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FF Skagen vært for
EFFOP konference

EFFOPs konference afholdes
hvert andet år, og i år var
fremmødet til konferencen i
Skagen rekordhøjt med 139
deltagende.

Solen skinnede og humøret var højt, da Danmark – med Skagen og FF Skagen som lokation – denne
sommer var vært for den europæiske producentorganisation for fiskemel- og olieproducenter EFFOPs
konference, som afholdes hvert andet år. Årets hovedtema lød: »Ansvarlig Produktion – på europæisk
vis« og lagde op til vidensdeling på kryds og tværs blandt de rekordmange deltagende.
Danmark stod for værtsskabet, og at netop
Skagen i år blev valgt som lokation for konferencen, vækker stor begejstring hos FF
Skagen.

EFFOPs krav som de krav, som stilles af de
danske myndigheder og EU’s kontrolforordning.

Han tilføjer, at man i EFFOP regi har etableret en vejestandard, og de gennemførte
tiltag hos FF Skagen opfylder fuldt ud såvel

Direktør for EFFOP og direktør for Marine
Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk,
mener også, at FF Skagen som årets vært
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»Vi er stolte af og glade for at fremvise alle
de gode tiltag, som vi har gennemført angå-

ende vejning, artssortering, fuld transparans
og bæredygtighed,« siger CEO i FF Koncernen, Johannes Palsson.

EFFOP KONFERENCE 2022

passer rigtig godt med årets tema om
ansvarlig produktion.

helt konkret, hvad FF Skagen har gjort,«
siger direktør for EFFOP, Anne Mette Bæk.

cesmæssige diskussioner på et højt teknisk plan.

»Kommissionen besøgte sidste år FF Skagen og roste virksomheden for deres indsats for det ansvarlige, bæredygtige fiskeri, og derfor glæder mange af vores
medlemmer sig til at komme hertil og se

Formålet med EFFOP Konferencen er
netop vidensdeling på kryds og tværs
inden for blandt andet det lovgivningsmæssige på EU-plan, de generelle udfordringer i branchen og ikke mindst pro-

»Netværk er rigtig vigtigt i alle brancher,
og fiskeribranchen er ingen undtagelse.
Medlemmerne har stor glæde af at
mødes og udveksle erfaringer og få ny
viden med hjem,« siger Anne Mette Bæk.

Fra venstre: Formand for EFFOP og Regional Manager hos
Pelagia i Irland, Frank Trearty, CEO i FF Koncernen Johannes
Palsson samt direktør for EFFOP og direktør for Marine
Ingredients Denmark, Anne Mette Bæk.

Konferencens første dag startede ud med
rundvisning på Karstensens Skibsværft

Frokosten blev indtaget på
Skagen Bryghus i højt humør.

De mange »gule« konferencedeltagere vakte opsigt i bybilledet.
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Løfter industrien som helhed
Formanden for EFFOP og Regional Manager for Pelagia i Irland er ikke i tvivl
om, hvad EFFOPs primære formål er
som producentorganisation.
»EFFOP handler kort fortalt om, hvad
det er, der samler os som industri og

at skaffe fælles viden, som løfter industrien som helhed. EFFOP fokuserer på
at skabe en bæredygtig vej for fremtiden
ved blandt andet at se på, hvordan vi minimerer energiforbruget, og hvordan vi i
det hele taget producerer flere råvarer
med mindre energi,« siger Frank Trearty.

EFFOPs konference handler om vidensdeling på tværs af
branchens virksomheder, og der fokuseres blandt andet
meget på den tekniske del.

EFFOP
EFFOP har medlemmer fra Danmark, Færøerne, Storbritannien,
Irland, Island, Norge, Tyskland,
Spanien, Frankrig, Polen, Estland,
Malta og Letland.

Konferencen varede i alt tre dage med masser af
såvel faglig sparring samt networking på tværs af
de deltagende medlemmer.

Vin, Sprit & Deli Centralen sørgede for
et kærkomment afbræk i programmet.
Deltagerne udtrykte stor begejstring for årets lokation i smukke, solrige
Skagen, som der var indlagt god tid i programmet til at nyde.
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STATUS PÅ FØRSTE HALVÅR

Medarbejderne har sikret godt
Status på FF Skagens første halvår er, at det er gået rigtig godt. Der blev indkøbt de
mængder råvarer, der var budgetteret med, og fabrikken har kørt upåklageligt.
Ledelsen i FF Skagen sender en stor tak til medarbejderne.

