøråd en kampagne for at øge 
brugen af arbejdsveste, hvor der 
også blev orienteret om brugen af 
PLB´er og nødstop. 

Erik Pedersen, arbejdsmiljø-
konsulent i Fiskeriets Arbejds-
miljøråd, fortalte om kampagnen, 
hvor det var ønsket at finde frem 
til en række veste, hvor man 
uden problemer kan arbejde om-
bord på fiskefartøjet uden gener. 
Tanken med kampagnen var at få 
en række lette arbejdsveste, der 
kan redde liv og samtidig ikke er 
i vejen under arbejdet på fartøjet. 

Erik Pedersen fortalte om nogle 
af erfaringerne fra kampagnen: 

- Vi fik især mange henvendel-
ser fra ægtefæller derhjemme, De 
kan ikke gøre noget, men de vil 

gerne have jer hjem, sagde Erik 
Pedersen. 

Og brugen af veste var overra-
skende. 

- Der var flere, der brugte en 
arbejdsvest, end vi havde regnet 
med, sagde Erik Pedersen. 

Især blandt de yngre der hjem-
me fra konen og børnene har fået 
krav om, at der bruges en arbejds-
vest. 

Erik Pedersen nævnte, at bru-
ger man en arbejdsvest dagligt, så 
opfordrede han til at man puste-
de vesten op hvert halve år. 

- Brug en pumpe som man bru-
ger til en luftmadras, så kan man 
tjekke vesten, sagde Erik Peder-
sen. 

Andre midler
Udover kampagnen for at bruge 
en vest blev der også nævnt an-
dre muligheder for at redde sig. 

PLB´en er en lille nødsender, 
der sender et signal til SOK i lø-
bet af ganske kort tid. 

- Den sender et signal om hvem 
man er, og hvor ens position er, 

sagde Erik Pedersen. 
I løbet af kort tid efter signalet 

er sendt, så er der samtidig ud-
sendt en meddelelse til andre far-
tøjer i området fra SOK. 

- Den står i 2.000 kroner, sagde 
Erik Pedersen. 

Er man faldet over bord, så er 
det også rigtig godt, hvis man har 
et automatisk nødstop, så fartøjet 
ikke sejler videre uden manden 
ombord. 

Men det hjælper heller ikke 

noget, hvis man ikke kan komme 
ombord i fartøjet. Derfor viste 
Erik Pedersen også en såkaldt 
"mob-ladder", der er en lille reb-
stige, der kan monteres på rælin-
gen med en snor, der kan trækkes 
i, så stigen stikker ned i vandet. 

- Vi anbefaler, at den kommer 
en meter ned under vandet, sag-
de Erik Pedersen, der henviste til 
to modeller på henholdsvis 2,40 
og 2,70 meter. 

- Men I må gerne selv lave en 

stige eller en sølejder. I skal bare 
sandsynliggøre, at man kan klatre 
op ad den, konstaterede Erik Pe-
dersen. 

UDDAnnELSE  Tre forskellige typer af lærlinge fortalte forstander 
på Fiskeriskolen om på bundgarnsseminar

Af René Dandanell

Det er også bundgarnsfi-
skernes ansvar, at der bli-
ver praktikpladser, lød det 
fra Søren Hyllen, forstan-
der på Fiskeriskolen EUC 
Nordvest i Thyborøn, på 
bundgarnsseminaret. 

- Måske er det en mulig-
hed at dele en lærling, for-
klarede Søren Hyllen. 

Han nævnte et eksempel, 
hvor tre skippere deler en 
lærling i et forsøg. 

Søren Hyllen forklarede, 
at det kræver overbæren-
hed, at have en lærling med 
i første praktikperiode. 

- De skal virkelig holdes 
i hånden, konstaterede Sø-
ren Hyllen. 

Det er især i den første 
praktikperiode, at frafaldet 
sker. Op mod 70 procent 
forsvinder i løbet af den 
første periode. Når den pe-
riode er ovre, så er der kun 
et frafald på fem procent. 
Derfor arbejder Fiskerisko-
len også med en række til-
tag, der skal sortere tidligt i 
forløbet. 

Søren Hyllen nævnte, at 
der var tre forskellige typer 
af lærlinge på skolen. Den 
ene type er dem, der ved, 
hvad de vil. De er måske 
endda opvokset med en far 

eller andet familiemedlem 
som fisker, og de kender 
derfor præmissen. Den an-
den type er dem, der kan 
lugte penge. 

