Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Fiskeri Fangst og Landbrug
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: 34 50 00 / Telefax: 34 63 55 / E-mail: aalisa@nanoq.gl

ANSØGNING
Ansøgning om licens til kystnært erhvervsfiskeri efter krabber 20____

Generelle oplysninger:
Man kan max søge til 2 forvaltningsområder.

Perioden for fiskeri 1. januar – 31. december
Forvaltningsområde Narsaq-Qaqortoq (syd for 6045N og vest for 4400W ned til 5900N og herefter
vest for 4200W).
Forvaltningsområde Nuuk-Paamiut (nord for 6045N og syd for 6415N).

Perioden for fiskeri 1. april – 31. december
Forvaltningsområde Maniitsoq-Kangaamiut (nord for 6415N og syd for 6600N).
Forvaltningsområde Sisimiut (nord for 6600N og syd for 6800N).
Forvaltningsområde Disko Bugt-Uummannaq (nord for 6800N og syd for 7130N).
Forvaltningsområde Upernavik (nord for 7130N og syd for 7500N)

Når kvoten i et forvaltningsområde er opfisket, skal fiskeriet ophøre og redskaberne skal bjærges.

www.inatsisit.gl Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. juni 2004 om fiskeri efter krabber, skal
du udfylde ansøgningsskemaet.
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Ansøgning om licens til kystnært erhvervsfiskeri efter krabber 20___



Til fartøj der er større end 6 meter og mindre end 75 BRT/120 BT
Kun fartøjer på 20 BRT/37 BT må fiske efter krabber indenfor basislinjen i perioden 01.0430.09

En udfyldt ansøgning aflevers til kommunen:
Fødselsdato eller GER nr.:
Navn:

Telefon:
E-mail:

Mobil:

Adresse:
By / Bygd:
Fartøjstype eller mærke:
Selskabsform:
Sæt kryds for det ansøgte:
- Krabber _____

Postnr.:
Fartøjs Længde (meter):
Licensnr:
Licensnr._______________

Disp. Ansøgn.

Dato:

Qin Ansøgerens underskrift:
Kommunens stempel og signatur:
Betingelser og krav om dokumentationer:
Vedlagt:
 Målebrev:
 Nationalitetsbevis:
 Ansøger du om en art, hvor du har krydset, at du ingen licens har haft forrige år skal du
vedlægge dokumentationer om, at du har en
a. - Maritim uddannelse fra Fisker- og Fangerskolen
b. - har erhvervet tilsvarende kundskaber.
c. - at du har været ansat som besætningsmedlem
i det kystnære fiskeri i minimum 2 sammenhængende år.
d. - Udtalelse fra lokal fisker- og fangerforeningen
 Hvis du ikke opfylder krav om bopæls- og skattepligt, skal du ansøge om dispensation og vedlægge
dokumentation til sagsbehandling.
 Hvis du har flyttet bopæl skal flytningen være registeret i folkeregisteret før din ansøgningen kan behandles.
 I henhold til persondataloven bliver ansøgeren gjort opmærksom på at der ved ansøgningen vil ansøgerens fødselsdato og cpr nr. blive benyttet i ansøgningsskemaet.

www.inatsisit.gl Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 7. juni 2004 om fiskeri efter krabber, skal
du udfylde ansøgningsskemaet.
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