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BLIV UDDANNET I VORES VERDENSKLASSEVÆRELSE  
- UDDANNELSEN VEKSLER MELLEM PRAKTIK OG TEORI 

I løbet af uddannelsen til erhvervsfisker lærer du alt om:
•  Fiskearter, fangstmetoder, fiskeredskaber og fartøjer

•  Motor, hydraulik og maskinrummets udstyr

•  Kabystjeneste og proviantering

•  Sikkerhed og sygdomsbehandling

•  Navigation og radiokommunikation

•  Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker

Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv
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ERHVERVSFISKER 

Arbejdet som erhvervsfisker
På erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de 
udfordringer, du møder i det moderne fiskeri. 
Erhvervsfiskeri kan foregå i fjorde og kystnære farvande samt 
på fjernere liggende fangstpladser i danske, europæiske eller 
oversøiske farvande. Der kan være tale om fiskeri af skaldyr, 
konsum- eller industrifisk.

Erhvervsfiskeri foregår i meget forskelligartede fiskefartøjer.
Jobfunktionerne bliver ofte udført på forskellige tidspunkter 
af døgnet under fangstrejsen. Der forekommer perioder, hvor 
der arbejdes særdeles intenst. Fartøjerne fungerer som små 
”samfund”, hvor arbejdsplads, pauseområder, spiseplads og 
sovepladser er placeret meget tæt på hinanden. Arbejdsopga-
verne ombord udføres i tæt samarbejde blandt de ansatte på 
fartøjet.
Alt efter fangsttype og farvand kan der være tale om fangstrej-
ser af en varighed fra 1 dag og op til en god uge. Der er fiske-
fartøjer, hvorpå besætningen på skift holder fri og er i land, når 
fartøjet er ude at sejle.

Krav og forventninger til dig
For at påbegynde uddannelsen som erhvervsfisker, skal du: 
• være fra 16 til og med det 24. år.
• have bestået Erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus. 
• have et gyldigt 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 konsulenter en samtale med dig. Formålet er at lære 
dig at kende for bedst muligt at kunne afhjælpe og støtte dig 
gennem dit uddannelsesforløb. Vi afholder samtalen, mens du 
er på søsikkerhedskurset og i forvejen er på Fiskeriskolen. 

Til samtalen skal du medbringe:
• Gyldigt sundhedsbevis 
• Et kontonummer 
• Ansøgningsskema 
• Relevante skolepapir og udtalelser 

Din uddannelsesaftale træder i kraft, når du starter på intro-
duktionskurset. Uddannelsesaftalen er en kontrakt mellem dig 
og Danmarks Fiskeriforening PO. 

Uddannelsen
Uddannelsen til Erhvervsfisker tager 2 år og veksler mellem 
skole- og praktikophold. Uddannelsens opbygning er meget 
praktisk orienteret og består af 3 skoleperioder på Fiskerisko-
len og 2 praktikforløb på fiskeskibe:

Første skoleophold er et Introduktionsforløb af 3 ugers varig-
hed. Her bliver du introduceret til fiskerierhvervet og deltager 
i en fangstrejse med et fiskeskib. På introforløbet screenes 
du også for ordblindhed eller anden boglige udfordringer. 
Formålet med introduktionsperioden er b.la. at afklare om 
fiskeriet er noget for dig. Efter introhyren, på ca. en uge,  
aftales dit første praktikophold. 

Første praktikperiode er på et fiskeskib. 
Skolens konsulenter arbejder sammen med dig, om at 
finde en hyre hvor der typisk aftales en ansættelse på 1 år.

Andet skoleophold er af 11 ugers varighed. 
Undervisningen omhandler fiskerilærer, bødning, 
navigation, motorpasning, brand og kabys.

Efter andet skoleophold vender du tilbage til samme 
fartøj. I praktikperioden skiftes der praktiksted, når den 
første kontrakt er udløbet. Ny hyrer forventes du at 
tage initiativ til at skaffe, da dette kan blive en hyre, 
du måske kan fortsætte i efter endt uddannelse.

Tredje skoleophold er af 10 ugers varighed. 
Undervisningen omhandler medicinkiste B, 
reparationssvejsning, hydraulik, arbejdssikkerhed, 
bødning, administration/økonomi, 
STCW-sikkerhedskursus og radiokursus LRC.

Efter tredje skoleophold vender du tilbage til praktik- 
ken, her færdiggør du din uddannelse. Efter endt 
uddannelse modtages det Blå Bevis, som tegn på 
gennemført uddannelse.

Job og karriere
Du kan som fisker med mindst 2 års erfaring/
Blå Bevis læse til Fiskeskipper af enten 3. eller 
1. grad eller evt. skifte over til handelsflåden 
med en Kyst- eller Sætteskippereksamen 
(kræver sejltid i handelsflåden). 
Du kan videreuddanne dig til skibsfører i 
handelsflåden. Du kan læse til procesteknolog 
med speciale i fisk (optagelse kræver fag på 
gymnasialt niveau).