Glæden er til at spore hos Fish Supply Director, John B. Christensen (tv.)
og Production Director, Lars Uldal, som begge er enige i, at de aldrig
havde klaret et så godt første halvår uden deres trofaste medarbejdere.

»Efter at have været igennem store tiltag med produktionskapaciteten er det
virkelig glædeligt, at vi med de fire hold
i Skagen har kunnet køre stort set fuld
produktion stort set hele første halvår

4

og derved opnået gode resultater,« siger
CEO i FF Skagen, Johannes Palsson.

ros er Fish Supply Director, John B. Christensen, helt enig i.

Han retter en stor ros til medarbejderne,
som har leveret en kæmpe indsats. Den

»Medarbejderne har ganske enkelt sikret
driften på fabrikken. De har simpelthen

første halvår for FF Skagen
knoklet løs hele første halvår og er trofaste mødt ind på job, alle de weekender,
der var fisk,« siger Fish Supply Director,
John B. Christensen.
Også medarbejderne i Hanstholm får en
tak med på vejen, da de i perioder har
stået på hovedet for at få losset bådene
og sendt lastbiler fulde af fisk afsted
til videre forarbejdning på fabrikken i
Skagen.

På forkant med
omstilling fra gas til olie
En anden tak, der skal rettes er til værkførerne og medarbejderne på kedelcentralen, som i slutningen af sidste år var
enormt hurtige til at omstille virksomhedens produktion fra at være gasdrevet til
oliedrevet.
Virksomheden så ind i voldsomt stigende gaspriser og ønskede derfor at
omstille fabrikken.
»Det trak lidt tænder ud, men der blev
handlet hurtigt og effektivt, således at
vi kunne starte året ud uden de voldsomme gaspriser og i stedet med de
knap så voldsomme oliepriser,« siger
Production Director i FF Skagen, Lars
Uldal.
Senere viste det sig, at virksomheden
udover reduktion af energiomkost
ninger var på forkant i forhold til risikoen omkring forsyningssikkerheden af
gas som følge af Ruslands invasion af
Ukraine.

Gået bedre end normalt
trods prisstigninger
Lars Uldal og John B. beretter, at første
halvår er forløbet rigtig godt både for losningen og produktionen.
»Fiskene er kommet ind til fabrikken i
et godt flow, og med de kvoter der har
været, har det sikret en effektiv drift på
én fabrik,« siger John B. Christensen.

Medarbejdernes indsats blev markeret med en pølsevogn
på havnen i sommersolen.
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STATUS PÅ FØRSTE HALVÅR

Efter hotdogs i solen holdt CEO i FF Skagen, Johannes Palsson, informationsmøde for medarbejderne,
hvor der også var lejlighed til at takke medarbejderne for deres indsats.

»Og fabrikken har simpelthen kørt fantastisk godt og stabilt. Fisken er kommet
meget jævnt, og det har vi bestemt kunnet mærke i produktionen,« siger Lars
Uldal.

Små kvoter
skal udnyttes til fulde
Johannes Palsson fremhæver en god
tobissæson, på trods af at mængderne
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kunne have set helt anderledes ud, hvis
ikke biologerne var gået ind og havde
anvendt den såkaldte »powermodel«.
Brugen af denne model gjorde, at kvoten blev reduceret til under det halve af,
hvad man efter den gamle metode ville
være kommet frem til.
»Vi ser ligeledes ind i et efterår, hvor
mængderne bliver små, og hvor det der-

for er tvingende nødvendigt, at vi får udnyttet kvoterne til fulde på især brisling
og sperling,« siger Johannes Palsson.

Her ses GG 229 Clipperton, E 349
Cattleya og GG 207 Torland på en dag
i maj, hvor de tilsammen lossede 3690
ton tobis til fabrikken.

