
    

Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik 

Departementet for Fiskeri og Fangst 

 

 
 

Ansøgningsskema til kystnære fiskerilicenser med fartøj 
Du kan benytte checkliste og vejledning til at guide dig igennem ved udfyldelse af ansøgningsskemaet som kan hentes her: 
(Sættes når den ligger klar) 

Er du ny ansøger?  

Ja ☐ Nej ☐ eller  
Hvis ja udfyld afsnit 1-7  
En ny ansøger er en der ikke har haft samme fiskerilicenser sidste år. 

Vil du forny dine fiskerilicenser?  Ja ☐ Nej ☐  
Hvis ja udfyld afsnit 1, 3, 4, 5, 6 og 7 
 

Har du fartøj over 6 m og på og under 75BRT/120BT? 

Ja ☐ Nej ☐  
Hvis ja udfyld afsnit 1-7.  
Hvis nej så kan du ikke ansøge. 

Bemærk du kan også ansøge online på Sullissivik.gl 

1. Ansøgeri 
 1. Person / Selskab  
1.1) Person / Selskab:*  

                                Person: Ja ☐ Nej ☐   

                                Selskab: Ja ☐ Nej ☐ 

Udfyld felterne 1.2-1.10  

1.2) Fornavn*  

1.3) Efternavn*  

1.4) CPR NR/ eller CVR NRii* 
a. Skriv cpr nr. hvis du søger som person 
b. Eller vedhæft CVR NR   

 

1.5) Adresse:*  

1.6) Post nr.*  

1.7) By/Bygd*  

1.8) Mobil/tlf.*   

1.9) Mailadresse*  

1.10) Ejerbog til selskabet 
                                               Det er kun hvis du ejer selskab, at du skal vedlægge ejerbog. 

 

2. Er du ny ansøger? Så skal du udfylde afsnit 2. Hvis du vil forny dine licenser udfyld afsnit 3-7.  
Betingelser og dokumentationskrav: (jf. §10 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri.) 

2. Du skal udfylde nedstående og vedhæfte dokumentationer for at din ansøgning kan behandles  
Dokumentationskravene gælder for alle. Der kan kun dispenseres for alderskrav i 2.1, hvis du bor i områderne 
angivet i felt 2.5. 
2.1 Er du mellem 18-29 år? 

         Ja ☐ Nej ☐        

2.2 Har du maritim uddannelse? * 

Ja ☐ Nej ☐   
Hvis ja gå videre til afsnit 3.  
Hvis nej fortsæt i felt 2.3                           

Vedhæft maritimuddannelsesbevis 

2.3 Har du erhvervsfangstbevis?  

Ja ☐ Nej ☐  
Hvis ja gå videre til afsnit 3.* 
Hvis nej fortsæt i felt 2.4.  

Vedhæft erhvervsjagtbevis 

2.4   Har du fået fiskerierfaring ved at fiske sammen med en erhvervsfisker?  

Ja ☐ Nej ☐  
         Hvis ja indsæt mindst én udtalelse fra 
2.4.1 Erhvervskonsulenten eller 
2.4.2 Erhvervsfiskeren eller fra        
2.4.3 Lokal fisker- og fangerforening, om at du har fået fiskerierfaring ved at fiske        
sammen med en erhvervsfisker.  
          Hvis nej for 2.4.1, 2.4.2 og 2.4.3 så kan du ikke ansøge 

Vedhæft udtalelse enten fra  
erhvervskonsulenten eller  
erhvervsfiskeren eller 
fra lokal fisker og fangerforening 

2.5 Har du bopæl i et af disse steder?: 

2.5.1 Qaanaaq - Ja ☐ Nej ☐ 

2.5.2 Østgrønland - Ja ☐ Nej ☐ 

2.5.3 Kommune Kujalleq - Ja ☐ Nej ☐ Hvis ja, så kan du blive dispenseret fra alderskravet i 2.1, 
                                kravene i felt 2.2-2.4 gælder stadig for dig. 
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3. Fartøj(er) 
3.1 Navn på fartøj(er)*   

