
Tjekliste 

Følgende dokumentationer skal du side inde med som dispensationsansøger: Sæt hak for vedlagte 
dokumentationer. 

1. CVR-virksomhedsregistrering se felt 1.4 ☐ 

2. Ejerbog til selskab – nødvendig kun hvis du søger som et selskab se 1.10. ☐ 

3. At ansøger er mellem 18-29 år. se felt 2.1 i afsnit 2  ☐ 

4. Maritimuddannelsespapir - se felt 2.2 i afsnit 2 ☐ 

5. Udtalelse/r:  ☐ 

6. Hvis du som ny ansøger har erhvervsjagtbevis og er mellem 18-29 år kan du også bruge 
erhvervsjagtbeviset som argumentation for at du har fået erfaringer i fiskeri som erhvervsfanger se felt 
2.3 i afsnit 2 

☐ 

7. Hvis du som ny ansøger har fået erfaring med fiskeri ved at fiske sammen med en erhvervsfisker – skal 
du derfor vedhæfte en udtalelse fra erhvervskonsulenten - se felt 2.4.1 i afsnit 2 eller 

☐ 

8. Hvis du som ny ansøger har fået erfaring med fiskeri ved at fiske sammen med en erhvervsfisker – skal 
du derfor vedhæfte en udtalelse fra en erhvervsfisker du har fiske sammen med - se felt 2.4.2 i afsnit 2   

☐ 

9. Du skal også vedlægge udtalelse fra lokal fisker og fangerforeningen som det andet udtalelse til felt 
2.4- se felt 2.4.3 i afsnit 2 

☐ 

10. Hvis du har fartøj krydser du ja i ansøgningsskemaet indledning, men du skal udfylde og vedhæfte de 
krævede dokumentationer i felt 3.1-3.7 

☐ 

11. Du skal dokumentere at du har fiskeredskaber ved at afkrydse ja i felt 3.8 – eller hvis du har specielle 
fiskeredskaber se evt. afsnit 10 og 11 vedr. FAO koder hvor du evt. kan tage det med i dine planer. Se 
afsnit 5. 

☐ 

12. Kopi af målebrev til fartøj(er) vedhæfter du i felt 3.5 ☐ 

13. Kopi af underskrevet købsaftale vedhæfter du i felt 3.6  

14. Kopi af nationalitetsbevis til fartøj/er) vedhæfter du i felt 3.4 ☐ 

15. Kopi af leje- eller charteraftale(r): vedhæfter du i felt 3.7 – kun hvis du har lejet eller chartret fartøjet  ☐ 

16. Ansøgningsskema kan udfyldes i papirform eller  

17. Du kan også udfylde ansøgningsskemaet i digitalversion fra Sullissivik.gl med nøglekort    

 


