
FISKERIETS ARBEJDSMILJØRÅD – HVORDAN ER DE ORGANISERT  
HVILKEN VEILEDNING OG HJELP YTER DE I HMS ARBEIDET FOR FISKERE 



LOKALITET 
 55°28'2 N   008°25'5 Ø 



ORGANISATIONSPLAN 

Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd 

Havnesikker-
hedsudvalg VEST 

Havnesikker-
hedsudvalg NORD 

Havnesikker-
hedsudvalg ØST 

Fartøjer med mere 
end 8. besætnings- 

medlemmer 

Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste 



Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
En selvejende institution med en bestyrelse på 8 personer, der er ligeligt 
repræsenteret af henholdsvis partsfiskere og redere. 
 
Formål: 
 At skabe og udbygge grundlaget for, at fiskernes sikkerhedsorganisation gennem 
et organiseret arbejdsmiljøarbejde sættes i stand til at løse sikkerheds- og 
sundhedsspørgsmål, således at der kan opretholdes et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø inden for fiskeriet. 
 
Opgaver: 
  
Kortlægge og vurdere arbejdsmiljøproblemer 
Give oplysning og vejledning 
Koordinere havnesikkerhedsudvalgenes arbejde 
Fremsætte ønsker og forslag om sundhed og sikkerhed i fiskeskibe 
Stille forslag til og udtale sig om nye regler 
Udtale sig om enkeltsager 
Samarbejde om informationsudveksling 



Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste 
 
Fiskeriets Arbejdsmiljøtjeneste varetager arbejdet med sikkerheds- og 
sundhedsforhold for personer, der i søen arbejder om bord på fiskeskibe, og er 
sekretariat for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd og Havnesikkerhedsudvalgene 
 
Opgaver i overskrifter: 
  
Identificere og vurdere arbejdsmiljømæssige problemer på fiskeskibe 

 
Bistå ved løsning af arbejdsmiljømæssige og sikkerhedsmæssige  
   spørgsmål 

 
 Rådgivning om arbejdshygiejniske målinger 

 
Medvirke ved systematiske helbredsundersøgelser 

 
 Undervisning og rådgivning 

 
Samarbejde med havnesikkerhedsudvalgene 
 



HAVNESIKKERHEDSUDVALGSOMRÅDER 



 Medlemmerne i Havnesikkerhedsudvalgene er fiskernes lokale sikkerhedsrepræsentanter 
 Udvalgene består af lige dele partsfiskere og redere (2 -5 repræsentanter fra hver side) 
  
Planlægger, leder og koordinerer sikkerheds- og sundhedsarbejdet i lokalområdet. 
Der skal afholdes kvartalsvise møder i udvalgene. 
  
Formål:    HINDRE GENTAGELSER i forbindelse med: 
   Ulykkestilfælde 

       Forgiftninger 
   Erhvervsbetingede lidelser 

     
Redernes pligter:   Skal sikre medlemmernes tid til arbejdet i udvalgene. 
   Afholde udgifterne til medlemmernes arbejde (gennem bidrag) 
 
Uddannelserne:  Medlemmerne har pligt til at deltage på et 32 timers godkendt 
   arbejdsmiljøkursus (§8 kursus) 
    
 

HAVNESIKKERHEDSUDVALGENE 
 



  

HAVNESIKKERHEDSUDVALGENE 
 

Hvordan fungerer de i praksis 
 
Repræsentanternes primære funktion er at fungere som kontaktpersoner og rådgivere for både 
fiskeskippere og besætningsmedlemmer, ligesom de er kontaktpersoner til Søfartsstyrelsens 
inspektører og til ansatte i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd.  
 
På lokalt plan har de en rådgivende rolle og kan evt. henvise til gode løsninger, når de oplever, at 
der er risiko for arbejdsskader, ulykker eller arbejdsbetingede lidelser. 
 
Ligeledes kan de på en let forståelig måde, hjælpe dig med at omsætte sikkerhedsreglerne og 
lovgivning til almindelig dansk, og er erhvervets sikkerhedsrepræsentanter. 
 
 



  

ØKONOMI 
 

 
   Erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere er forpligtiget til at betale bidrag til  
      Fiskeriets  Arbejdsmiljøråd 
 
   Offentligt tilskud der fastsættes på finansloven (informationsaktiviteter) 

 
   Anden finansiering af relevante projekter gennem Fonde, EU etc. som har til formål at styrke    
      arbejdsmiljøet og sikkerheden i fiskerierhvervet 



PUBLIKATIONER 



SENESTE PUBLIKATIONER 





Projekter i 2013/14 
 
  Optagelse og udgivelse af film omhandlende sikkerhed og arbejdsmiljø                                       
      under fiskeri i de mest repræsentative fiskeriformer  (NaturErhvervstyrelsen) 
 
  Udgivelse af inspirationsguide til afholdelse af forskellige øvelser ombord 
 
  Udgivelse af informationsmateriale om service og vedligehold af sikkerhedsudstyr 
 
  Udgivelse af informationsmateriale om kemikalier og farlige stoffer 

 
  Pilotprojekt om ”Psykisk arbejdsmiljø i fiskeriet” 
 



 
Opsummering af opgaver 
 
   Rådgivning/hjælp til alt ombord som vedrører  
      arbejdsmiljø/sikkerhed 
   Støjmåling samt støjmålingsrapporter 
   Forslag til afhjælpning af støjproblemer 
   Fortolkning af nye bekendtgørelser/regler 
   Hjælp til udarbejdelse af risikovurdering 
   Hjælp inden Søfartsstyrelsens syn 
   Forslag/hjælp til udbedringer i forbindelse med syn 
   Rådgivning ved ny og ombygning samt indflagning 
   Hjælp/rådgivning ved arbejdsskader/nedslidning 
   Krisehjælp 
   Udvikling af produkter/hjælpemidler som skal    
      afhjælpe ulykker samt nedslidning 
 



 
”Safety Management System” 

 
WEBBASERET SYSTEM TIL UDARBEJDELSE AF APV, 

APB, SAMT VEDLIGEHOLDELSE  OG KONTROL AF 
MEDICINKISTE, BESÆTNING OG DERES 

KVALIFIKATIONER, SAMT UDSTYR OG SYN MV. 



http://www.f-a.dk/
http://www.f-a.dk/
http://www.f-a.dk/




Spørgsmål ? 



KOMMUNIKATION 
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