
ÅreT lærePlads  Skipper 
Kim Lykke Petersen fra RS 73 
Annika kåret ved uddelingen 
af Blå bevis i Thyborøn

Af René Dandanell

- Det giver mig meget mere arbejde, siger 
Kim Lykke Petersen, skipper på RS 73 An-
nika, der har en lærling med ombord. Men 
selvom det giver meget arbejde, så er han 
glad for at have lærlingen med ombord. 

- Det er en ung mand, der er glad, og han 
vil gerne fiske, siger skipperen om den 
19-årige Jonas Kaagh fra Bønnerup, der er 
i gang med sin første praktikperiode. 

Jonas Kaagh, der er fjerde generation af 
fiskere fra Bønnerup, er blevet så glad for 
sin læremester, at han har indstillet ham 
”Årets læreplads”. Og mandag kom titlen i 
hus, da Kim Lykke Petersen og RS 73 blev 
kåret til netop ”Årets læreplads”. 

Det var derfor en glad fiskeskipper, som 
Fiskeri Tidende talte med. 

- De tre måneder, han har været ombord, 
har vist sig at være positive. 

Det er dog ikke uden arbejde. For han 
skal som skipper være til stede 100 pro-
cent, og selvom han går til køjs, så kan han 
ikke sove. Han følger med og er klar til at 
hjælpe. 

- Men med den type af fiskeri, vi driver, 
så kan vi sove, når vi kommer hjem, siger 
Kim Lykke Petersen., der kun fisker en dag 
ad gangen. 

Kim Lykke Petersen har tidligere haft en 
lærling ombord. Men siden han overtog 
RS 73 i 2010 har han ikke haft én. 

På gartnerskole
Jonas Kaagh er fjerde generation på hav-
nen i Bønnerup, der fisker. Men han var 
ikke på vej til at gå i gang med karrieren 
som fisker. De sidste år af folkeskolen gik 
han på Sydlangelands Maritime Eftersko-
le. Hans plan var at arbejde på søen – men 
ikke som fisker. 

- Jeg gik på Svendborg Søfartsskole og 

ville sejle lang fart, fortæller den 19-årige 
fiskerlærling. 

Efter skoleopholdet sejlede han i to må-
neder med en coaster. Men det var sim-
pelthen for kedeligt. 

- Og de behandlede ikke én ordentligt, 
konstaterer Jonas Kaagh. 

Derfor var han klar til at gå på gartner-
skole, da han hørte at Kim Lykke Petersen, 
som han har kendt hele livet, ville have en 
lærling med ombord. 

- Og jeg tog chancen og spurgte, siger Jo-
nas Kaagh. 

Han har en klar forventning til en prak-
tikplads udover at blive behandlet godt. 

- Jeg vil lære noget, for jeg vil være en 
god fisker, siger han med beslutsomhed i 
stemmen. 

Derfor nyder han også at få lov til at prø-
ve ting ombord. 

- Jeg styrer, renser fisk, ordner tovværk 
og kører wirer ud på trawlen, siger Jonas 
Kaagh, der mest har drevet garnfiskeri 
med sin far og bedstefar. 

- Men det er meget bedre at trawle, si-
ger Jonas Kaagh, der har ambitionen om 
at fortsætte på Skipperskolen på et tids-

punkt, så han kan få sætteskippereksa-
men, så han har papirerne i orden. 

Jonas Kaagh indstillede Kim Lykke Pe-
tersen til titlen som ”Årets Læreplads”.  
Og det begrunder han blandt andet med, 
at han har en skipper, ”der har meget tål-
modighed, er meget pædagogisk, og en der 
vil lære én noget”. 

Jonas Kaagh fortæller, at han blandt an-
det har lært at gøre rent ombord. Han be-
tegner sig selv som lidt af et rodehoved, 
men det er ændret nu. 

- Kim har orden i sagerne. Ikke noget 
med at rode, så jeg ved hvordan man skal 
bruge en børste, konstaterer lærlingen. 

Han peger også på, at han kan få skæld-
ud, ”hvis man laver noget lort”. Men ti mi-
nutter efter grines der ombord igen. 

Sikkerhed er et andet område, hvor der 
passes på. Jonas Kaagh fortæller, at han i 
starten tit fik at vide, når han satte trawlen 
ud, at han skulle passe på med fingrene. 
Og han fik også at vide, at han ikke skulle 
bruge kroppen til at skubbe med. Alt sam-
men for at undgå ulykker ombord. 

Kim Lykke Petersen driver et kystfiskeri 
fra Bønnerup Strand med RS 71 Annika, 

som han købte i 2010. Fiskeriet foregår 
med trawl efter tunger og hummer i Katte-
gat, men dårlige priser og ringe fiskeri har 
fået ham til at skifte lidt over til industrifi-
skeri og tilbage igen. I en periode har han 
fisket efter fjæsing til industri, hvilket har 
givet en pris omkring 2,10 kroner pr. kilo. 
Men nu er de tilbage i fiskeriet efter tun-
ger og hummer i håb om, at de lave priser 
nede omkring 40 kroner stiger til et leje, 
hvor det kan betale sig at fiske efter dem. 

