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Baggrund for ansøgningen 

 

 
 
Et led i forliget mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om en ny fremtid for dansk fiskeri er 
etablering af et samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser. 
 
I samarbejde med fiskeriets parter og organisationer arbejdes der nu aktivt på at etablere dette center 
i Thyborøn. 
 
Et af initiativerne i den sammenhæng er en samling af Fiskeriets lærlingeuddannelser og 
efteruddannelser ved en ressortoverførsel fra Erhvervsministeriet/Søfartsstyrelsen til 
Undervisningsministeriet, således at alle de direkte fiskeriuddannelser nu er samlet i 
Undervisningsministeriets ressort. 
Dermed kan man sige, at Erhvervsministeriet og Undervisningsministeriet med deres arbejde har 
understøttet de politiske beslutninger i forliget. 
 
Fiskeriets parter (Danmarks Fiskeriforening og 3F) har ligeledes på skolebestyrelsesniveau besluttet 
skolenedlæggelser og sammenlægninger, og på centralt udvalgsniveau besluttet sammenlægning af 
relevante lærlinge- og efteruddannelsesudvalg. 
Efter denne strukturelle tilpasning er det således udelukkende EUC Nordvest som udbyder 
fiskeriuddannelser.  
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EUC Nordvest har i samarbejde med erhvervets parter besluttet at Fiskeriuddannelserne skal være 
placeret i Thyborøn som et selvstændigt kompetencecenter med egen profil. 
  
Lemvig kommune støtter centerdannelsen ved at eftergive indestående kommunale lån, samt sælge 
velegnede bygninger til skolen så fordelagtigt som muligt, og endeligt har bestyrelsen for EUC 
Nordvest besluttet at investere 10 – 12 millioner kr. i de nødvendige om - og tilbygninger således at 
det kommende center kommer til at fremtræde med et tidssvarende undervisnings, møde og 
indkvarteringsmiljø. 
 
Indholdet i centret er beskrevet på skitseniveau i vedlagte bilag, og nedenfor beskrives status for 
allerede igangværende initiativer 
 
 
 
Vodbinderuddannelse. Beskrevet som ny erhvervsuddannelse og næsten klar til godkendelse i 

UVM og udbud 
 
Fisker/forsker samarbejde Dialog i gang med DTU AQUA om fælles forsøgsfiskeri, fælles fartøj og 

biologstuderende i praktik i Thyborøn 
 
Fiskeriteknolog Første drøftelser med Ålborg Universitet om forlægning af uddannelsen 

til Thyborøn 
 
Lederuddannelse Seafoodmanager analyse udarbejdet og de første uddannelseselementer 

udvikles primo 2009  
 
Muslingeavler Analyse i.f.t. uddannelsesbehov under udarbejdelse 
 
Øvrige uddannelser Kontakt med Fiskehandlernes brancheforening 
 
 
 
Vi har på et ret tidligt tidspunkt i arbejdet drøftet planen med Fødevareministeren som er 
positiv overfor arbejdet med centerdannelsen. 
Det er af stor betydning henset til Den Europæiske Fiskerifond, som netop har et afsnit om  
kompetenceudvikling der kan støtte op om finansieringen af indholdselementerne. 
 
Der er, på ministerens foranledning afholdt møde med udviklingschefen i Fødevareministeriet med 
henblik på yderligere drøftelser af det politiske forlig, EFF bekendtgørelsen om 
kompetenceudvikling og etablering af kompetencecentret i Thyborøn. På mødet blev der truffet 
aftaler om den videre udvikling. 
 
 

 

Ansøgningen 

 

Som beskrevet i vedlagte ”Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser” 
ønsker vi at realisere de politiske visioner der er bygget ind i regeringsaftalen. 
Det er en kompleks proces med involvering af mange parter, som skal holdes i gang samtidig med 
at vi skal sikre, at vore igangværende uddannelser afvikles på et højt niveau. 
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Vi er sammen med erhvervets parter meget opmærksomme på at det i høj grad forpligter at være 
den eneste nationale udbyder af uddannelser til en hel sektor. 
 
Vi søger derfor støtte til en procesmedarbejder der kan bidrage til at igangsætte og strukturere de 
mange initiativer der skal tages i etableringsfasen. 
Vi søger støtte til medarbejderen i en tre års periode, hvorefter vi forventer at centret er etableret i 
en grad, så driften kan danne grundlag for en egenfinansiering af den fortsatte udvikling af nye 
initiativer. 
 
Det samlede budget for perioden er 1.876.256 kr., og henset til at EUC Nordvest investerer 14 – 15 
millioner kr. alene i køb og bygningsarbejder søger vi om en 100 % finansiering fra regionen. 
Budgettet for ansøgningen vedlægges. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jan Mortensen 
Fiskeriskolen 
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