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Kystskippere sejler som styrmænd eller 
skibsførere på mindre fartøjer i Østersøen 
og danske farvande. Skibene er små og 
har mindre besætninger, og derfor må 
kystskipperen gerne kunne manøvrere og 
vedligeholde motoren.

Jobbet som kystskipper er varieret, da du 
både skal være vagthavende under sejlad-
sen og tage dig af skibets last. Det er uan-
set, om du slæber gods, eller om skibet har 
passagerer om bord. Du skal også være 
med til at holde skibet og maskinerne ved-
lige, ligesom du vil have lidt papirarbejde. 
Der vil også være lederopgaver over for 
den menige besætning på skibet.

For at sejle som kystskipper skal man have 
sønæringsbevis. Efter 12 måneder som 
styrmand kan du få sønæringsbevis som 
kystskipper. Det giver ret til at føre skibe 
op til 500 bruttoton. Sønæringsbeviset 
skal søges hos Søfartsstyrelsen.

Kystskippere må som skibsførere sejle 
med skibe på op til 500 tons i Kystfart 
(Danmark) – fart i Nordsøen øst for 003° 
Ø. længde og syd for 062° N. bredde samt 
fart i Østersøen.

Uddannelsen som fjernstudie
Det er muligt at tage uddannelsen som 
fjernstudie. Ved studiestart modtager man 
en semesterplan og alt undervisningsma-
terialet vil være tilgængeligt på ItsLearn-
ing, så man kan følge med på distancen. 
Vær opmærksom på at ved kurser og ek-
saminer er tilstedeværelse påkrævet. Vi 
anbefaler dog altid studerende at være 
tilstede så meget som muligt.

Videreuddannelse
Med en kystskipperuddannelse kan du 
læse videre til Sætteskipper og Skibsfører 
og derved komme til at sejle som styrmand 
og skibsfører i større skibe og fartsområder.
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BLIV KYSTSKIPPER 
PÅ 20 UGER MED FJERNSTUDIE

ADGANGSKRAV:
• Bevis for gennemført grund- 
 og afslutningskursus for
 skibsassistenter eller

• Grundlæggende maritim
 uddannelse (GMU) med
 kystskipperpraktik eller

• 18 måneders relevant fartstid
 eller

• Skibsassistent for personer 
 med svendebrev

Uddannelsens varighed
1 semester = 0,5 år.

Økonomi
Uddannelsen er SU-berettiget.

DER ER STUDIESTART 2 GANGE OM ÅRET


