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Vejledning til ansøgning om fiskerilicens i det kystnære fiskeri  

Tjekliste 
Før du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, så bør du gennemgå følgende tjekliste. Listen viser 
hvilke dokumenter du skal sidde inde med før du går i gang med at udfylde. 

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 den anden udtalelse til felt 
2.4- se felt 2.4.3 i afsnit 2 

☐ 

10. Hvis du har fartøj krydser du ja i ansøgningsskemaets indledning, men du skal stadig 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    

 

Persondataloven 
Dine personoplysninger registreres i overensstemmelse med Kongelig Anordning af Persondataloven. 
Dine personoplysninger registreres udelukkende til brug for behandling af din sag. Myndigheden må kun 
registrere personoplysninger som er relevante for din sag. 
Som registreret har du en række rettigheder.  
Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med god databehandlingsskik. 
Sker behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af et samtykke kan du til enhver tid tilbagekalde 
sit samtykke. 
Du har ret til at få oplyst, hvad der er registreret hos myndigheden. 
Du har ret til at få rettet, blokeret eller slettet ukorrekte oplysninger. 

Klageadgang 
Der kan klages til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger, eller over afgørelser 
myndigheden træffer i henhold til persondataloven. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk. 

Du skal derfor angive at du er indforstået med ovennævnte.  
☐ 

Hvem kan søge om fiskerilicenser?  
Du kan ansøge om en fiskerilicens som 

1. Enkeltperson  
2. Partrederi eller  
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3. Selskab 

Hvilken fiskearter kan man søge om?  
Du kan ansøge om licens til fiskerilicenser efter: 

1. Torsk 
2. Hellefisk,  
3. Hellefisk, individuel fartøjskvote til hellefisk  
4. Krabber   
5. Stenbider 

 
Hvordan udfylder jeg ansøgningsskemaet?  
Du kan udfylde ansøgningsskemaet på to måder  

1. Enten som udskrift  
Du kan hente ansøgningsskemaet i denne link: (hentes når ansøgningsskemaet ligger klar som PDF fil.) 

2. Eller ved at udfylde denne som digital  
Du kan downloade ansøgningsskemaet fra Sullissivik.gl eller du kan også får ansøgningsskemaet hos 
kommunen eller du kan også hente hjælp hos kommunemedarbejderen til udfyldelse af 
ansøgningsskemaet. Eller du kan også hente ansøgningsskemaet på Sullissiviks hjemmeside. 
 
Hvem kan søge om en fiskerilicens?  
Du kan ansøge: 
som ny ansøger eller  
du kan også får fornyet dine fiskerilicenser hvis du har haft samme licenser fra sidste år.  

Som ansøgeren skal du have bopæl i Grønland og du skal være skatteborger i 2 år i Grønland.  

Hvis du ikke har haft samme fiskeri licens kan du søge om dispensation. Følgende skal du opfylde for at blive 
dispenseret til din ansøgning at: 

1. Du er mellem 18-29 år 
2. Du bor i Qaanaaq, Østgrønland og Sydgrønland eller at du har fast tilknytning til det grønlandske 

samfund. 
 

Ansøgningsskemaets form  
Ansøgningsskemaet er opdelt i 8 punkter og indeholder følgende punkter som du skal udfylde og hvis det 
kræves vedhæfte dokumentationer. 

Når du udfylder ansøgningsskemaet i digital form udvider felterne sig automatisk mens du skriver. 

Felter angivet med snefnug som denne* er obligatoriske og skal derfor udfyldes. 

1. Oplysninger du skal angive som ansøger i afsnit 1 er følgende 
1.1. Her afkrydser du om du ansøger som person eller som et selskab. 
1.2. Her skriver du dit fornavn. 
1.3. Her skriver du dit efternavn 
1.4. Her skriver du dit CPR nr. eller CVR NR.   
1.5. Her skriver du din mobil eller telefonnummer. 
1.6. Her skriver du din adresse. 
1.7. Her skriver du dit postnummer. 
1.8. Her skriver du din bygd eller bynavn. 
1.9. Her skriver du din mailadresse. 
1.10. Her vedhæfter du ejerbogen til selskabet men det er ikke nødvendig hvis du ansøger 

som person. 
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Hvis du udfylder ansøgningsskemaet for at får fornyet dine fiskerilicenser kan du springe afsnit 2 over. 