DONATION TIL UKRAINSKE BORGERE

FF Skagen og Scandic Pelagic
donerer 100.000 kr. til ukrainske
borgere i Skagen og Aalbæk
Bestyrelserne i FF Skagen og Scandic Pelagic har besluttet at donere 100.000 kr. til
ukrainske borgere i Skagen og Aalbæk – til de formål, der ikke kan afhjælpes af de frivillige
kræfter eller myndighederne.

Ideen til donationen opstod egentlig
blandt FF Koncernens aktionærer.
»Nogle aktionærer nævnte på bagkant af
generalforsamlingen i maj, om ikke det
kunne være en god ide, at FF og Scandic Pelagic støttede op om disse ulykkelige mennesker. Så tog jeg en runde
med bestyrelsen, og det var der fuld opbakning til,« siger bestyrelsesformand i
FF Koncernen, Jens Borup.
FF Skagen og Scandic Pelagics donation
er tiltænkt hjælp med økonomisk støtte
til ukrainere, som har behov for hjælp,
som ikke kan honoreres gennem frivillighedsprojekter og/eller i myndighedssystemet. Støtten er ikke kun personbåret,
den henvender sig også til foreninger og
frivillige, som vil tilbyde de ukrainske borgere en oplevelse, som kan styrke deres
tilknytning til lokalsamfundet.
»Det er mennesker, der er kommet i en
meget trist situation, hvor de har været
nødt til at flygte fra hus og hjem og efterlade familiemedlemmer i krig. Man
kan sagtens sætte sig ind i, hvor forfærdeligt det må være, så det vil glæde
os meget, hvis vi kan hjælpe og være
med til at sprede lidt glæde – og meget
gerne blandt børnene,« siger Jens
Borup.

Ansøgningsskema
kan rekvireres online
FF Skagen og Scandic Pelagic har indgået
et samarbejde med de frivillige tovholdere fra Skagen og Aalbæk, som koordi-

HR-Chef i Scandic Pelagic, Susanne Nielsen og bestyrelsesformand i FF Koncernen,
Jens Borup er på hele koncernens vegne glade for at være med til at byde de ukrainske borgere velkomne.

nerer indsatsen mellem de nye borgere
og integrationsmyndighederne i Frederikshavn Kommune. Sammen med HRChef i Scandic Pelagic, Susanne Nielsen
vurderer de indkomne ansøgninger om
økonomisk støtte.

Hvis du har behov for støtte eller sidder
med et projekt, som henvender sig til
vores nye borgere, så rekvirer et ansøgningsskema på selskabernes hjemmeside – www.ffskagen.dk eller www.scandicpelagic.com
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Foto: Robert Vernersen

GG 330 CARMONA
Her ses GG 330 Carmona, netop ankommet til Skagen
efter første store sejltur blot få dage efter dåben.

Første grønne fiskeskib
bygget i Sverige
Det er ikke mere end otte år siden, Carmona AB søsatte det
ottende GG 330 Carmona i rækken. Men en stærk ambition
om at stræbe efter det mest bæredygtige, energivenlige skib
muligt af respekt for naturen har ført til, at ejerne i sommers
kunne døbe det niende GG 330 Carmona.

GG 330 Carmona
• Nybygningen GG 330 Carmona
er det 9. Carmona i rækken
• Skibet er bygget på Ö-varvet på
Öckerö i Sverige
• Længde: 49,9 meter

GG 330 Carmona blev bygget på Ö-varvet på Öckerö i Sverige med respekt for
planeten for øje. Det bliver af samme
grund beskrevet som Sveriges første
grønne fiskeskib bygget i Sverige.
»Da vi tog beslutningen om at bygge det
nye Carmona, var alle indstillede på, at
hun skulle blive en rollemodel på miljøområdet. Det handler om at tage miljøansvar efter bedste evne og at gøre,
hvad der står i vores magt for at gøre
miljøbelastningen så lav som muligt. Vi
er derfor meget stolte af vores nye skib.

