
Bøde Twist/Garn Flettet Nymflex PET
Varenummer Varenavn Før  Nu
2229020SP Rundfl. Pet (nymflex) 2,0mm kr 62,00  kr 29,00
2229025SP Rundfl. Pet (nymflex) 2,5mm kr 51,00  kr 29,00
2229030SP2 Rundfl. Pet (nymflex) 3,0mm kr 51,00  kr 29,00
2229040SSP Rundfl. Pet (nymflex) 4,0mm kr 44,00  kr 29,00
2229050SP Rundfl. Pet (nymflex) 5,0mm kr 51,00  kr 29,00
34960020 Twist Silverline 2,0mm kr 52,00  kr 35,00
34960025 Twist Silverline 2,5mm kr 52,00  kr 35,00
34960030 Twist Silverline 3,0mm kr 52,00  kr 35,00
34960040 Twist Silverline 4,0mm kr 52,00  kr 35,00
35250303 Twist Nymflex No. 3/3 Grøn kr 44,50  kr 30,00
35250303S Twist Nymflex No. 3/3 Sort kr 44,50  kr 30,00
35250312O Twist Nymflex No.3/12 Orange kr 44,50  kr 20,00
35250312O1 Twist Nymflex No 3/12 Orang1kg kr 44,50  kr 20,00
35250312O2 Twist Nymflex No 3/12 Orang2kg kr 44,50  kr 20,00
35250312S Twist Nymflex No 3/12 Sort kr 44,50  kr 20,00

Bøjeflåd
Varenummer Varenavn Før  Nu
4011060 Bøjeflåd  Nr.  Sc-60 Hvid kr 45,00  kr 34,00
4011064 Bøjeflåd  Nr.  Sc-64-vl Hvid kr 60,00  kr 39,00
4011080 Bøjeflåd  Nr.  Sc-80-vl Hvid kr 43,80  kr 32,00

Bøjeflag
Varenummer Varenavn Før  Nu
40035070 Bøjeflag 50x70cm Rød kr 17,50  kr 12,00
40035072 Bøjeflag 50x70cm Orange kr 17,50  kr 12,00
40035074 Bøjeflag 50x70cm Grøn kr 17,00  kr 12,00
40045070 Bøjeflag 50x70cm Sort kr 17,50  kr 12,00
40047075 Bøjeflag 70x70cm Sort kr 19,00  kr 12,00

Tonkinstænger
Varenummer Varenavn Før  Nu
4001025 Tonkinstænger 2,5 Mtr kr 13,00  kr 10,00
4001042 Tonkinstænger 4,2 Mtr kr 24,08  kr 15,00

Diverse
Varenummer Varenavn Før  Nu
1400010 Garnsæk PP Hvide 60x60x100 kr 97,14  kr 85,00
1400011 Garnsæk PP Hvide 60x60x100 kr 99,00  kr 85,00
4206500 Krabbehammer kr 74,50  kr 25,00
4206525 Krabbehammer Slagfast Plast kr 128,00  kr 50,00

Knudeløs Nylon Net
Varenummer Varenavn Før  Nu
34302007 Kn.løs Nylonn 20mm No.7 kr 88,00  kr 54,00

Krabbetejner
Varenummer Varenavn Salgspris  Nu pris
31000115 Krabbetejne Model PACIFIC kr 349,50  kr 199,00

Trawlkugler
Varenummer Varenavn Salgspris  Nu pris
42010020 Trawlkugle 2 ltr m/sidehul kr 40,00  kr 25,00
42010041 Trawlkugle 4 ltr m/sidehul kr 67,50  kr 25,00
42010042 Trawlkugle 4 ltr m/cent.hul kr 67,54  kr 25,00
42010043 Trawlkugle 4 ltr m/skrue kr 114,75  kr 25,00

Trawl Wire
Varenummer Varenavn Salgspris  Nu pris
251142607 Trawl-wire 14,0mm 6x7 200favne kr 15,00  kr 9,00
251143607 Trawl-wire 14,0mm 6x7 300favne kr 15,00  kr 9,00
251162607 Trawl-wire 16,0mm 6x7 250favne kr 18,25  kr 10,00

Reb
Varenummer Varenavn   Nu pris
2406050-2406360 Nymflex reb 5-36mm   -20%
2408030-2408480 Danline reb 3-48mm   -10%

Flyde- og fletliner
-20% på alle lagervarer, flydeliner og fletliner.
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 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd        f       
Af Lars Høgner, Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Året 2013 er ved at gå på held og vi kan kigge tilbage 
på et spændende år med mange nyheder og en velbe-
søgt DanFish messe i Aalborg.