- Det er dem, der har hørt, 
at de kan tjene 100.000 
kroner på en eller to rejser. 
Dem har vi frafald på, sag-
de Søren Hyllen. 

Endelig er der den sid-
ste type, der er de såkaldte 
"uddannelseszappere, der 
har prøvet adskillige ud-

dannelser. Den type er der 
også et stort frafald i. 

- Det er vigtigt, at vi sam-
ler så mange op som mu-
ligt, konstaterede Søren 
Hyllen. 

Fiskeriskolen er dog ikke 
økonomisk afhængig af et 
stort antal af lærlinge. 

- Det vil ikke have den 
store betydning for skolen, 
da eleverne har været inde 
på tre ugers sikkerhedskur-
sus, sagde Søren Hyllen. 

Og selvom der er et stort 
frafald, så er der cirka 90 
elever i gang hele tiden. 
Problemet omkring frafal-
det er blandt andet, at det 
er Danmarks Fiskerifor-
ening, der betaler lærlinge-
lønnen, og de én, to eller tre 
måneder, hvor lærlingen 
får løn, hvorefter vedkom-
mende springer fra, er ren 
tilsæt for fiskeriforeningen. 
Derfor er fokus rettet mod 
antallet af lærlingene i ud-
dannelsen. 

Måske truckcertifikat
Forstanderen nævnte også, 
at Fiskeriskolen stadig til-
byder at drage ud i landet 
for at tilbyde søsikkerheds-
kurser og andre kurser. 

- Vi tager rigtig meget ud 
i landet og underviser, sag-
de Søren Hyllen. 

Et af de ønsker, som der 
var blandt deltagerne på 
bundgarnsseminaret, var, 
at Fiskeriskolen udbød et 
intensivt truckkursus. 

- Vi er i gang med at æn-
dre på uddannelsen, så 
man får truckcertifikat ind 
i uddannelsen. Men det 
tager nogle dage for der er 
noget teori, så jeg tror ikke, 
at man kan lave et kursus 
på to dage, sagde Søren 
Hyllen. 

Kom sikkert 
hjem

Fiskere kan dele en lærling

Af René Dandanell

Der var ingen hjælp til de 
bundgarnsfiskere, der hav-
de håbet, at de kan slippe 
for at betale 800 kroner i af-
gift til skibsregistret for alle 
de joller, der har et num-
mer på. For loven, der blev 
vedtaget i december 2012, 
åbner ikke op for, at der 
kan ske fritagelse. 

- Jeg har ikke mulighed 
for at ændre noget, og det 
er heller ikke Søfartssty-
relsen, der har indført det, 
konstaterede Jeppe Mak-
warth fra Søfartsstyrelsen. 

Han udfører en lang 
række syn på fiskeskibe på 
Sjælland og Øerne. Og han 
pegede på, at hans fokus er 
på brand og redning om-
bord på fiskefartøjerne.

- Hvordan kan I komme 
hjem fra arbejde hver dag 
er mit fokus, sagde Jeppe 
Makwarth. 

Han viste blandt andet et 
eksempel på et fiskefartøj, 
som fik stor ros af synsin-
spektøren. Ved bagbord var 
der monteret en snor, man 
kunne hive fat i, og en ræk-
ke bøjler under vand, hvor 
den overbordsfaldne kun-
ne komme ombord igen. 

- Jeg tror, at 98 procent 
af danskerne ikke kan hive 

sig selv op i armene, der-
for er det godt at kunne få 
hjælp af benene, sagde Jep-
pe Makwarth. 

Også omkring brand vi-
ste Jeppe Makwarth et ek-
sempel, der kan forbedre 
muligheden for at slukke 
en brand i maskinrum-
met. Ofte er det umuligt at 
komme ned i maskinrum-
met, hvis der er brand, og 
derfor kan en lille luge med 
adgang til maskinrum-
met, hvor man kan sprøjte 
brandslukning ned i ma-
skinrummet. 

Han pegede også på, at 
det er en ganske god inve-
stering tidsmæssigt i at få 
besøg af Fiskeriets Arbejds-
miljøråd inden Søfartssty-
relsen kommer og syner 
fartøjet. 

- De steder, hvor Arbejds-
miljørådet har været på før-
syn, går synet noget nem-
mere igennem, sagde Jeppe 
Makwarth og fortalte, at i 
de tilfælde - på de mindre 
joller - kan et syn gennem-
føres på én time, og bag-
efter er der en halv times 
kontorarbejde. 

