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DANMARKS FISKERIFORENING

4 Lørdag den 20. september 2014

Generalforsamlinger

21. december 2014
Hirtshals 
Fiskeriforening.

22. december 2014
Skagen 
Fiskeriforening.

Møder

2. oktober 2014
Dansk selskab for 
Marinbiologi – tema-
møde om formidling 
af det Marine Miljø -
København.

8. oktober 2014
Bestyrelsesmøde
Danmarks Fiskeri-
forening PO - Taulov.

28. oktober 2014
Erhvervsfiskeriudvalgs-
møde - København.

25. november 2014
Erhvervsfiskeriudvalgs-
møde - København.

28.  november 2014
Blåt Bevis - Fiskeriskolen.

Send gerne en mail 
med arrangementer, der 
ønskes med i kalenderen 

til: rd@dkfisk.dk

  Hæder                                Tid til at sende indstillinger til titlen til Arbejdsmiljørådet  

Af René Dandanell     

Når de kommende fiskere 
den 28. november 2014 
får overrakt deres ”Blå 
Bevis” på Fiskeriskolen 
i Thyborøn, så bliver der 
også kåret et af de fiske-
fartøjer, som har uddan-
net lærlingene.

Hvert år kårer Fiske-
riets Arbejdsmiljøråd 
”Årets læreplads”. Vin-

deren er udvalgt mellem 
de fiskefartøjer, der har 
haft lærlinge om bord i 
årets løb. For at komme 
i betragtning skal lære-
pladsen dog indstilles til 
prisen.

- Så vi skal have bragt 
nogle lærepladser i spil, 
siger direktør Flemming 
Christensen fra Fiskeri-
ets Arbejdsmiljøråd, hvor 
indstillingen skal ske til. 

Han fortæller, at de før-

ste læreplader allerede er 
blevet indstillet. Fristen 
for at indstille er første 
november i år. 

Han nævner, at der kan 
sendes en mail til post@f-
a.dk med en begrundelse 
for, at netop den lære-
plads skal kåres.

Betingelserne for at 
kunne blive indstillet 
som årets læreplads er, 
at lærepladsen har udvist 
en særlig stor interesse i 

at bidrage til, at lærlin-
gen har fået en forståelse 
af, hvad et godt og sik-
kert arbejdsmiljø er, og at 
de faglige kompetencer 
er videregivet med stor 
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 Christen-
sen.

Udover fokus på sik-
kerhed og arbejdsmiljø er 
man også velkommen til 
at skrive andre positive 
ting i indstillingen.

Med prisen følger et di-
plom plus en gavecheck 
på 5.000 kroner, der skal 
bruges til velfærd om 
bord på fiskefartøjet.

  Sældød                               Mistanke om virus-angreb på sæler  

Af René Dandanell     

Siden april i år er 250 
spættede sæler døde langs 
den svenske vestkyst, skri-
ver Havs- och Vattenmyn-
digheten i en pressemed-
delelse. Også i Danmark 
har der været tilfælde af 
spættede sæler, der er 
døde. Ifølge de svenske 
myndigheder er antallet 
stigende. Alene i de sene-

ste uger er antallet steget. 
De svenske myndighe-

der undersøger nu årsa-
gen. De har i første om-
gang taget prøver fra døde 
sæler og sendt dem til 
analyse på Statens Veteri-
nærmedicinske Institut i 
Sverige for, at undersøge 
dem for, hvad der kan 
være årsagen. Mistan-
ken går blandt andet på, 
om det kan være viruset 
PDV(Phocine Distemper 

Virus), der har ramt sæ-
lerne. Men prøverne ind-
til nu viser, at det ikke har 
været tilfældet. 

- Men vi må afvente fle-
re prøveresultater, inden 
vi sikkert kan sige, hvad 
der er årsagen, siger Su-
sanne Viken fra HaV. 

PDV-viruset har tidlige-
re været årsag til sældød. 
I 1988 kostede det 23.000 
sæler livet, i 2002 mere 
end 30.000 sæler rundt 

om i Europa og i 2007 
døde 3.000 spættede sæ-
ler. 

Endnu er antallet af 
døde spættede sæler dog 
ikke alarmerende højt. 
De 250 døde sæler er set 
i områder ud for Halland 
på den svenske vestkyst. 
Den samlede bestand i 
området vurderes til at 
være på 10.000 styk. 

Det er åbenbart kun de 
spættede sæler, der ram-

mes lige nu. Der er nemlig 
ikke konstateret tilfælde 
af sældød blandt gråsæler 
i området. 

Tidligere på sommeren 
blev der også konstateret 
dødsfald blandt sæler i 
Danmark. Således var der 
midt i juli over hundrede 
sæler ved Anholt, der blev 
fundet døde. Dengang vi-
ste obduktioner, at der var 
tale om en bakterie, der 
havde slået sælerne ihjel. 

Der konstateres nu flere 
døde sæler i Sverige. 

Kandidater til årets læreplads efterlyses

250 spættede sæler 
døde i Sverige 
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