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Lørdag den 26. oktober 2013

Årets
læreplads
kåres i
november

Fakta

Når Fiskeriskolen
holder årsafslutning
den 28. november
overrækkes også
diplom og præmiecheck på 5.000 kroner
til den læreplads, der
kåres i år. Lige nu er
det muligt at indstille
til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, hvem man
ønsker skal have
titlen som ”Årets
Læreplads 2013”.
Udvælgelsen sker
mellem de fartøjer,
der har haft lærlinge om bord i årets
løb. For at komme i
betragtning kræver
det en indstilling med
en begrundelse for,
hvorfor fartøjet skal
vælges. Begrundelsen
behøver ikke være
særlig lang.

Jonas Kaagh har i to perioder sejlet med RS 73 Annika fra Bønnerup. Også den sidste periode af hans læretid skal foregå
på RS 73 Annika. Arkivfoto: Fiskeri Tidende.

Vandt sidste år – prøver igen i år
Årets læreplads
Af René Dandanell
Om godt ét års tid regner
fiskerlærling Jonas Kaagh
at være blandt dem, der får
det ”Blå Bevis” fra Fiskeriskolen i Thyborøn. Den
20-årige fiskeriskoleelev er
i gang med sin 2. periode
på RS 73 Annika, hvor han
har fisket fra første færd af.
Jonas Kaagh indstillede
sidste år hans skipper og
læreplads til at blive ”Årets
læreplads”. Udpegningen
sker efter indstilling til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd,
der igen i år er klar til at
tage imod indstillinger. Og
igen i år er RS 73 med på
listen, forsikrer Jonas Kaagh om.
- Jeg spurgte til Danfish
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd,
om man må indstille den
samme igen, siger Jonas
Kaagh.
Svaret var et ja, og derfor
er RS 73 blandt kandidaterne igen.
Jonas Kaagh er stadig rigtig glad for hans læreplads.
Han deltager stort set på
lige vis som skipper Kim
Lykke Petersen, når der arbejdes på fiskefartøjet.
- Vi skiftes til at styre
skibet, og én står for dæksarbejdet. Vi hjælper hinanden med at lappe grejer, siger Jonas Kaagh om
nogle af de opgaver, der
løses i fællesskab. Og hans
erfaring er, at han har lært

Det er Fiskeriets
Arbejdsmiljøråd, der
står bag uddelingen,
og det er til dem, at
indstillingerne skal
gives senest den 1.
november 2013.
Det kan ske både
ved at ringe til
kontoret eller ved
at sende en mail.

Jonas Kaagh fortsætter også med 3. periode hos vinderen af årets læreplads fra sidste år
mere på RS 73 end mange
af hans kammerater fra
skolen, der har været på
lidt større fartøjer.

Trawl er fremtiden

Joans Kaagh er fjerde generation af fiskere ved
Bønnerup Strand. Han vil
gerne være kystfisker.
- Jeg døjer lidt med søsyge, derfor vil jeg gerne være
kystfisker. Kystfiskeriet er
meget afhængigt af vejret.
Er det dårligt vejr bliver
man inde. Er det godt vejr,
så er det af sted. Det er ikke
et 7 til 4 job, siger Jonas Kaagh.
Han fisker med trawleren RS 73 Annika, og netop
trawlfiskeri er hans fremtid.
- Det er det eneste, man
kan leve af i Kattegat som
fisker, lyder vurderingen
fra den 20-årige fisker, der
ser, at garnfiskerne ikke
kan skaffe en ordentlig indtægt for deres indsats.
Fartøjet er hjemhørende
i Bønnerup, men der fiskes
i øjeblikket med udgangspunkt fra Grenå. Den nye
havmøllepark ligger nemlig i vejen for fiskeriet fra
hjemhavnen.
- Der er for langt til fiskepladserne fra Bønnerup,
konstater den unge fisker.

Blandet kystfiskeri

Noget at det, der tiltaler Jonas Kaagh er uforudsigeligheden i fiskeriet.

- Vi ved ikke, hvad vi
fanger. Det er noget af
spændingen i forhold til et
almindeligt job, siger han.
Fiskeriet er forskelligt
hen over året. I årets første
måneder blev der fanget
fjæsing til industri på RS
73.
- Det fiskeri er mest i de
kolde måneder, januar og
februar, hvor fjæsingerne
trækker sig sammen. Vi fik
2,30 kroner pr. kg, siger Jonas Kaagh.
I den forbindelse nævner
han, at der kigges meget på
sikkerheden. For et stik af
fjæsingens pigge gør frygteligt ondt, har han fået
fortalt. Derfor er de meget
påpasselige om bord med
håndteringen.
- Vi stikker ikke fingrene
ned i dem, siger han.
I andre perioder af året
fiskes der efter tunger og
jomfruhummer ved Middelgrunden eller Anholt.
De lave priser på tunger,
helt ned til 30 kroner kiloet, har fået dem til at holde
fast i fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat i denne
periode.

- Så de penge gik til et
fladskærms-tv og en tablet,
konstaterer Jonas Kaagh,
der dermed til fulde levede
op til, at pengene skal gå til
velfærd.
Baggrunden for valget
var blandt andet, at der
passes på hinanden på
skibet. Sikkerhed var og er
fortsat et emne, der holdes
øje med.

Tredje sejlperiode

Mange har efter sidste års
begivenhed i Thyborøn øn-

sket ham og skipperen tillykke, og der har også været flere, der har henvendt
sig til Kim Lykke Petersen
for at spørge til en læreplads. Men indtil videre
er den optaget af Jonas Kaagh. Tredje periode er også
planlagt om bord på RS 73.
- Jeg skal på skole fra den
10. november, og 7. februar
til den 24. juli 2014 skal jeg
ud og sejle igen, siger Jonas
Kaagh.
I november 2014 får han
så sit ”Blå Bevis”, og pla-

nen er allerede kort efter at
drage til Skagen for at påbegynde sætteskipperuddannelsen.
- Vi er flere på det samme
hold, der vil fortsætte på
Skipperskolen. Vi vil have
papirerne i orden, så der
på CV´et står Skipper af 3.
grad, siger Jonas Kaagh, der
gerne vil leve af at være fisker i fremtiden.
- Jeg håber, at jeg kan leve
af at fiske, konstaterer han
overfor Fiskeri Tidende.

Diplom på skibet

Da RS 73 Annika blev hædret sidste år var det med
et diplom, der nu har fået
en plads på skibet, og en
check på 5.000 kroner. De
5.000 kroner fik den unge
lærling, der netop var flyttet i en lejlighed.

Kim Lykke Petersen, skipper på RS73 Annika, fik sidste år diplom og præmiecheck som tegn på, at han havde leveret ”Årets Læreplads”. Med ved overrækkelsen var fiskerlærling Jonas Kaagh og direktør for Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, Flemming Christensen. Arkivfoto: René Dandanell.