2. Betingelser og dokumentationskrav 
For at din ansøgning kan blive dispenseret er der betingelser og dokumentationskrav som du skal 
opfylde og vedhæfte i ansøgningsskemaets afsnit 2. Dokumentationskravene gælder for alle 
ansøgere, men hvis bor i områder angivet i 2.5 kan du blive dispenseret til alderskrav i felt 2.1. Som 
ansøger skal du:  

2.1 være mellem 18-29 år. Hvis du er mellem 18-29 år skal du sætte kryds ud for ja. 
2.2 have maritimuddannelse eller have fået erfaring inden for fiskeri - derfor skal du 

vedhæfte dit maritimuddannelsespapir. Hvis du har maritimuddannelse, går du videre 
til afsnit 3 og udfylder fartøjsoplysninger og videre i afsnit 4 vælge de fiskearter du vil 
fiske.  

2.3 Erhvervsfangstbevis kan også bruges som dokumentation for at du har fået erfaring 
inden for fiskeri. Hvis du ikke har en maritim uddannelse, kan du som den anden 
mulighed blive dispenseret hvis du har erhvervsfangstbevis, – du skal derfor vedhæfte 
dit erhvervsfangstbevis i 2.3 

2.4 Hvis du har fiske sammen med en erhvervsfisker, kan erfaring i fiskeriet bruges som 
dokumentation for at du har fået fiskerierfaring. Hvis du har fået erfaring inden for 
fiskeri, skal du vedhægge mindst to udtalelser.  

2.4.1 Udtalelse fra erhvervskonsulentens eller  
2.4.2 Udtalelse fra en du har fisket sammen med 
2.4.3 Udtalelse fra lokal fisker og fangerforening  

2.5 Hvis du bor i følgende områder, kan du blive særlig dispenseret til din ansøgning  
2.5.1 Qaanaaq  
2.5.2 Østgrønland  
2.5.3 Kommune Kujalleq  

Hvis du svarer ja om at du bor ved et af disse områder kan du blive dispenseret til 
alderskravet. Dokumentationskravene i 2.2-2.4 gælder dog også for dig selv om du bor i 
disse områder. 

 
3. Fartøjer 
I felt 3.1 til 3.7 skal du angive og vedhæfte oplysninger om det fartøj eller de fartøjer du vil fiske med. 
Derudover skal du angive at du har fiskeredskaber i felt 3.8.  

3.1 Du skal derfor skrive fartøjets navn i felt 3.1. og hvis du har flere fartøjer, er der plads til at 
angive op til fire fartøjer. 

3.2 Du skal skrive fartøjets radiokaldesignal i felt 3.2 og hvis du har flere fartøjer, er der gjort 
plads til at skrive op til fire radiokaldesignal. 

3.3 Du skal skrive fartøjets havnekendingsnummer eller GR-nummer i felt 3.3 og hvis du har 
flere fartøjer er der tillige gjort plads til at skrive op til 4 GR numre til fartøjerne.  

3.4 Kopi af nationalitetsbeviset 

Alle fartøjer der benyttes i det kystnære fiskeri skal være registreret og godkendt som erhvervsfartøjer.  

Du skal derfor lade dit fartøj registrere hos Søfartsstyrelsen. Du kan hente hjælp hos KNAPK eller ved at 

udfylde en ansøgningsblanket hos Søfartsstyrelsen. Ansøgningsformularen findes her Blanketter - 

Skibsregistret | Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk) 

Når du har fået dit fartøj registreret hos Søfartsstyrelsen udsteder Søfartsstyrelsen et nationalitetsbevis til 

fartøjet. Når du får tilsendt nationalitetsbevis til fartøjer, vil der stå følgende informationer i 

nationalitetsbeviset. 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/syn-and-registrering/skibsregistrering-og-afgift/blanketter-skibsregistret
https://www.soefartsstyrelsen.dk/syn-and-registrering/skibsregistrering-og-afgift/blanketter-skibsregistret
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o fartøjets navn,  

o fartøjets type 

o fartøjets radiokaldesignal 

o fartøjets hjemsted med havnekending nummer (GR-Nr.)  

