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Lørdag den 5. oktober 2013

Østersfiskeri
bliver
åbnet
NaturErhvervstyrelsen har
netop åbnet for østersfiskeriet i Limfjorden fra den 7.
oktober. Fiskeriet åbnes for
de områder, der er uden
for de udpegede Natura
2000-områder, fremgår det
af en Bilag 6-meddelelse,
der også fastsætter den fiskbare mængde i efteråret til
100.000 kilo.
Samlet bliver der åbnet
for et fiskeri på 130.000
kilo og af de afsætter der
i alt 5.200 kilo østers til
håndbrejling – det vil sige
fiskeri med Mindre Aktive
Østersfartøjer.
Derudover fremgår det
blandt andet af meddelelsen fra NaturErhvervstyrelsen, at det bliver forbudt at
fiske, medbringe og lande
østers med en vægt på under 80 gram.

-vej

Mød os på
DanFish

på stand C 203

Kandidater til
årets læreplads
efterlyses
Af René Dandanell
Når de kommende fiskere
den 28. November 2013 får
overrakt deres ”Blå Bevis”
på Fiskeriskolen i Thyborøn, så bliver der også kåret
en af de lærepladser, som
har uddannet lærlingene.
Hvert år kårer Fiskeriets Arbejdsmiljøråd ”Årets
læreplads”. Vinderen er
udvalgt mellem de fiskefartøjer, der har haft lærlinge
om bord i årets løb. For at
komme i betragtning skal
lærepladsen dog indstilles
til prisen.
- Så vi skal have bragt
nogle lærepladser i spil,
siger direktør Flemming

Christensen fra Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd, hvor til
indstillingen skal ske.
Han nævner, at der kan
sendes en mail til post@f-a.
dk med en begrundelse for,
at netop den læreplads skal
kåres.
- Man kan også komme
forbi vores stand på DanFish med en indstilling, siger Flemming Christensen.
Betingelserne for at kunne blive indstillet som årets
læreplads er, at lærepladsen har udvist en særlig
stor interesse i at bidrage
til, at lærlingen har fået en
forståelse af, hvad et godt
og sikkert arbejdsmiljø er,
og at de faglige kompetencer er videregivet med stor
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Udover
østersåbningskonkurrencen så vil der
være masser af andre aktiviteter og tilbud på dagen,
der varer fra 10 til 17. Der
vil fx være en fiskeauktion
med – som det hedder –
familievenlige portioner –
besøg på fiskefartøjer, fiskekøkken, flåning af fladfisk
og dissekering af fisk.
Hvis du vil vide mere om
arrangementet, kan du på
ind på www.hvidesande.
dk og læse mere.
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17. - 18. oktober
Ministerrådsmøde,
Luxembourg.

2.-6. december
EU/Norge forhandlinger.
16.-17. december
Ministerrådsmøde,
Bruxelles.

9. oktober
Danish Seafood Association,
Aalborg Kongres & Kulturcenter.
21. december
Hirtshals Fiskeriforening.
22. december
Skagen Fiskeriforening.

7. marts 2014
Thyborøn Havns
Fiskeriforening.
21. marts 2014
Hanstholm Fiskeriforening.
28. marts 2014
Kreds Nord
Sømandshjemmet,
Frederikshavn.
28. marts 2014
Sydvestjysk
Fiskeriforening.
25. april 2014
Ulykkesforsikringsforbundet
for dansk fiskeri.
10. maj 2014
Danmarks
Fiskeriforening.

Send gerne en mail med arrangementer,
der ønskes med i kalenderen til: rd@dkfisk.dk

Ugens 2 opskrifter
fra 2gangeomugen.dk

Fisk i pastaretten

Fisk i salaten

Du skal bruge

Du skal bruge

Lakse- eller ørredfileter

Rejer

Grøntsager efter humør

Salat, tomat, agurk, avocado - eller
andet I kan lide som fyld i salat

Fløde
Pasta

Sådan gør du

Dressing

Sådan gør du

• Svits jeres yndlingsgrøntsager.

