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Fiskeriets arbejdsmiljøråd C 226

Fiskeriets arbejds-
miLjørÅd er på danFish 
for at præsentere en række 
af de opgaver, som rådet 
arbejder med i det daglige. 
det betyder, at Flemming 
Christensen og rådets tre 

konsulenter står klar til at 
tage imod publikum, og der 
er næsten ingen grænser 
for, hvad der kan spørges til. 
der er ”et hav af muligheder” 
som også er overskriften på 
rådets nye stand.

som noget nyt holder Fi-
skeriets arbejdsmiljøråd den 
9. og den 10. oktober mellem 
klokken 13 og 14 begge dage 
en seance i laugsstuen, hvor 
der er præsentation af Fi-
skeriets arbejdsmiljøråds 
webbaserede ”sikkerheds- 
og vedligeholdelsessystem” 
her præsenteres blandt an-
det et nyt modul i systemet 
til håndtering af kemikalier 
ombord, oprettelse af øvel-
ser og udarbejdelse af ar-
bejdsbrugsanvisninger, samt 
information om før-syn, 
her kan blandt andet stilles 
spørgsmål om ”førsyn”, der 
er en gennemgang af fartø-

jet på nøjagtig samme vis, 
som ved det ordinære syn. 
Forskellen er den, at fiskeren 
får lejlighed til at få fundet 
papirerne frem, rettet de fejl 
og mangler, der måtte være 
på fartøjet. Og når søfarts-
styrelsen kommer, så går 
fartøjet lettere gennem syn.

arbejdsmiljørådet har der-
udover også følgende emner 
i fokus på messe standen:

•	 Redningsveste
•	 Kemi
•	 Førsyn

desuden vil der dagligt 
være en konkurrence, hvor 
deltagerne kan vinde en red-
ningsvest.

derudover kan man som 
altid få råd og vejledning på 
rådets stand, om alle spørgs-
mål vedrørende sikkerhed og 
arbejdsmiljø.  

et hav af gode 
råd om sikkerhed

Ulykkesforsikringsforbundet	 	 C	232
for dansk fiskeri g/F

ULYkkesForsikrings-
ForbUndet For dansk 
Fiskeri g/F, som er et 
af de ældste arbejdsska-
deforsikringsselskaber i 
branchen med tæt på 100 
år på bagen, er igen i år at 
finde på danFish messen 
i aalborg. selskabet har i 
alle årene virket for fiske-
rierhvervet med den gen-
sidige tanke ”én for alle og 
alle for én”. 

- vi har været med på 
messen i flere år for vi vil 
gerne vise flaget for vores 
kunder i fiskeriet, siger 
sejer Christensen, der er 
direktør for ulykkesforsik-
ringsforbundet for dansk 
Fiskeri. 

- vi bruger messen til 
at give folk mulighed for 
at komme på standen og 
hilse på os. det er jo ikke 
på en messe, man normalt 
tegner en arbejdsskade-
forsikring, men med vores 
mange år i branchen ken-

der folk os, og de kommer 
for at få en snak, siger se-
jer Christensen. 

På messen kan kun-
derne få en orientering om 
nogle af de produkter som 
ulykkesforsikringsforbun-
det for dansk Fiskeri tilby-
der. det er den lovpligtige 
arbejdsskadeforsikring, 
som arbejdsgiveren skal 
tegne for sine medarbej-
dere. skipper selv kan også 
tegne en frivillig arbejds-
skadeforsikring eller en 
fiskeriulykkesforsikring for 
sig selv eller en medarbej-
dende ægtefælle. desuden 
udbyder ulykkesforsik-
ringsforbundet for dansk 
Fiskeri også en kollektiv 
produktansvarsforsikring. 
der dækker et eventu-
elt erstatningsansvar for 
skade på person eller ting, 
der skyldes egne produk-
ter eller ydelser, efter de er 
solgt.  

Én for alle 
og alle for én

Fiskeriets arbejdsmiljøråd 
har fokus på sikkerheden.
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