- Så bliver det cirka 1200 
kroner for et besøg, konsta-
terede Jeppe Makwarth. 

Bundgarnsjoller 
slipper ikke for 
afgift

ny fiskehandleruddannelse 
i gang
Startskuddet til den nye uddannelse som fiskehand-
ler er lydt, og i januar måned startede de første otte 
elever på den tre-årige uddannelse. De første elever 
startede blandt andet med, at de gik på fiskeriauktio-
nen i Thyborøn for at købe den fisk, de skulle præ-
sentere til sidst i "butikken". 
Uddannelsen er bygget op med 3 x 10 ugers uddan-
nelse på skolen kombineret med praktik i en butik. 
Søren Hyllen, forstander på Fiskeriskolen, opford-
rede også bundgarnsfiskerne til at agere ambassa-
dører for den nye uddannelse, så der kan trækkes 
flere unge ind i erhvervet. 

-rd

Bundgarns-seminar

Deltagerne på bundgarns- 
seminaret fik mulighed for 
at kravle i redningsflåden. 
Foto: René Dandanell. 
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Få Fiskeri Tidende 
hjem i din bogreol
Nu kan du købe Fiskeri Tidende årgang 2012 samlet 
og indbundet  i en flot bog. Der er samlet et helt års 
udgaver af Fiskeri Tidende i bogen.

Hver bog koster

kr. 1.000,-
+ forsendelse 

Bestil bøgerne på
tlf. 76 10 96 60
rd@dkfisk.dk

Ulovligt fiskeri efter ål 
har også en betydning for 
bundgarnsfiskere. Arkiv-
foto: René Dandanell.

Bundgarns-seminar

Bundgarns-
udvalget
Der blev genvalg til Niels 
Erik Jensen, Fakse La-
deplads, som formand 
for Bundgarnsudvalget. 
Bjarne Larsen, Klintholm, 
blev valgt som næstfor-
mand. Derudover består 
udvalget af: Svend-Erik 
Olsen, Rødvig, Henrik 
Petersen, Karrebæksminde, 
og Ivan Kyed, Sydhav-
nen. Derudover deltager 
suppleant John Petersen, 
Kalvehave, i udvalgets 
arbejde sammen med 
to repræsentanter fra 
Danmarks Fiskeriforening, 
Allan Buch, Middelfart, og 
Kurt Birk Nielsen, Ebeltoft. 

ÅLEPLAn  Planen har virket, så der er ingen grund til at ændre den

Af René Dandanell

Der er kun ganske få ting, 
der endnu ikke er på plads 
for at opfylde ålehandlings-
planen. Men tidsfristen for 
denne opfyldelse er 1. juli 
2014, så Allan Buch, Dan-
marks Fiskeriforenings 
repræsentant i bundgarns-
udvalget, konstaterede på 
bundgarnsmødet, at det 
nok skal nås. 

Derfor er det også Dan-
marks Fiskeriforenings 

holdning til den kom-
mende revision af ålehand-
lingsplanen, at den skal 
fortsætte uændret de næste 
tre år. Det har også været 
EU-Kommissionens hold-
ning, at hvis landene fulgte 
planen, så skulle den blot 
køre videre. 

Om det sker, vidste Allan 
Buch ikke. 

- Vi har sendt et brev ind 
i slutningen af februar, men 
vi har endnu ikke fået svar 
tilbage, sagde Allan Buch, 
der dog vejrede lidt mor-

genluft efter fødevaremini-
sterens positive udmelding 
på Danmarks Fiskerifor-
enings generalforsamling 
et par dage før bundgarns-
mødet.

Et element i planen er 
blandt andet, at fiskeri-
indsatsen skal mindskes 
over årene. Og i takt med 
at der er et naturligt frafald 
blandt fiskerne, så opfyl-
des det mål langsomt men 
sikkert. 

Der er dog et punkt, hvor 
Niels Erik Jensen, formand 

for Bundgarnsudvalget, 
ikke er enig i måden, som 
ålehandlingsplanen revi-
deres. Der er simpelthen 
alt for mange grønne orga-
nisationer i udvalget, men-
te formanden. 

- Det er en hel masse, der 
ikke har noget med vores 
erhverv at gøre. Og Green-
peace tager kun det nega-
tive frem, sagde Niels Erik 
Jensen. 