• Bland salat, tomat, agurk, avocado
og hvad I kan li’ til en blandet salat.

• Tilsæt fløde og stykker af rå laks
eller ørred.

• Vend rejerne i, og servér med jeres
yndlingsdressing.

• Vend i den færdigkogte pasta, og
varm hurtigt op.
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vægt på arbejdsmiljø og
sikkerhed. Samtidig skal
lærlingen være bevidst om,
hvad sikkerhed og arbejdsmiljø betyder for arbejdet
på et fiskefartøj.
- Og vi vil gerne have
mange indstillinger, så vi
kan vælge den bedste, siger
Flemming Christensen.
Udover fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø er
man også velkommen til at
skrive andre positive ting i
indstillingen.
Med prisen følger et diplom plus en gavecheck på
5.000 kroner, der skal bruges til velfærd om bord på
fiskefartøjet.

FISKENS DAG Hvide Sande holder igen Fiskens Dag
– i år bliver det blandt andet med østersåbningskonkurrence den 13. oktober

Hvis du enten har smag
for eller bare er hurtigt til
at åbne østers, så skal du
måske overveje at tage en
tur til Hvide Sande søndag
den 13. oktober. Her bliver
der nemlig arrangeret en
østersåbningskonkurrence
i forbindelse med Fiskens
Dag.
Det er Edgar Madsen
Fiskebutik, der står for
konkurrencen, der bliver
afholdt om eftermiddagen –
kl. 13 – i butikkens lokaler.
Reglerne er ganske enkle –

28. november
Uddeling af Blåt Bevis,
Fiskeriskolen, Thyborøn.

Generalforsamlinger

Hvem åbner flest østers?

det handler om at åbne flest
østers på tid, og der vil kun
være pladser til 6-8 interesserede.
Derfor vil det være nødvendigt at melde sig til på
forhånd, og det kan man
gøre på telefon 3095 6733,
fremgår det af en pressemeddelelse om Fiskens
Dag.
Og som en ekstra service
kan det nævnes, at man
inden konkurrencen har
planlagt en lille ”workshop”, hvor man kan lære,
hvordan man får åbnet en
østers. Det sker ligeledes i
butikken fra kl. 12.

9. 11. oktober
DanFish International,
Aalborg.

18.-22. november
EU/Norge forhandlinger.

PRIS Tid til at sende indstillinger til titlen
til Arbejdsmiljørådet

Af Kim Vejrup

Nordensvej 3, Taulov
7000 Fredericia

Aktiviteter i fiskeriet

Årsabonnement
Medlemmer: Tilsendes gratis
Pensionister og passive medlemmer*: 700 kr.
Ikke-medlemmer**: 1650 kr.
Bestilles på tlf. 76 22 33 10
* Prisen gælder kun for medlemmer af en lokalforening under Danmarks Fiskeriforening.
Ordningen administreres af lokalforeningerne.
** Ved samlet levering af mindst 25 stk. af
Fiskeri Tidende til samme adresse, kan tilbydes
årsabonnement på kr. 1100 pr. stk.
Freelance

René Dandanell
Redaktør
Tlf. 76 10 96 60
Mobil 24 41 69 30
rd@dkfisk.dk

Lars Gammelgaard
Journalist
Tlf. 76 10 96 62
Mobil 29 25 48 08
lg@dkfisk.dk

Torben Lehmann
Annoncer
Tlf. 76 10 96 63
Mobil 21 63 93 84
tl@dkfisk.dk

Steen T. Sørensen
Layout
Tlf. 76 10 96 65
Mobil 40 54 90 36
sts@dkfisk.dk

Nancy Frich
Journalist
Tlf. 29 24 32 30
nf@dkfisk.dk

Guy Vernaeve
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Find flere spændende fiskeopskrifter på 2gangeomugen.dk. Her kan du også
tilmelde dig nyhedsbrevet, og få ugens to fiskeopskrifter i din mail hver uge.

