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

Du skal bruge
Fisk mm.
•	500-600	g	rødspættefilet
•	1	dl	rugmel

Persillesauce
•	15	g	smør
•	4	dl	mælk
•	2	spsk	hvedemel
•	1	bdt.	hakket	persille

Tilbehør
•	nye	kartofler
•	dampet	broccoli
•	1	citron	i	både

Sådan gør du
Fisk
•	Skyl	rødspættefileterne	i	koldt	vand,	
 og vend dem i rugmel, tilsat salt og 
 peber.
•	Steg	fiskefiletern	på	en	slip	let-pande	
	 i	gyldent	smør	tilsat	rapsolie,	3-4	
 minutter på hver side.
 
Persillesauce
•	Kom	smørret	i	en	gryde	sammen	
 med halvdelen af mælken, og kop op.
•	Ryst	en	jævning	af	hvedemel	og	den	
 resterende mælk, og tilsæt den under 
	 omrøring	til	den	kogende	mælk.
•	Kog	saucen	godt	igennem	under	
	 omrøring,	og	smag	til	med	salt	og	
 peber.
•	Vend	persillen	i	saucen	lige	inden	
 servering.
•	Servér	de	lækre	rødspættefileter	med	
	 persillesauce,	nye	kartofler,	dampet	
	 broccoli	og	citronbåde.

Du skal bruge
Fisk mm.
•	500-600	g	kullerfilet
•	1	æg
•	1	dl	mælk
•	1/2	dl	havregryn
•	1	bdt.	dild

Broccolimos
•	100	g	kartofler	i	tern
•	1	kg	broccoli	med	stok	i	buketter/
 tern
•	2 spsk rapsolie
•	1	bdt.	finthakket	forårsløg

Tilbehør
•	1	citron	i	både
•	friskbagt	rugbrød
Sådan gør du
Broccolimos
•	Kog	kartofler	og	broccoli	i	en	gryde	
	 med	vand	i	ca.	10	minutter,	indtil	
	 det	er	mørt.
•	Hæld	vandet	fra,	og	blend	grønt-
 sagerne til en glat mos.
•	Rør	olie	og	forårsløg	i,	og	smag	til	
 med salt og peber.
 
Fisk
•	Blend	fisk,	æg,	mælk,	havregryn,	dild,	
	 1/2	tsk	salt	og	lidt	peber,	indtil	
 farsen har en passende konsistens.
•	Form	farsen	til	frikadeller.
•	Steg	dem	4-5	minutter	på	hver	side	
	 på	en	slip	let-pande	i	gyldent	smør	
 tilsat rapsolie.

Rødspættefilet 
med persillesauce

Kullerfrikadeller 
med broccolimos

Ugens 2 opskrifter 

Priser på annoncering
Find priser på annoncering i Fiskeri Tidende 
og på FiskeriTidende.dk på
www.fiskeritidende.dk/annoncering

Smal annonce 
på forsiden 

og undersider 
(160 x 600 px)

6.000,-  
1 år

3.500,-  
6 mdr.

2.500,-  
3 mdr.

Bred MELLEM
annonce 

på forsiden 
og undersider
(300 x 250 px)

5.000,-  
1 år

3.000,-  
6 mdr.

2.000,-  
3 mdr.

Bred HØJ
annonce 

på forsiden 
og undersider
(300 x 600 px)

10.000,-  
1 år

6.000,-  
6 mdr.

4.000,-  
3 mdr.

Top-annonce
(450 x 150 px)

7.500,-  
1 år

4.000,-  
6 mdr.

2.700,-  
3 mdr.

Bred SMAL
annonce 

på forsiden 
og undersider
(300 x 100 px)

4.000,-  
1 år

2.500,-  
6 mdr.

1.750,-  
3 mdr.

7.500,-  
1 år

4.000,-  
6 mdr.

2.700,-  
3 mdr.

SOLGT

Smal annonce 
på forsiden 

og undersider 
på forsiden 

og undersider 
på forsiden 

(160 x 600 px)

6.000,-  

3.500,-  

Smal annonce 
på forsiden 

og undersider 
på forsiden 

og undersider 
på forsiden 

(160 x 600 px)

6.000,-  
1 år

3.500,-  
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December

21. december 9.00
Hirtshals Fiskeriforening.