o fartøjets tonnage (lasteevne) og  

o dit eller selskabets navn som ejer til fartøjet 

o dato, måned og år til du fik udstedt nationalitetsbeviset  

3.5 Kopi af målebrevet  

Målebrev indeholder tekniske informationer som længde overalt, bredde højde og rumfang eller lasteevne 

samt byggeår til fartøjet. Målebrevet skaffes hos producenten til fartøjet. Hvis du har købt et brugt fartøj, 

kan du skaffe målebrevet til fartøjet hos den tidligere ejer det vil sige hos den person eller firma du har købt 

fartøjet. Hvis du ikke kan skaffe målebrevet til fartøjet, kan du får en autoriseret myndighed til at opmåle 

fartøjet.   

3.6 Købsaftale 

Du skal vedhæfte købsaftalen til fartøjet i felt 3.6. Du kan bruge købsaftalen som midlertidig dokumentation 
for, at du er ejer til fartøjet indtil du har anskaffet nationalitetsbeviset fra søfartsstyrelsen. Når du har sendt 
købsaftale som midlertidigt bevis for at du er ejer til fartøjet og målebrev sammen med din ansøgning 
betyder det ikke at du ikke skal sende nationalitetsbevis til fartøjet. Du skal nemlig sende 
nationalitetsbeviset til APN så snart du har modtaget det fra Søfartsstyrelsen. Kopi af købsaftalen 
vedhæftes til ansøgningen. Men så snart du får tilsendt nationalitetsbevis fra Søfartsstyrelsen skal du 
indsende kopi af det fordi nationalitetsbeviset er den endelige dokumentation til at dit fartøj er godkendt til 
erhvervsfiskeri og registreret i Søfartsstyrelsen. 
 
3.7 Hvis du har lejet eller chartret et fartøj som du vil benytte til fiskeri, skal du vedhæfte leje eller 

charteraftale til fartøjet i felt 3.7  
 

3.8 Du skal bekræfte at du har fiskeudstyr i afsnit 3.8 Hvis du har planer om at benytte specielle fiskeudstyr, 
kan du bruge FAO koder til inspiration i afsnit 10 og 11 og skrive om dine planer i bilag 5 og vedlægge 
selve beskrivelsen om dine planer i afsnit 6.  

 
4 Arter du vil søge om 
I afsnit 4 skal du angive hvilken fiskearter du vil fiske. 

Du kan fiske efter torsk, hellefisk og krabber hele året. Stenbider fiskeri er åben fra 1. april til 15. juli eller 
indtil kvoten er opfisket. Fiskeriet efter disse arter sker som olympisk fiskeri, dvs. hvis du har fået udstedt en 
erhvervsfiskerilicens kan du fiske efter disse hele året eller indtil kvoten er opfisket både i det kystnær- og 
havgående. Men bemærk at fiskeriet efter krabber fra Maniitsoq og nordover først starter fra 1. april og 
indtil kvoten er opfisket.  

Torsk 
Der kan udstedes en fiskerilicens til torsk. Denne gælder for hele Grønland. Du kan læse om torskekvoten 
for 2021 i denne link: Den kystnære torskekvote for 2021 er på 21.000 tons - Naalakkersuisut 

Fartøjskrav fra 6 meter til og med 75BRT/120BT.  
Licenstype: Tidsbegrænset, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde.  
Det er tilladt at bruge en jolle til fartøjslicensejere under bundgarnsfiskeri 

Hellefisk 
Fiskeri efter hellefisk er opdelt til 6 områder. 