Kim Lykke Petersen har tidligere haft 
en mere med ombord. Men de lave priser 
og de store omkostninger har sendt ham i 
land. I stedet har han taget en lærling med 
ombord, hvilket har reduceret omkostnin-
gerne til lønnen. 

Af René Dandanell

Det at blive erhvervsfisker og tro på en 
fremtiden i erhvervet kan være svært, 
konstaterede formanden for Danmarks Fi-
skeriforening, Svend-Erik Andersen, ved 
overrækkelsen af Blåt Bevis til de nye er-
hvervsfiskere. 

- Det er unægtelig en udfordring for jer, 
sagde Svend-Erik Andersen. Og han men-
te, at de unge fiskere har overset de proble-
mer, der måtte være. Og heldigvis for det. 

- Vi har behov for jer i vores erhverv. Vi 
har brug for fiskere, der kan lidt af hvert, 
sagde fiskeriformanden, der pegede på, at 
gennemsnitsalderen hvert år stiger.  Og 
den skal de nye erhvervsfiskere være med 
til at sænke. 

Svend-Erik Andersen fortalte, at der er 
et stort antal lærlinge i erhvervet i forhold 
til erhvervets størrelse. På et tidspunkt var 
der 90 lærlinge i erhvervet.  

rekord antal
Inden Svend-Erik Andersen talte til de 
nye erhvervsfiskere på Fiskeriskolen EUC 
Nordvest, fortalte forstander Søren Hyl-
len, at 32 lærlinge siden den sidste udde-
ling af Blåt Bevis havde gennemført de to 
års uddannelse som erhvervsfisker. 

Og selvom nogle går andre veje end fi-
skeriets vej, så pegede forstanderen på én 
ting:

- I vil altid være fiskere uanset om I går 
andre veje, konstaterede Søren Hyllen, der 
også nævnte, at både Danmarks Fiskerifor-
ening, der har lærlinge ansat, og de redere, 
der tilbyder en praktikplads, har en stor 
andel i uddannelsen. 

Af René Dandanell

- Jeg ved stort set ingenting om fiskeri. 
Kun jeres resultat kender jeg, sagde ud-
dannelsesminister Morten Østergaard, da 
han gæstede Fiskeriskolen EUC Nordvest i 
forbindelse med uddelingen af Blåt Bevis. 

Han var taget vest på, og han tog ud-
gangspunkt i Vesterhavet. 

- Jeg tror, det var Vesterhavet, der blæste 
jer i gang. Det gør noget ved os, sagde mi-
nisteren til de unge, der nu kan kalde sig 
erhvervsfiskere. 

Ministeren pegede på, at den viden man 
tilegner sig under uddannelsen, den tager 
man med hele livet. 

- Med uddannelse følger en ny færd. 
Men også et ansvar for at bruge sin uddan-
nelse, konstaterede ministeren. 

Morten Østergaard fremdrog også fiske-
riets rolle som vigtig. For lige siden stenal-
deren er der blevet fisket. 

- Det er et oldgammelt erhverv, men det 
er ikke forstenet, sagde ministeren i sin 
tale. 

Han nævnte også, at der blev fisket for 
flere milliarder kroner om året, og der ska-
bes en eksport på omkring tyve milliarder 
kroner fra fiskebranchen. 

Morten Østergaard var blevet overladt 

opgaven med at uddele prisen til ”Årets 
unge fisker 2012”. 

- Det svarer til en ”oskar” på disse kan-
ter, konstaterede han, før han offentliggjor-
de, at hæderen gik til Rasmus Hageman 
Christensen. 

Fire indstillet 
Det er Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, der  
udpeger årets praktikplads. Med hæd-
eren følger et diplom samt en gave-
check på 5.000 kroner til velfærd om 
bord på fiskefartøjet. 

Titlen som ”Årets Praktikplads” gik til 
RS73 Annika, der fisker med Bønnerup 
Strand som hjemhavn. Skipperen er 
Kim Lykke Petersen og lærlingen, der 
indstillede, er Jonas Kaagh. I forbindel-
se med udnævnelsen, nævnte Flem-
ming Christensen, direktør i Fiskeriets 
Arbejdsmiljøråd, at fartøjerne HG 7 
Niels Jensen, L 757 Aaltje Postma og 
RI 566 Madsalune også var indstillet. 

Årets læreplads er i Bønnerup

Brug for 
nye fiskere

Vesterhavet blæste jer i gang

Uddannelsesminister Morten Østergaard 
overrakte Rasmus Hageman Christensen 
beviset på, at han er ”Årets Unge fisker”. 
Foto: René Dandanell. 
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