8

Hun er beviset på vores stærke tro på
fremtiden,« siger ejer og skipper Anders
Gustafsson.
Anders Gustafsson ejer skibet sammen
med sine to sønner Eric og Fredrik Gustafsson og hans fætters søn Martin
Ivarsson. Skibet har hjemhavn på den
svenske ø Dyrön.
»Vi har arvet områdets ældste erhverv fra
vores forfædre, og vi vil give det videre til
vores børn og børnebørn. Vi tror på en
lys fremtid for ansvarligt og bæredygtigt

• Bredde: 12,5 meter
• Kapacitet: 1200 ton
• Motor: 2700 kW
• Besætningen består af to hold af
fem mand på hvert skift

fiskeri. For vores familier er det en livsstil,
der betyder, at vi konstant lever med naturen og er meget optaget af et sundt hav
og sundt fiskeri,« siger Anders Gustafsson,
der henviser til, at familien har fisket i alle
de generationer, de er vidende om.

Foto: Gunnel Gustafsson, Dyrön

Grønne løsninger
Ny Carmona har blandt andet en skrogform, der sparer brændstof, en ny propelløsning, som øger effektiviteten af
trækkraften i trawl, den nyeste artikulationsteknologi og frem for alt en udstødningsrensning, der fjerner 85 % af nitrogenoxiderne.

Har købt GG 778 Lövön
Det gamle Carmona er solgt til Stella
Nova. Kort tid efter dåben af det ny Carmona, købte rederiet ligeledes GG 778
Lövön.
»Vi overtog GG 778 Lövön omkring
Sankt Hans, og dele af besætningen er
fulgt med,« siger Anders Gustafsson.

GG 330 Carmona til søs.

GG 330 Carmona blev døbt i Öckerö den 16. juni - en sommerdag
med godt vejr og højt humør blandt de mange deltagende.

Foto: Gunnel Gustafsson, Dyrön

»Det er vældigt vigtigt, at ungdommen
selv kommer afsted på togter, i stedet
for at os fra den ældre generation står
og retter på dem hele tiden. Jeg har set
mange, hvor interessen hos de unge forsvinder, hvis ikke selv de kommer afsted
og får kraften til fiskeriet selv,« siger Anders Gustafsson.

Foto: Gunnel Gustafsson, Dyrön

Første egentlige fisketur med GG 330
Carmona er her i august måned, hvor
der bliver fisket efter sild, som skibet
vanen tro losser hos Scandic Pelagic og
Ellös i Sverige. Selv sejler Anders Gustafsson dog stort set ikke mere, da han
vil lade de yngre kræfter komme til.

Foto: Gunnel Gustafsson, Dyrön

Første fisketur efter sild

Traditionen tro blev skibet døbt
med en flaske champagne.

GG 330 Carmonas fire ejere fotograferet på dagen for dåben af skibet.
Fra venstre: Anders Gustafsson, hans sønner Frederik og Eric Gustavsson
og hans fætters søn, Martin Ivarsson.
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NYT MASKINERI TIL SCANDIC PELAGIC

Scandic Pelagic
ruster sig til ny sæson
Som CEO i Scandic Pelagic, Johannes
Palsson lidt muntert beskriver det, var
det tid til at skifte til en »yngre model«.
Herefter gik det stærkt.
»Vi fik sendt en flok medarbejdere sydpå,
og på blot 12 dage fik de til tyskernes
store forundring afinstalleret hele deres
skæreri og sendt 20 lastbiler afsted retur
mod Skagen,« siger CEO i Scandic Pelagic, Johannes Palsson.
Scandic Pelagic har i alt opkøbt 16 maskiner, som er væsentligt nyere end
dem, de har og skal erstatte i Skagen.
»I elvte time fik vi installeret de første
8 af maskinerne i Skagen, lige inden
matjessæsonen. Hele flytningen og installationen er gået utroligt godt. Vi har
holdt tidsplanen, og der har været et

utroligt godt samarbejde mellem vores
folk i Aalbæk og Skagen,« siger Production Director i Scandic Pelagic, Ole
Holm, og henviser til, at mens Aalbækfolkene drog mod Tyskland for at hente
de nye maskiner, var det Skagensfolkene der stod for afmonteringen af de
gamle maskiner. Selve installationen af
de nye maskiner foregik efterfølgende i
fællesskab.
»Maskinerne blev kørt godt ind under
matjessæsonen, hvor der var mulighed
for at finjustere driften. Vi forventer med
de nye maskiner, der allerede er installeret, at vi kan opnå en kapacitetsforøgelse
på op til 10 %, på den første linje,« siger
Ole Holm.