3.1.1 Navn på 2. fartøj  

3.1.2 Navn på 3. fartøj  

3.1.3 Navn på 4. fartøj  

3.2 Radiokaldesignal til 1. fartøj*  

3.2.1 Radiokaldesignal til 2. fartøj  

3.2.2 Radiokaldesignal til 3. fartøj  

3.2.3 Radiokaldesignal til 4. fartøj  

3.3 GR-nr: til 1. fartøj*  

3.3.1 GR-nr: til 2. fartøj  

3.3.2 GR-nr: til 3. fartøj  

3.3.3 GR-nr: til 4. fartøj  

3.4 Kopi af nationalitetsbevis(er)*:iii Vedhæftes… 

3.5 Kopi af målebrev(e)*:iv  Vedhæftes… 

3.6 Kopi af købsaftale til fartøjet:v Vedhæftes… 

3.7 Lejeaftale eller Charteraftale(r):vi  Vedhæftes… 

3.8 Har du relevante fiskeredskaber? Ja ☐ Nej ☐ 

4. Fiske arter du kan ansøge om: 
4.1 Torsk 
4.1.2 Torsk COD-4-K Sæt kryds… 

 4.4 Stenbiderxi - Periode for stenbiderfiskeri: 01. apr. - 15. julixii Du kan højest søge om to licenser, et til din bopæl og det andet 
til forvaltningsområde som er nabo til din bopæl.  

4.4.1 Forvaltningsområde 510-K 1a  - Qas., Ilu., Qeq. og Uum. Upe. Sæt kryds… 

4.4.2 Forvaltningsområde 521-K 1Ba - Aasiaat  Sæt kryds… 

4.4.3 Forvaltningsområde 522-K 1Bb - Sisimiut  Sæt kryds… 

4.4.4 Forvaltningsområde 530-K 1C - Maniitsoq  Sæt kryds… 

4.4.5 Forvaltningsområde 540-K 1D - Nuuk  Sæt kryds… 

4.4.6 Forvaltningsområde 550-K 1E - Paamiut  Sæt kryds… 

4.4.7 Forvaltningsområde 560-K 1F - Kujataa  Sæt kryds… 

4.5 Ansøgers underskrift 

Som ansøger skal du underskrive her:* 
 
Dato:                             Ansøgerens underskrift:*______________________________________________________ 

 
  

4.2 Hellefiskvii i forvaltningsområder Kviii 

4.2.1 GHL-42-K, Hellefisk - forvaltningsområde Qaanaaq   Sæt kryds… 

4.2.2 GHL-47-FK,  Hellefisk i forvaltningsområde 47, se vejledningen Sæt kryds… 

4.2.3 GHL-48-K, Hellefisk - forvaltningsområde Sisimiut Maniitsoq  Sæt kryds… 

4.2.4 GHL-49-K, Hellefisk - forvaltningsområde Nuuk  Sæt kryds… 

4.2.5 GHL-50-K, Hellefisk - forvaltningsområde Paamiut-Qaqortoq  Sæt kryds… 

4.2.6 GHL-3-K, Hellefisk - forvaltningsområde Østgrønland Sæt kryds… 

4.3 Krabberix- du kan max. søge om tre forvaltningsområder til K eller Hx 

4.3 - Forvaltningsområde 31, 32, 36 og 37 Periode for krabbefiskeri: 1. apr. – 31. dec.  

4.3.1  Forvaltningsområde 37-K Upernavik Sæt kryds… 

4.3.2  Forvaltningsområde 36-K Disko Bugt-Uummannaq Sæt kryds… 

4.3.3  Forvaltningsområde 32-H Sisimiut H - havgående Sæt kryds… 

4.3.4  Forvaltningsområde 32-K Sisimiut K - Kystnært  Sæt kryds… 

4.3.5  Forvaltningsområde 31-K Maniitsoq-Kangaamiut K Sæt kryds… 

4.3.6 - Forvaltningsområde 29 og 30 Periode for krabbefiskeri: 1. jan. – 31. dec.  Sæt kryds… 

4.3.7  Forvaltningsområde 30-K Nuuk-Paamiut K - Kystnært Sæt kryds… 

4.3.8  Forvaltningsområde 30-H Nuuk-Paamiut H -Havgående Sæt kryds… 

4.3.9  Forvaltningsområde 29-K Narsaq-Qaqortoq Sæt kryds… 
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5. Særlige bemærkninger 
5. Særlige bemærkninger til ansøgningen 
Du kan eksempelvis beskrive dine planer for fiskeri her. 

Skriv her… 
 
 
 
 
 
 

6. Bilag – oversigt over vedlagte dokumentationer 
6. Bilag – oversigt over vedlagte dokumentationerxiii 

Skriv her… 
 
 
 
 
 
 

 
7. Dispensationsansøgning (Jf. § 6 stk. 5 nr. 1, i landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri.) 

Hvis du som ansøger, ikke opfylder det to-årige bopæls- og skattepligtskrav, men har fast tilknytning til det grønlandske samfund 
kan du søge om dispensation.xiv                                                                      

Søger du om dispensation? Ja ☐ Nej ☐  
Hvis ja skal du begrunde din ansøgning i afsnit 5 og du skal stadig opfylde gældende krav i afsnit 1-6. 