Det skal man dog lære 
at leve med, konstaterede 
Kim Kær Hansen, næstfor-

mand i Danmarks Fiskeri-
forening.  

- Vi skal bare være klar 
over, at de grønne organi-
sationer vil vi møde hver 
eneste gang, sagde Kim 
Kær Hansen, der opfordre-
de til også at tage fat i orga-
nisationerne direkte. 

Derfor skal alle påvirkes, 
mente Allan Buch. 

- Vi skal blive ved med at 
trykke på de rigtige knap-
per, og så skal vi blive ved 
med at være seriøse, kon-
staterede Allan Buch. 

Ålefiskere vil 
fortsætte uændret

KOnTROL  Jo mere ulovligt ålesalg, der foregår, jo sværere er det for erhvervsfiskerne at sælge deres ål

Af René Dandanell

Der er ganske godt styr på 
den erhvervsmæssige side 
af ålefiskeriet, fortalte vi-
cefiskeriinspektør Claus 
Wille, Fredericia, på bund-
garnsseminaret i Karre-
bæksminde. Fangstdata fra 
erhvervsfiskerne leveres 
nemlig fra opkøberne til 
NaturErhvervstyrelsen. 

Dem, som kontrollen har 
fokus på, er det rekreative 

fiskeri. Der bruges nemlig 
fortsat ulovlige redskaber i 
stopperioden, og der fore-
går åbenbart også fortsat et 
ulovligt salg af ål. Og det er 
af særlig interesse for dem, 
der skal leve af at fange og 
sælge ål på lovlig vis, men-
te fiskerikontrolinspektø-
ren. 

- I den sidste ende bety-
der det også noget for je-
res priser, at der foregår et 
ulovligt fiskeri, konstatere-
de Claus Wille, der havde 
Kertinge Nor omkring Ker-
teminde som et godt ek-
sempel på et område, hvor 
kontrollen har haft skærpet 
fokus for at komme et mas-
sivt ålefiskeri til livs. 

I efteråret trak Fiskeri-
kontrollen dræg gennem 
området, og de fandt i peri-
oden fra oktober til decem-
ber 2012 1.271 ålefælder i 
form af gamle speedway-
dæk. Claus Wille nævnte, 
at i visse tilfælde var der 
op til 100 dæk bundet sam-
men. 

- Og vi var overrasket 
over, hvor mange ål der var 
i fælderne. I oktober var 
der ål i hver anden. Det var 
faktisk et godt fiskeri, kon-
staterede Claus Wille på 
mødet. 

I december faldt antal-
let af ål i fælderne. Udover 
fælderne fandt kontrollen 
også 30 ruser uden mærker 
på. Om kontrollen har fun-
det alle fælder ved Claus 
Wille ikke. En ting står 
dog klart efter kontrollen. 
De mange fælder har væ-
ret røgtet jævnligt, for kun 
få fælder var sunket ned 
i dyndet på havbunden. 
Og effekten af den mas-
sive indsats har været, at 
erhvervsfiskerne nu kan 
sælge ål lokalt igen. 

Stopperioden for fritids-
fiskere, der fisker i salt-
vand, er for ruser fra 10. 
maj til 31. juli, for krogliner 
fra 1. maj til 30. september 
og der er totalt forbud mod 
at stange og blusse ål hele 
året. 

Claus Wille havde ta-
get nogle tal med omkring 
kontrollen af ål, der er ble-
vet øget efter indførelsen 
af ålehandlingsplanen. I 
2012 blev der således fun-
det 1.214 ulovlige ruder. 
Af dem blev de 396 fundet 
i stopperioden. 40 ulovlige 
pæleruser blev i 2012 fun-
det, mens der ikke var no-
gen ulovlige bundgarn. Det 
var der dog i 2010 og 2011, 
men Claus Wille pointere-
de, at der ikke var tale om 
erhvervsfiskere. 

For at komme det ulovli-
ge fiskeri til livs, bad Claus 
Wille fiskerne om hjælp. 
For med 7.300 km kystlinje 
så er det svært for Fiske-
rikontrollen at nå ud alle 
steder. 

- Giv os besked, hvis I ser 
ulovlige redskaber, så skal 
vi nok tage affære, sagde 
Claus Wille, der også lo-
vede fuld anonymitet til 
anmelderne. 

Ulovligt ålefiskeri har betydning for prisen
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