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B. Vejledning til udfyldelse af logbog for Linefiskeri
Grønlandske fartøjer, der fisker med faststående redskaber så som
liner, garn og tejner, skal føre logbog for linefiskeri. Logbogen
udleveres på forlangende af Grønlands Fiskerilicenskontrol
(KANUAANA/GFLK).
Generelt
Logbogen føres for hver dag til søs, dvs. de dage, hvor der ikke
fiskes, skal der blot skrives i logbogen “sejlads til fiskeplads” eller
“fiskesøgning”. Hvert linesæt, garn- eller tejnelænke der sættes ud
skal indføres.
Der skal altid skiftes til en ny logbogsside, når fiskeriet skifter til
en anden fiskerizone og/eller der skiftes til fiskeri under en anden
licens.
(Eksempelvis, hvis fiskeriet i løbet af døgnet flytter fra grønlandsk
fiskerizone til islandsk zone eller hvis fiskeriet skifter fra et
kvoteområde til et andet.)
Der skal føres en logbogsside for hver dag, der fiskes. Der skiftes
til en ny side, hvis antallet af linesæt overstiger antallet af linier på
logbogssiden.
Logbogen er indbundet, og siderne er fortløbende nummereret og
skal anvendes i denne rækkefølge.
Oplysningerne skal være let læselige og må ikke kunne slettes - der
skal anvendes kuglepen. Skrives der forkerte oplysninger slettes
hele linien, og der skrives en helt ny linie.
Der må ikke anvendes retteblæk (“Tipp-Ex”) eller andet, der
dækker helt. Det skal være muligt at kunne læse, hvad der er rettet.
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1. Hovedet af logbogssiden
Hovedet af logbogen udfyldes som angivet i logbogen, idet det
specielt skal bemærkes, at en “tur” defineres som afgang havn med
tom last til ankomst havn for fuld udlosning.
Fartøjets første tur i et kalenderår benævnes med tur 1. Strækker
fangstrejsen sig hen over nytår vil den del af turen der ligger i det
nye år få nummer 0.
Desuden skal der under:
-

-

-

“Krogtype” angives krogtypen ved navn, samt
redskabstypen i henhold til FAO-s 3 alphakoder (se bilag 1
for internationale redskabstyper). For linefiskeri efter
hellefisk vil FAO-forkortelsen typisk være “LLS”. For
tejner angives tejnetypen FPO og hvorvidt, der er tale om
grønlandske tejner (GRL) eller canadiske tejner (CAN).
“Krognummer” angives krognummeret (krogstørrelsen).
For garn og tejner angives maskestørrelsen.
“Agn” her angives hvilken agntype (fiskeart) der anvendes.
“Fangstområde” angives som f.eks. det ICES eller
NAFO-område, der fiskes i med angivelse af, om det
drejer sig om internationalt farvand eller nationalt farvand.
(Se bilag 2 med ISO forkortelser for nationer). F.eks. vil et
område i farvandet inden for 200 sømilegrænsen af
Østgrønland hedde GRL/ICESXIVa, hvorimod samme
område i islandsk farvand vil hedde ISL/ICESXIVa. (Se
vedlagte kort med farvandsområder).
“Søgt art” her anføres hvilken fiskeart der fiskes efter. Her
skal FAO-forkortelsen (jf. bilag 3) anvendes; men er der
plads kan navnet skrives fuldt ud.
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2. Fiskeposition og fangst
Dagens linesæt, garnlænke eller tejnesæt angives med nummer.
-

-

-

1. Bøje sat.
Tidspunktet for fiskeriets start angives i time- og minuttal
(UTC), idet bemærkes at datoen for fiskeriets start er den
der er anført ovenover i logbogshovedet. Start position for
fiskeriet med angivelse af N for nordlig breddegrad og Ø
eller W for længdegrad samt startdybden og slutdybden for
redskabets placering.
Antal kroge. Her angives antallet af kroge på linen eller antallet af tejner - eller den fulde længde (i meter) af
garnlænken.
Hal begyndt. Her angives dag og måned samt tidspunktet
for bjærgningen af redskabet. Bemærk, at dag og måned
kan være forskelligt fra den dato der er angivet i hovedet af
logbogen.

2.1 Fangst
Fangsten angives i en af de ledige kolonner i hel levende vægt.
FAO-forkortelsen for fiskearterne skal anvendes (se bilag 3 for
FAO-koder for fiskearter).
Evt. kan fortrykte fiskearter overstreges og erstattes med en anden
art.
Udkast af fangst skal registreres under selve fangsten, der beholdes
om bord. Bifangster over 50 kg. skal ligeledes registreres som
fangst i de relevante kolonner.
Mængder angives i levende vægt i kilogram.
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Dagens fangst kan sammentælles i rubrikken “Dagens fangst i
fangstområdet”.
Fartøjsføreren skal hver dag underskrive alle udfyldte sider i
logbogen. Fartøjsføreren bekræfter med underskriften, at de
anførte oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
2.2 Fangster af havpattedyr
Eventuel fangst af havpattedyr, der uheldigvis bliver fanget i
redskaberne, skal ligeledes registreres i logbogen. Fangsten kan
angives på en ledig linie i logbogen med reference til det pågælden
line/gransætning med angivelse af hvilket havpattedyr der er tale
om samt evt. køn og alder, hvis dette kan fastslås.
2.3 Indsendelse af logbogsblade
Logbogens hvide og gule sider indsendes til:
Grønlands Fiskerilicenskontrol
Postboks 501
3900 Nuuk
senest 24 timer efter losning.
Logbogens røde kopi skal altid forefindes om bord i fartøjet. Den
blå kopi kan evt. sendes til rederiet.
Kasserede logbogsblade, som følge af fejlskrivning o.l., skal også
indsendes til GFLK, således at logbogsbladenes nummerrækkefølge ikke brydes. En kasseret side annulleres ved at skrive med
store bogstaver tværs henover siden “ANNULLERET”.
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____________________________________________
Bilag 1: FAO-forkortelser for redskabstyper.
Bilag 2: ISO-forkortelser for Nationer
Bilag 3: FAO-forkortelser for fiskearter
Bilag 4: Eksempel for udfyldelse af logbogen for linefiskeri.
Bilag 5: Eksempel for udfyldelse af logbogen for linefiskeri.
Bilag 6: Eksempel for “ANNULLERING” af logbogsblad.
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