RVM systemet er blevet udvidet med flere funktio-
ner, som tilføjer en række nye værktøjer til bl.a. kemi 
ombord, øvelser og eftersyn. 

Et af de nye værktøjer er Arbejdspladsbrugsanvis-
nings (APB), der bruges til gennemgang af faremær-
kede kemiske produkter ombord. Dette er et nyttigt 
værktøj, med øget fokus på hvilke kemiske produkter 
der anvendes til forskellige arbejdsopgaver og hvor-
dan disse produkter bliver håndteret sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt.

Som noget nyt kan FAR tilbyde at gennemgå de 
kemiske produkter i form af en kemisk arbejdsplads-
vurdering, hvor produktets egenskaber og egne vær-
nemidler bliver vurderet. I 2014  er der søgt midler til 
en ny kemi guide, som belyser området med faremær-
kede kemiske produkter og hvordan disse håndteres 
på en korrekt sikkerhedsmæssig måde.

Den helt store opgave i 2013, har været førsyn af 
mindre fartøjer mellem 9 til 10 meter.  Når FAR gen-
nemfører syn af et fartøj foregår det efter Søfartssty-
relsens tjekliste, således at alle områder bliver gen-
nemgået fra motor til redningsmidler ombord. På den 
måde har fartøjsejeren mulighed for at få rettet fejl og 
mangler inden det ordinære syn som Søfartsstyrelsen 
gennemfører. En anden gevinst er muligheden for at 
få en snak om alt fra regler til vejret, hvor FAR gerne 
lytter og kommer med gode råd hvis mulig. 

De generelle mangler som FAR finder under et syn 
kan kort beskrives som følgende:

VHS/DSC opkalds procedurer og brugsanvisning til 
redningsmidler.

midler efter. Redningsdragtens lys bør kontrollers og 
lynlåsen smøres, hvor det anbefales at den er åben 
når den pakkes ned. Hydrostatiske udløser på flåden 
kontrolleres for udløbsdato. Her er der mulighed for 
at købe den nye ISO 9650-1A flåde som er godkendt 
til 15m PP og ud til 25 sømil fra land. Fordelen ved 
den nye flåde er bl.a. at den er billigere at service og 
billigere i anskaffelse. Redningskransens generelle 
stand kontrolleres, herunder linje og lys. Husk ty-
delig hjemsted og navn. På redningsvesten kontrol-
leres lyset og skiftes hvis nødvendig. Hvis du har et 
enmandsbetjent fartøj bør du tænke på hvordan du 
kommer op i fartøjet hvis du ryger overbord. Her er 
der forskellige løsninger med lejder og automatisk 
nødstop af motoren.

hurtiglukker der skal være ført over dørken
DanFish messe 2013 var vel besøgt, med både lokal 

og international interesse lige fra FARs materiale til 
en generel snak om arbejdsmiljø og sikkerhed. Blandt 
andet var der stor interesse i redningsveste, som flit-
tigt blev demonstreret.

Her er et citat fra en fisker, som vi håber at i vil tage 
med jer i 2014: 

Jeg elsker at fiske, så derfor skal mit fartøj være 
sikkert at sejle i, for at jeg kan kommer hjem og 
være i stand til at sejle ud igen næste dag

Året set fra 
arbejdsmiljørådet

 Undersøgelse f       En 
kundetilfredshedsun-
dersøgelse viser, at fi-
skere og landmænd er 
blevet mere utilfredse 
med styrelsen

Af Kim Vejrup

Der er blevet færre plus’er og flere 
minus’er. Så enkelt kan det gøres op, 
når man skal konkludere på den se-

neste kundetilfredshedsundersøgelse 
af NaturErhvervstyrelsen. Kun hver 
tredje af kunderne - heriblandt fi-
skere - siger, at de alt i alt er tilfredse 
med styrelsen.

NaturErhvervstyrelsen fortæller 
i en pressemeddelelse, at faldet i 
kundetilfredsheden “blandt andet 
skyldes lange sagsbehandlingstider 
og vanskeligheder med it-systemer”, 
mens der omvendt er et ønske blandt 
kunderne på det, som styrelsen selv 
kalder “det personlige møde”.

