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Er du fanget af det frie liv? 
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Fiskeriskolen Thyborøn
Ærøvej 9  •  7680 Thyborøn
Telefon 96 91 92 30
fiskeri@eucnordvest.dk
fiskeriskolen.dk

Kontakt uddannelseskonsulent 
Karina Bech Kjærgaard
kbk@eucnordvest.dk
Thorbjørn Strunk
sts@eucnordvest.dk



Ansøgning og optagelseskrav
Du skal være fyldt 16 år, så kan du starte på uddannelsen til erhvervsfisker.

For at påbegynde uddannelsen som erhvervsfisker, skal du:
• Du skal være mellem 16-25 år.
• Du skal have et bestået sikkerhedskursus.
• Gyldig sundhedsbevis
- og så er det vigtigt, at du brænder for det frie liv i fiskeriet.

Når du søger ind på erhvervsfiskeruddannelsen, afholder en af vores konsul-
enter en samtale med dig. Målet er at lære dig at kende og sammen finde ud 
af, om erhvervsfiskeruddannelsen er noget for dig. Vi tager oftest denne sam-
tale, mens du er på sikkerhedskurset og i forvejen er på Fiskeriskolen.

Til samtalen skal du medbringe:

• Gyldigt sundhedsbevis
• Et kontonummer
• Ansøgningsskema 

Efter endt sikkerhedskursus starter du uddannelsen med et 3 ugers introduk-
tion kursus til uddannelsen. Det foregår også på Fiskeriskolen i Thyborøn.

Gennem de 3 ugers introduktion får du overordnet kendskab til uddannelsen 
herunder bødning, kabys og søsyge. Vigtigst er at du kommer med et fartøj ud 
i fiskeri på en rejse, for både du og vi kan blive afklarret om fiskeriet er noget 
for dig.

Vi finder en praktikplads til dig i introduktionsperioden på et af vores prak-
tikskibe. Hvis du selv har en kontakt til en praktikplads er dette også meget 
velkomment. 

Din uddannelsesaftale træder i kraft første dag på introkurset.

Fiskeriskolen Thyborøn - Kompetencecenter for uddannelser til blå erhvervfiskeriskolen.dk

Som erhvervsfisker skal du leve og ånde for livet på havet og være fysisk i stand 
til at klare hårdt arbejde. Til gengæld får du fleksible arbejdstider og du har 
mulighed for at blive selvstændig med egen kutter.

Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve 
dine kræfter i det fri. Her er ingen faste arbejdstider, og din løn bliver udbetalt 
som en andel af fangstudbyttet, når de fast udgifter er trukket fra. 

Er du med til at fange mange fisk og har taget din del af tjansen, tjener du en 
god løn og modsat, tjener du mindre, hvis fangsten er dårlig. Som elev får du 

dog altid en fast elevløn hver måned – også selvom fangsten har været ringe.

Er du klar til en FREMTID med fuld skrue?

Så er der ET HAV AF MULIGHEDER  
i fiskeriets uddannelser...



Uddannelseskonsulent
Hvis du under din uddannelse har brug for hjælp, råd eller vejledning, kan du 
altid kontakte uddannelseskonsulenterne.

Det kan f.eks. være i forbindelse med praktik, problemer hjemme,  
økonomi, lektier eller ordblindhed.

Kontakt Thorbjørn Strunk på tlf.: 96 91 26 63

Karina B. Kjærgaard på tlf.: 96 91 26 67

Praktisk info
Som elev på erhvervsfiskeruddannelsen, får du en fast elevløn på ca. 11.000 
kr. (1. års lærling) og ca. 14.000 kr. (2. års lærling).

Herudover har du mulighed for at tjene lidt ekstra, hvis du yder en god indsats 
i praktikperioden. Du vil da få en vis procentandel af fangstudbyttet - afhængig 
af hvilket fartøj du sejler med. 

Bor du på skolehjemmet, mens du er på skolen, fratrækker vi 495 kr. pr. uge 
af din løn for kost og logi.

Transport
Når du er på Fiskeriskolen i Thyborøn for at få undervisning, kan du søge om 
refusion for kørsel gennem din arbejdsgiver.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen som erhvervsfisker er en 2-årig uddannelse, der består af:
• 3 ugers intro
• 2 skoleperioder på Fiskeriskolen 
• 2 praktikforløb

I erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du 
møder i det moderne fiskeri. 

Du får indgående kendskab til sikkerhed til søs, du bliver fortrolig med det red-
ningsudstyr, der er om bord på fiskefartøjer og du bliver oplært i de arbejds-
funktioner, som hører til erhvervsfiskeruddannelsen.

Fag

Når du er i land og skal have undervisning, så foregår det på  
Fiskeriskolen i Thyborøn. 

I skoleperioderne bliver du undervist i følgende fag:

• Sikkerhed

• Sygdomsbehandling

• Navigation

• Radio

•   Fiskearter, fangstmetoder, fiskeredskaber, fartøjer,  
behandling og kvalitet

• Motor og maskinrummets udstyr

• Hydraulik

• Reparationssvejsning

• Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker

• Kabystjeneste og proviantering
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Praktik
Hvis du ikke har en praktikplads og en uddannelsesaftale, før du starter på 
Fiskeriskolen, så hjælper vi dig med at finde en praktikplads.

Til hver praktikperiode forsøger vi at finde forskellige typer af hyrer, så du får 
prøvet flere former for fiskeri og derigennem bliver klogere på, hvilken fremtid 
du ønsker i fiskeriet efter endt uddannelse.

I praktikperioden deltager du i:

• Udsætning og indhaling af redskaber samt vedligeholdelse

• Behandling af fangst på dæk

•  Konservering i last og forståelse for pakning til søs, kvalitetsbehand-ling og 
hygiejne

• Vagttjeneste

• Elektronisk logbogsføring

• Maskinpasning og vedligeholdelse

• Kabystjeneste

• Losning af fangst og klargøring til næste togt

Det kan du som erhvervsfisker
Når du er færdig med din uddannelse som erhvervsfisker, får du Det blå Bevis. 
Med Det Blå Bevis i hånden har du lov til at føre fartøjer op til 9 meter.  

Mange af vores dygtigste elever får fast hyre på et af de skibe, hvor de har 
været i praktik. 

Selvstændig erhvervsfisker
Har du lyst til at læse videre eller blive selvstændig, kan du også det, når du 
har fået Det Blå Bevis. 

Det blå bevis giver dig bl.a. mulighed for støtte til etablering af virksomhed, 
hvis du vil starte som selvstændig. Hvis du under skoleopholdende har bestået 
duelighedsbeviser i sejlads for fiskere, motorpasning samt radio certifikat og 
sygdomsbevis, må du sejle som fører af fiskefartøjer på op til 15 meter.

Videreuddannelse
Det Blå Bevis giver dig også adgang til at fortsætte på skipperskole. Efter 6 
måneder kan du tage eksamen til fiske- eller kystskipper. 

Fortsætter du endnu et år, kan du blive sætteskipper. Med disse eksamener 
har du lov til at sejle større skibe.
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