 
8. Udfyldes af bopælskommune (Jf. § 6 stk. 3 nr. 1-3, landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og jf. §9 stk. 1, i 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens- og kvoter til fiskeri.) 

1. Er ovenstående bopælsoplysninger korrekte                                         Ja ☐ Nej ☐  
2. Er ansøgeren fuldt skattepligtig og har været fuldt skattepligtig i Grønland de seneste 2 år?                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                        Ja ☐ Nej ☐ 
3. Har ansøgeren fast tilknytning til det grønlandske samfund, og er tilmeldt folkeregisteret og har haft       

                                folkeregisteradresse i Grønland i de seneste 2 år.                                Ja ☐ Nej ☐   
                                                                                                                                                                                               

 

 

Dato____________   Kommunens stempel og underskrift___________________________________________________ 

 

9. Vejledning til udfyldning af ansøgningsskema 
Vejledningen til udfyldning af ansøgningsskemaet kan du hente på Sullissivik.gl i dette link: (Linket indsættes 
når den bliver tilgængelig i Sullissivik.gl.)  
 
Du kan se alle noter fra ansøgningsskemaet nederst på denne side eller i hjemmesiden Sullissivik.gl. 
 

 
 

 
i Se vejledningens afsnit 9 til hvordan du skal udfylde ansøgningsskemaets afsnit 1-7. 
ii Alle juridiske enheder og produktionsenheder skal registreres i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR-registret). Jf. §1 stk. 1. i 
Inatsisartutlov nr. 33 af 28. november 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister. 
iii Sammen med ansøgningen skal du sende nationalitetsbevis til fartøj/er 
iv Sammen med ansøgningen skal du sende målebrev til fartøj/er. 
v Indtil fremskaffelse af nationalitetsbevis kan underskrevet købsaftale mellem køber og sælger benyttes som midlertidig dokumentation. 
vi Hvis du ansøger enten som person eller som et selskab og ikke ejer det fartøj selv, som du agter at bruge i fiskeriet, SKAL du indsende leje- 
charteraftale eller samarbejdsaftale. 
vii Se Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnærfiskeri efter hellefisk her: Regelsæt database (lovgivning.gl)  
viii Se liste over forvaltningsområder for kystnærfiskeri efter hellefisk her: bkg_46-2020_bilag 1_dk (1).pdf. 
ix Se ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. februar 2021 om fiskeri efter krabber” her: Regelsæt database (lovgivning.gl) 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b16EA7447-D5FB-4162-991B-C482CCC12AA7%7d
file:///C:/Users/auje/Downloads/bkg_46-2020_bilag1_dk%20(1).pdf
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b6614CD43-9A02-4252-A470-08534B4C83F0%7d
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x Se definition af de 8 forvaltningsområder i krabbefiskeri i Vestgrønland med kort her: bkg_09-2021_bilag1_dk (1).pdf se også 
flugt-vindue ved hjælp af bomuldssnor i krabbetejner i bilag 2 her: bkg_09-2021_bilag2_dk (1).pdf   
xi Se ”Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2021 om fiskeri efter stenbider” her: Regelsæt database (lovgivning.gl) 
xii Se ”Bilag 1 til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2021 om fiskeri efter stenbider” her: bkg_22-2021_bilag1_dk (3).pdf 
xiii Du kan evt. benytte checklisten i afsnit 9 som huskeliste til hvad du skal sidde inde med ved udfyldelse af ansøgningsskemaet.  
xiv En ansøger der har fast tilknytning til det grønlandske samfund og som ikke har opfyldt to års krav om bopæl og skattepligt kan blive 
dispenseret til sin ansøgning i det kystnære fiskeri. Vær opmærksom på at en ansøgning vil blive behandlet på lige fod med de øvrige 
ansøgninger, hvor det kræves at man skal have opfyldt kvalifikations- og tildelingskriterier som er listet i afsnit 2. og når en ansøger har 
fartøj skal en ansøger opfylde krav og kriterier der er listet i afsnit 3 vedr. fartøjer.  

file:///C:/Users/auje/Downloads/bkg_09-2021_bilag1_dk%20(1).pdf
file:///C:/Users/auje/Downloads/bkg_09-2021_bilag2_dk%20(1).pdf
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4E0DCEB5-5705-4C53-B741-6A8F09D8293B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4E0DCEB5-5705-4C53-B741-6A8F09D8293B%7d
file:///C:/Users/auje/Downloads/bkg_22-2021_bilag1_dk%20(3).pdf