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/12/1412_torsk
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Forvaltningsområde 47 er opdelt i 3 forvaltningsområder og består af følgende: 

- Upernavik GHL-47-FK 
- Uummannaq GHL-47-FK 
- Diskobugten GHL-47-FK 

Fiskeriet efter hellefisk i disse områder sker med Individuelt Omsættelig Kvoter (IOK). Hvis du vil fiske efter 
hellefisk i området med fartøj skal du eje kvoteandele og kvotemængder. Ansøgningsblanket til køb af IOK 
hellefisk kan hentes i www.sullissivik.gl. Nærmere informationer til fiskeri efter IOK hellefisk kan skaffes 
efter henvendelse til aalisa@nanoq.gl  

 
- Fartøjskrav til IOK hellefisk fra 6 meter til og med 19,99 BRT/31,99 BT eller på 15 meter.  
- Licenstype: Tidsubegrænset, hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde. 

 
Hellefisk i resten af Grønland 
Forvaltningsområde til hellefisk der tidligere kaldtes resten af Grønland eller forvaltningsområde 46, er i dag 
opdelt i 5 forvaltningsområder og består nu af følgende forvaltningsområder: 

● Qaanaaq GHL-42-K 
● Sisimiut-Maniitsoq GHL-48-K 
● Nuuk GHL-49-K 
● Paamiut-Qaqortoq GHL-50-K 
● Østgrønland GHL-3-K 

Der er tildelt kvoter til disse områder. Du kan læse om kvoten i denne link: Hellefiskekvoterne for kystnært 
område 46 er fastsat - Naalakkersuisut 

Stenbider 
I punkt 4.3 kan du ansøge om en licens til fiskeri efter stenbider. Der er syv forvaltningsområder til fiskeri 
efter stenbider fra Sydgrønland til Nordgrønland i NAFO område. Du kan ansøge om en stenbiderlicens til to 
område per kvoteår, et til det forvaltningsområde der hører til din bopælskommune og ét til dit 
naboforvaltningsområde mod syd eller mod nord fra dit bopælsområde.  
 
Forvaltningsområderne fra nord til syd er følgende: 

● 510-K 1a som er Qasigiannguit, Ilulissat, Qeqertarsuaq, Uummannaq og Upernavik.  
● 521-K 1Ba Aasiaat 
● 522-K Bb Sisimiut 
● 530-K 1C Maniitsoq 
● 540-K 1D Nuuk 
● 550-K 1E Paamiut 
● 560-K 1F Qaqortoq Narsaq og Nanortalik 

 
Naalakkersuisut har med virkning fra 1. august 2021 lukket for nye ansøgere i en to årige periode frem til 
28. februar 2023.   
Fiskeriet for stenbider er åben fra 1. april til senest 15. juli eller indtil kvoten er opfisket.  
 
Du kan se forvaltningsområderne og kvoten i denne link: Åbning af fiskeriet efter stenbider i henhold til 
forvaltningsområde - Naalakkersuisut 

 
- Fartøjskrav fra 6 meter til og med 75BRT/120BT.  
- Licenstype: Tidsbegrænset, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde. 
- Det er tilladt at bruge en jolle til fartøjslicensejere under stenbiderfiskeriet. 

http://www.sullissivik.gl/
mailto:aalisa@nanoq.gl
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/12/1012_hellefiskekvoter
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/12/1012_hellefiskekvoter
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/03/3003_stenbider
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/03/3003_stenbider
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Krabber 
I punkt 4.3 kan du søge om en krabbelicens.  
 
Naalakkersuisut har lukket udstedelse af krabbelicenser til nye ansøgere i 2 årige periode med virkning fra 
1. januar 2021 til udgangen af 2022, så hvis du ikke har haft samme licens sidste år kan du ikke ansøge om 
en krabbelicens. 
Men hvis du har haft samme licens sidste år kan du søge om en krabbelicens. For at får udstedt en 
krabbelicens er betingelsen at du har haft samme krabbelicens sidste år. Du kan søge til om krabbelicenser 
til tre forvaltningsområder.  
Udstedelsen af en krabbelicens kan være enten til det kystnære fiskeri med betegnelsen K eller til det 
havgående fiskeri med betegnelse H, så husk at skrive hvilken område du vil fiske i.  
I det kystnære fiskeri er der 6 forvaltningsområder og i det havgående fiskeri er der to forvaltningsområder.  
Der er en ny forvaltningsplan og kvoter til fiskeri efter krabber som du kan se i denne link: Ny 
forvaltningsplan for krabbefiskeriet - Naalakkersuisut 

 
Fartøjslicens K til kystnærfiskeri 

- Fartøjskrav i det kystnære fiskeri K fra 6 meter til og med 75BRT/120BT. 
- Licenstype: Tidsbegrænset, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde. 