Aalbæk udskudt
De oprindelige planer om at nedlægge

Her ses en af de nyindkøbte maskiner fra Rügen, som blev prøvekørt under matjessæsonen, så den var helt klar til hovedsæsonen efter sommerferien. »Vi er godt
tilfredse med handlen og har fået meget maskineri for pengene,« siger Production
Director i Scandic Pelagic, Ole Holm
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Bedst som Scandic Pelagic havde besluttet at nedlægge skæreriet i Aalbæk og samle denne
aktivitet i Skagen, opstod der en ny mulighed for virksomheden. En af virksomhedens største
konkurrenter på Rügen i Tyskland valgte at lukke deres skæreri, og Scandic Pelagic var ikke sene til
at gribe muligheden for opkøb af deres maskineri.

Production Director i Scandic Pelagic, Ole Holm foran det norske skib
H-34-AV Gardar, der er i færd med at losse 400 ton sild til fabrikken.
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NYT MASKINERI TIL SCANDIC PELAGIC

skæreriet i Aalbæk er fortsat sparket til
hjørne indtil næste år.
»I og med vi fik mulighed for at opkøbe
maskinerne i Tyskland, var det ikke nødvendigt at flytte maskinerne fra Aalbæk
nu. De vil i stedet blive flyttet engang
efter hovedsæsonen,« siger Johannes
Palsson.

Status på produktionen
Scandic Pelagic opnåede en fornuftig
matjessæson, hvor de norske både startede sæsonen ud, og de danske både
sidenhen hentede det sidste i UK farvandet, som nordmændende efter Brexit ikke længere har adgang til.
Efter sommerferien gik årets hovedsæson i gang, og i skrivende stund er der
travlhed på fabrikken.

Travlhed i pakkeriet.

»Vi har haft fuld knald på produktionen i både Skagen og Aalbæk, siden vi
startede op på hovedsæsonen den 1.
august. Når måneden er omme, overgår

Startskuddet til hovedsæsonen lød 1. august, og der har som forventet været fuld
knald på produktionen fra starten af. Men selv i de travleste tider er der tid til smil
i produktionen.
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vi til rognsæson, hvor vi ligeledes forventer at køre med fuld produktion,« siger
Ole Holm.

UDDANNELSE

11 nyuddannede
procesoperatører

Foto: Lars Uldal

Siden 2019 har 11 FF Skagen medarbejdere fra Hanstholmfabrikken knoklet på for at
uddanne sig til procesoperatører. Selvom der var mange udfordringer undervejs – den
største af dem alle, at fabrikken lukkede sidste år – knoklede medarbejderne videre.
I foråret drog de nyuddannede procesoperatører fra Hanstholm mod EUC Lillebælt i
Fredericia for at høste prisen for flere års hårdt arbejde og modtage deres eksamensbevis.

De nyuddannede procesoperatører – øverst fra venstre: Lærer Ulf Tume Hesby, Anders Larsen, Frank Skovby, Brian Bojer Knudsen,
Sofie Nielsen, lærer Frede Madsen, Kim Kalør Kjær, Michael Munchow, Morten Bjerre, lærer Karsten Jensen Sorth, Kim Nielsen.
Forrest ved stenen er Jimmi Guldhammer (tv.) og lærer Keld Frederiksen
Derudover var der to, der fik svendebrev, men ikke var tilstede: Casper Pedersen og Knud Nielsen

Med til fejringen i Fredericia var Fish
Supply Director John B. Christensen, formand John Korsgård og Production Director, Lars Uldal.
»Der har bestemt været mange bump på
vejen i denne uddannelse, ikke mindst

coronakrisen, hvor eleverne blev fjernundervist fra Hanstholm, og selvfølgelig da
fabrikken i Hanstholm lukkede sidste år.
Derfor var det en bevægende dag at stå i
Fredericia og fejre, at medarbejderne har
gennemført på trods,« siger Production
Director i FF Skagen, Lars Uldal.