-Vi har stor forståelse for de frustra-
tioner, landmænd, fiskere og konsu-
lenter udtrykker i undersøgelsen. Vi 
tager kritikken til efterretning og har 
allerede igangsat en række initiativer 

for at rette op på tilfredsheden, siger 
direktør i NaturErhvervstyrelsen, Jet-
te Petersen, i pressemeddelelsen.

Derfor vælger styrelsen at prioritere 
netop det personlige møde i 2014, li-
gesom man har prioriteret fire andre 
konkrete områder. Det gælder en 
mere driftssikker Tast-selv-service, 
kortere sagsbehandlingstid, forstå-
elige og læsevenlige breve samt - som 
det fjerde - en ny brugervenlig hjem-
meside. Den sidstnævnte lanceres 
i følge pressemeddelelsen i januar 
2014.

Det bliver i øvrigt fortalt, at man la-
ver den næste kundetilfredshedsun-
dersøgelse i 2015.

Kunderne er utilfredse 
med NaturErhvervstyrelse

 Kattegat f       Miljø-
ministeren og fødeva-
reministeren har svaret 
på henvendelse fra fem 
borgmestre omkring de 
forestående miljøluknin-
ger i Kattegat

Af Kim Vejrup

De fem borgmestre, der midt i no-
vember sendte et brev til såvel miljø-
minister Ida Auken som daværende 
fødevareminister Karen Hækkerup 
om miljølukninger i Kattegat, har her 
på tærsklen til julen fået svar. Det er 
Ida Auken der sammen med sin ny-
udnævnte ministerkollega, Dan Jør-
gensen, står som afsendere af svaret 
til de fem borgmestre.
De to ministre henviser i deres svar 
bl.a. til, at fiskeri er én af de faktorer, 
der ”er medvirkende” til, at ”miljøtil-
standen i de danske havområder ikke 
er god”. 
- De vigtigste faktorer er belastningen 
med næringsstoffer og miljøfremme-
de stoffer, samt påvirkningen fra fi-
skeri, herunder fiskeri med bundslæ-
bende redskaber. Der er der behov for 
at gennemføre forskellige tiltag for at 
reducere belastningen fra disse fakto-
rer, slår ministrene fast.

De fortæller videre, at der allerede 
er sket en række tiltag til at forbedre 
havmiljøets tilstand i Kattegat – fx 

nævner de fiskeriregulering, hvor der 
”stilles krav med henblik på at sikre 
bæredygtige fiskebestande”. Videre 
peger de på, at der nu er sat gang i 
en undersøgelse for at fastslå behovet 
for at udpege områder i Kattegat for 
at opnå en god miljøtilstand i 2020.
- Undersøgelsen inddrager såvel øko-
nomiske hensyn som naturhensyn. 
En eventuel beslutning om at udpege 
beskyttede områder vil således skulle 
ske efter en balanceret tilgang, hvor 
der både tages hensyn til biodiver-
sitet og fortsatte muligheder for er-
hvervsudøvelse, skriver ministrene 
og tilføjer:
- Undersøgelsen tager udgangspunkt 
i en minimumsimplementering af di-
rektivet.

De slutter deres svar af med at give 

udtryk for, at borgmestrene – eller 
måske rettere de kommuner, som de 
repræsenterer – meget gerne må ”bi-
drage til at kvalificere den endelige 
beslutning”, når forslagene om mil-
jølukninger kommer i høring. Dog 
skriver ministrene ikke noget om, 
hvornår høringsfasen bliver indledt.
De fem borgmestre tæller Lars Møl-
ler fra Frederikshavn Kommune, Jan 
Petersen fra Norddjurs Kommune, 
Helge Friis fra Halsnæs Kommune, 
Jan Ferdinandsen fra Gribskov Kom-
mune og Thomas Olsen fra Læsø 
Kommune. 
Af de fem borgmestre er det blot én af 
dem, der også har borgmesterposten 
efter den 1. januar 2014 – det er Jan 
Petersen fra Norddjurs Kommune.

Miljølukninger vil ske som 
minimumsimplementering

Lars Møller - i midten - har tidligere sammen med sine borgmester-
kollegaer fået svar på deres henvendelse til bla. miljøminister Ida 
Auken. Arkivfoto: Fiskeri Tidende.