28. maj
Jubilæumsreception
Thyborøn Havn.

29. maj
Åben Havn, Thyborøn.

28. november
Blåt Bevis, Fiskeriskolen.

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

Generalforsamlinger

Møder

  Sikerhed                                Arbejdsmiljøråd indbyder fiskere og leverandører til 
dialogmøde for at få nye ideer, der kan sikre mod ulykker

Af René Dandanell   

Krabbeknusere på fiske-
fartøjer kan være et farligt 
stykke værktøj. 

Der har gennem årene 
været en række tilfælde 
med ulykker, hvor fiskere 
har fået hånden eller fingre 
i klemme mellem valserne. 
Siden den første ulykke har 
der været arbejdet på at for-
bedre sikkerheden, men al-
ligevel forekom der endnu 
en ulykke i januar måned, 
hvor en fisker på trods af 
afskærmning på forsiden af 
krabbeknusere fik læderet 
sin hånd. 

Nu har Søfartsstyrelsen 
bedt Fiskeriets Arbejds-
miljøråd tage initiativ til 
forbedring af sikkerheden 
omkring brugen. Derfor in-
viterer Fiskeriets Arbejds-
miljøråd til et dialog møde 
i Hvide Sande, fredag den 
6. juni 2014 fra kl. 09:00 – 
13:00. i Fiskeriets Hus, mel-

lem producenter af krab-
beknuser og fiskere som 
anvender dem i det daglige. 

Målet med mødet er at få 
en dialog om emnet og få 
kigget på sikkerheden med 
flere øjne end hidtil. Sam-
tidig er målet at få ideer til, 
hvordan sikkerheden kan 

forbedres, samtidig med at 
man bevare funktionalite-
ten. 

Arbejdsmiljørådet håber, 
at så mange fiskere som 
muligt vil deltage for at give 
input til sikkerheden om-
kring krabbeknusere, da de 
bedste løsninger skal findes 

i samarbejde med dem, der 
har den største erfaring i 
brugen af krabbeknuserne.

Tilmelding til mødet skal 
ske til Fiskeriets Arbejds-
miljøråd på telefon. 75 18 
05 66 eller mail post@f-a.
dk. Senest mandag den 2. 
juni 2014.  

  Sæler                                Men fiskerne stiller spørgsmålstegn ved, om det hjælper dem

Af Kim Vejrup   

De sydsvenske fiskere er – 
som flere og flere danske 
kollegaer - hårdt ramt af 
sælplagerne i Østersøområ-
det, og det får nu de sven-
ske myndigheder – Havs- 
och Vattenmyndigheten 
– til at sætte endnu flere 
penge af til at udvikle sæl-
sikre redskaber. Det fortæl-
ler den svenske fiskeravis, 
Yrkesfiskaren.

I alt bliver der nu afsat 
yderligere tre millioner 
svenske kroner til formå-
let, og det fremgår tydeligt 
af udmeldinger fra Havs- 
och Vattenmyndigheten, 
at man her ikke går ind for 
nedskydning af sælerne for 
at regulere på bestanden, så 
fiskerne kan fortsætte deres 
erhverv.

- At der overhovedet fin-
des sæler viser jo, at økosy-
stemet virker. Vi skal ikke 
lege Gud og nedskyde de 

arter, som vi ikke har brug 
for her og nu, siger Susanne 
Viker, der er ansvarlig for 
sæler hos Havs- och Vatten-
myndigheten ifølge Yrkes-
fiskaren til Ölandsbladet.

Såvel udsagnet fra Havs- 
och Vattenmyndigheten 
som den yderligere bevil-
ling til udvikling af sæl-
sikre redskaber bliver mødt 
med forundring af fiskerne. 
Her er man langt fra sikker 
på, at udviklingen af sæl-
sikre redskaber vil gavne 

dem – i hvert fald ikke her 
og nu.

- Det er da fantastisk, at 
man forsøger at finde alter-
native løsninger på proble-
met. Men det bedste ville 
vel være, at man gjorde som 
før i tiden: Nedskyde dem, 
lyder det således fra Tore 
Johnsson, der er viceord-
førende i Sveriges Fiskares 
Riksförbund og i øvrigt ak-
tiv fisker.

Krabbeknusernes 
sikkerhed skal drøftes

Sverige bruger flere penge 
på sælsikre redskaber


