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Regulering af forhold på
arbejdsmarkedet
Arbejdsforholdene i fiskeriet er specielle. Fangstrejserne er lange.
Sæsonerne er korte. Partsfiskere er kun ansat for én fangstrejse ad gangen, og der er udbyttedeling. I stedet gælder en aftale om arbejdsvilkår.
Aftalen er indgået mellem Danmarks Fiskeriforening og Fagligt Fælles
Forbund (forkortet til 3F i daglig tale). Partsfiskere, som er medlemmer af
3F og arbejder på danske fartøjer, er omfattet af aftalen.

Aftale om arbejdsvilkår bestemmer, hvilket
arbejde mandskabet skal være med til. Aftalen
omfatter alt fra klargøring af skibet over arbejdet om bord med skibets drift og til lodsning
af fangsten.

Mandskabets
arbejdsopgaver er :
Før rejsen påbegyndes:
• Klargøring af skibet
• Montering af fiskeredskaber
• Klargøring af lastrum
• Stuvning af kasser
• Påfyldning af is, agn og brændstof
• og hvad der ellers er nødvendigt
til rejsen
Under rejsen (alt arbejde om bord, der
har med skibets drift at gøre):
• Sætte redskaber ud og hive
dem ind
• Sortering, rensning, skylning og
isning af fangsten
• Reparation af fiskeredskaber
• Pasning af motor og spil
• Rengøring og almindelig vedligeholdelse af skibet
• Holde udkik og stå til rors under
fiskeri og sejlads
Ved ankomst til landingshavn:
• Losning af fangsten mv.
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Hvis skibet er under reparation/kølhaling, kan
man lave en aftale om, at mandskabet deltager i dette arbejde til en fast timepris. Det
fremgår af §8 i aftale om arbejdsvilkår m.v.
Skipper skal også betale løn, når fiskeren går
på kursus – i form af en fast takst pr. undervisningstime.
Aftale om arbejdsvilkår bestemmer også, at
besætninger på danske fiskefartøjer får løn
ved udbyttedeling. Alle om bord forhandler
deres personlige procent af udbyttet med de
andre partsfiskere og skipper/reder. Fordeling
mellem fartøj og besætning kan ikke ændres
med mindre de lokale foreninger godkender
det.
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under uddannelse jf. §4 i aftale om arbejdsvilkår. Er udbyttet meget dårligt en dag, vil
partsfiskere således alligevel være sikret en
mindsteindtjening.
Der er fredspligt med aftale om arbejdsvilkår.
Det betyder, at hvis der opstår uenighed, skal
den løses med mægling – eventuelt voldgift.

Ordforklaring
Mægling:
At løse en konflikt mellem to parter.
En sagkyndig sørger for, at parterne
når til enighed.

Inden udbyttet deles, har ejeren af fartøjet ret
til forlods at trække forskellige omkostninger
fra. Det kan være omkostninger til is, kasseleje, proviant, tvungen pension mv. Det er forskelligt, hvilke omkostninger der regnes som
forlods udgifter rundt om i havnene.

Voldgift:
Ved en voldgift forstås, at begge
parter giver afkald på at bringe sagen
for domstolene og i stedet er villige til
at lade en sagkyndig afgøre tvisten.

Nu kan udbyttet deles. Partsfiskere er garanteret et mindsteudbytte pr. fiskedag, hvis de har
mindst 1 måneds sejltid som fisker og ikke er
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