
FISKESKIPPER
LÆS TIL

Udvid dine jobmuligheder 
til havs som styrmand eller skipper

• Bliv fiskeskipper og få mulighed for at blive 
 selvstændig med dit eget fiskeskib

• Høj løn og stor jobsikkerhed

NAVIGATØR-UDDANNELSE

LÆS TIL FISKESKIPPER 
AF 3. ELLER 1. GRAD
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Drømmer du om at stå som skipper på dit eget fiskeskib? Som fiskeskipper kan du 
have dit eget fiskefartøj eller du kan blive ansat på andres fiskeskibe som skipper eller styrmand.

Fiskeskipper

Når du vil læse til fiskeskipper skal du væl-
ge enten fiskeskipper af 3. eller 1. grad. 
Forskellen kan du læse om herunder.

Fiskeskipper af 3. grad
Som fiskeskipper af 3. grad kan du sejle 
som skipper eller styrmand på fiskeskibe 
op til 45 meter og i nærfart (kystnære om-
råder) området syd for 62° N bredde, nord 
for 48° N bredde og øst for 12° V længde 
samt fart i Østersøen, på Færøerne og 
Færø Banke samt langs Grønlands kyst i en 
afstand af ikke over 200 sømil fra kysten 
(basislinien).

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad va-
rer 6 måneder, og giver efterfølgende også 
mulighed for at søge om næringsbrev som 
skibsassistent i handelsflåden. 

Fiskeskipper af 1. grad
Som fiskeskipper af 1. grad (yderligere 12 
måneders uddannelse) kan du udmønstre 
som styrmand om bord på alle størrelser 
fiskeskibe i alle fartsområder. 

Videreuddannelse
Med en eksamen som fiskeskipper af 1. grad 
kan du vælge at læse videre til skibsfører.

Vil du høre mere?
Skriv til studievejledning@martec.dk og 
kom i kontakt med en vejleder eller aftal at 
komme på besøg. Vi viser gerne rundt og 
fortæller om uddannelsen, vores faciliteter 
og svarer på spørgsmål. Du kan også læse 
mere på martec.dk.

Studiestart i januar og i juli.

MARTEC tilbyder 
følgende uddannelser:

Videregående 
maritime uddannelser:
• Maskinmester
• Skibsfører
• Skibsmaskinist
• Kystskipper
• Sætteskipper
• Fiskeskipper

Grundlæggende 
maritime uddannelser:
• Skibsassistent
• Maritim Student  HF & STX

• Skoleskibet DANMARK
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