I alt var ni nyuddannede procesoperatører mødt op for at få overrakt deres eksamensbevis, mens yderligere to også har
gennemført uddannelsen, som var startet op som et rent FF hold, som kunne
modtage teoridelen af undervisningen i
Fredericia i fabrikkens lukeperiode om
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UDDANNELSE

lidt i bremsen. Der har andre trådt til og
holdt fanen højt med både lektiehjælp
og motiverende snakke, og det er generelt bare en rigtig flot indsats som et
team,« siger Lars Uldal.

Foto: John B. Christensen

Lars Uldal har da også kun gode oplevelser omkring samarbejdet såvel internt i
FF Skagen som med skolen.

Tillidsrepræsentant i FF Skagen, Michael Munchow (th.), får her overrakt sit eksamensbevis af uddannelseschef på EUC Lillebælt, Henning Aaberg. Michael Munchow
klarede sig rigtig godt til svendeprøverne og afsluttede med et 12-tal.

vinteren, mens praktikforløbene foregik,
når der igen var masser af fisk til den nu
helt lukkede fabrik.
»Alle mand gik til svendeprøve og bestod – flere endda med bravour. Det var
et meget fint arrangement og også en
smule følelsesladet,« siger Production Director, Lars Uldal.

Han fremhæver da også, at der hele
vejen igennem har været et ganske særligt samarbejde på holdet, som i den
grad har klaret sig igennem ved fælles
hjælp.
»De har været rigtig gode til at få alle
mand med videre, hvis nogen har hængt

Et særligt sammenhold
Da uddannelsen startede op i 2019
som et led i at fastholde og opkvalificere
medarbejderne under vinterlukkeperioden, var mange i tvivl om, hvorvidt det
var et godt tilbud eller ej.

Der har været et utroligt godt sammenhold på FF Skagen holdet hele vejen
igennem. Efter uddelingen af eksamensbeviser var der tid til hygge og til
at sige ordentligt farvel og på gensyn til
hinanden.
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Foto: John B. Christensen

»Her efterfølgende har mange sagt tak
fordi vi fik muligheden, og det var rigtig
dejligt at se, at de var glade for at have
gennemført,« siger Lars Uldal.

»Skolen har været en positiv medspiller
hele vejen igennem, og der har ikke været
den udfordring, de ikke havde et bud på
at løse, også i forbindelse med coronanedlukninger osv.,« siger Lars Uldal.

Fremtidige jobmuligheder
Afslutningen i Fredericia markerer samtidig afskeden med tidligere kære kolleger.
»Det var lidt med blandede følelser at stå
og sige tillykke, godt gået – og så farvel.
Det er folk, man har fået et forhold til
gennem mange år,« siger Lars Uldal.
Nogle er imidlertid fortsat ansat hos FF
Skagen, mens andre nævner flere forskellige jobmuligheder. Flere har også
nævnt, at de gerne ville bruge uddannelsen til at søge arbejde indenfor helt nye
kompetenceområder. FF Nyt ønsker hele
holdet held og lykke i fremtiden!

UDDANNELSE

Sjette hold i fuld gang med
industrioperatøruddannelsen

FF Skagen og Scandic Pelagics engagement i uddannelse startede i sin tid op
i 2017 med det formål at tage et samfundsmæssigt ansvar på koncernniveau,
samtidig med at få nogle unge mennesker engageret i fiskeindustrien.

Foto: Søren Juul Rasmussen

Sidste gang FF Nyt berettede om industrioperatøruddannelsen var i 2019, da det første
hold nye industrioperatører hos FF Skagen og Scandic Pelagic var færdiguddannede.
Der er imidlertid løbet meget vand i åen siden, for FF Skagen og Scandic Pelagic kan nu
berette om, at sjette hold industrioperatører er i fuld gang med at uddanne sig.

»For os er det en måde at få et generationsskifte startet på,« siger HR-Chef i
Scandic Pelagic samt formand for det lokale uddannelsesudvalg for industrioperatører ved EUC Nord, Susanne Nielsen.
Der er i øjeblikket 4 elever fordelt på 2
hold hos Scandic Pelagic.
»De medarbejdere, vi får ind via industrioperatøruddannelsen, er klar på den
nye udvikling i en moderne produktion. De er typisk digitalt orienterede og
ganske enkelt dygtige,« siger Susanne
Nielsen.
Eleverne fra uddannelsen er en god
blanding af helt unge mennesker, voksenlærlinge samt brancheskiftere.
»Det har vist sig, at vores engagement
i uddannelsen har tiltrukket en hel del
brancheskiftere, der har fået øjnene op
for, at vores virksomheder kan tilbyde
meget ordentlige forhold, som gør det
attraktivt for dem at skifte spor,« siger
Susanne Nielsen.

Scandic Pelagics tre hold seks elever under skoleforløb inden sommerferien. De er i
skrivende stund tilbage i praktikforløb hos Scandic Pelagic.
Fra venstre: Mohammad Jamil Rahimi, Charlotte Vendelin Brun og Casper Frederiksen.

Kan få nøglefunktioner
i virksomheden
Hun understreger, at eleverne følges
nøje og løbende adspørges om deres
ønsker til en fremtidig karriere indenfor
koncernen.
»Vi forsøger på bedste vis at imødekomme deres ønsker og ambitioner. Det

betyder i praksis, at vi kan få nogle gode,
dygtige produktionsmedarbejdere og
potentielt nye nøglefunktioner ind i virksomheden,« siger Susanne Nielsen.
Syvende hold industrioperatører starter
op i løbet af efteråret, under praktikadgangsvejen, hvor de kan være i virksomheden inden skolestart.

Industrioperatøruddannelsen
• Industrioperatøruddannelsen er en to-årig erhvervsuddannelse, der består af fire skoleforløb og tre praktikforløb
• Uddannelsen hører under EUC Nord og giver mulighed for at arbejde i blandt andet fiske- og fødevarebranchen
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VILD MED SILD

Udenlandsk tøven giver
nye danske muligheder
Den danske styregruppe for Vild med Sild kampagnen har måttet konkludere, at det ikke
har været muligt at gennemføre en lignende kampagne i Tyskland og Polen som planlagt.
I stedet arbejdes der på at tilføje de europæiske midler til den danske kampagne.
Det tyske og polske marked har tøvet
med at indlede sig på en Vild med Sild
kampagne, hvilket primært skyldes coronakrisen, hvor de forskellige udenlandske virksomheder har måttet koncentrere sig om hver deres virksomhed.
»Det er rigtig ærgerligt, men vi har selvfølgelig forståelse for, at de udenlandske
parter har været nødsagede til at prioritere deres egne situationer i stedet for
en generisk kampagne,« siger Sales Director i Scandic Pelagic og medlem af Vild
med Sild styregruppen, Kenneth Axen.

Kan give et dansk boost
Intet er imidlertid så skidt, at det ikke er
godt for noget. Vild med Sild styregruppen har nemlig arbejdet ihærdigt på at
få de oprindelige EU-midler til det tyske
og polske marked overført til den danske kampagne.
»Det vil simpelthen være fantastisk, hvis
vi får muligheden for at tilføre midlerne
til en kampagne, der allerede har vist sig
at være en stor succes. Det vil give Vild

Kenneth Axen,
Sales Director i
Scandic Pelagic
og medlem af
Vild med Sild
styregruppen

med Sild herhjemme et boost,« siger
Kenneth Axen.

Let ret

Salat a la nicoise med kryddersild, æg, kartofler og radiser
• 2 æg
Dressing
• 2 tsk. dijonsennep
• 4 spsk. hvidvinseddike
• 4 spsk. olivenolie
• Salt og peber
Salat
• 2 hjertesalater
• 5-6 radiser
• ½ rødløg

• 300 g kogte kartofler
• 100 g gode oliven
• 2 kryddersildefileter
Kom æggene i kogende vand og kog
dem i 6 minutter. Skyl dem i koldt vand
og pil og halvér dem.
Dressing
Rør en dressing af sennep, eddike og
olivenolie. Krydr med salt og peber.

Salat
Pluk salaten groft og anret den i to dybe
tallerkner.
Skær radiserne i tynde skiver, snit rødløget fint og skær kartoflerne i mundrette
stykker. Anret det hele på salaten sammen med oliven og strimler af sild.
Top med æg og krydr med salt og peber.
Servér straks, evt. med godt brød til.
TIP: Du kan også bruge små benfri sild
til salaten.

Find flere nemme og sunde hverdagsretter med sild på www.vildmedsild.dk

Fotos: Vild med sild
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