  
Fartøjslicens H til Fartøjskrav i det havgående fiskeri H  

-  over 75BRT/120BT. 
 

Fiskeri efter krabber til eget forbrug 
- Fiskeri efter krabber til eget forbrug er ikke licens betinget, men der må kun anvendes max. 3 

krabbetejn til fiskeriet. 
 

5 Særlige bemærkninger 
I punkt 5 kan du skriver dine bemærkninger. Det kan fx skrive om dine planer eller projekter der vedrører 
din ansøgning, heriblandt om hvilken fiskeudstyr du har tænkt dig at benytte i fiskeriet, i afsnit 10 og 11 kan 
du se hvilken fiskeudstyr du evt. kan bruge under fiskeriet. Eller du kan også skrive din begrundelse til din 
dispensationsansøgning hvis du ikke har opfyldt to års skattepligts- og to års bopælskrav. 

6 Bilag 
I punkt 6 kan du liste de dokumentationer du har vedhæftet som bilag og du kan vedhæfte 
projektbeskrivelse om dine planer. Se evt. tjeklisten foroven, i den kan du se hvilken dokumentationer du 
skal sidde klar med ved udfyldelsen af ansøgningsskemaet.  

 
7 Dispensationsansøgning 
Hvis du ikke har opfyldt bopæls- og skattepligtskravet, men har tilknytning til det grønlandske samfund kan 
du sende en dispensationsansøgning i punkt 7. Men du skal stadig opfylde betingelserne i afsnit 1-7 for at 
ansøge om en fiskerilicens, såsom at du skal være mellem 18-29 år og at du har et fartøj samt 
fiskeredskaber. 

8 Afsnit 8 udfyldes af kommunen 
Hvis du udfylder ansøgningsskemaet som papirform udfyldes afsnit 8 i ansøgningsskemaet af Kommunen. 
kommunen skal bekræfte at det er dig der er ansøgeren og at du har opfyldt 2 års bopæls- og 
skattepligtskrav. 

9 Vejledning  
Vedledningen er til brug for din hjælp ved udfyldelse af ansøgningsskemaet.  
 

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/01/0801_Ny-forvaltningsplan
https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2021/01/0801_Ny-forvaltningsplan
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Procedure for digital indsendelse af ansøgning 
Udfylder du ansøgningsskemaet digitalt her på Sullisivik.gl, så vil udfyldning af din ansøgning være hurtigere 
og enklere. Du bliver kun bedt om at forholde dig til relevante ansøgningsfelter. 
Du får øjeblikkelig besked om hvilken felter du mangler at udfylde, hvis du forsøger at indsende en 
mangelfuld ansøgning.  
 
Så snart din ansøgning er indsendt modtages den hos Departementet for Fiskeri og Fangst. Du vil modtage 
en kvittering fra aalisa@nanoq.gl for modtagelse af din ansøgning. Du vil indenfor 14 dage blive besvaret 
med begrundelse af din ansøgning.  
 
Du skal også vide at du er forpligtet til at holde dig opdateret over gældende regler og lovgivningen. 
 
Lovgivning og gældende bekendtgørelser: 

Landstingslov nr. 18 31 oktober 1996 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri  
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. februar 2021 om fiskeri efter krabber 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 2021 om fiskeri efter stenbider 
 

I punkt 10 og 11 er der vedlagt beskrivelse af FAO-koder fiskeudstyrskoder som benyttes i de forskellige 
fartøjstyper til din information. (Se næste side)  

mailto:aalisa@nanoq.gl
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FAO koder 
Beskrivelse af FAO koder og fiskeudstyrskoder som benyttes til forskellige af fartøjstyper  

10. Fartøjstype 

FAO kode Dansk beskrivelse Engelsk beskrivelse 

TO Trawler Trawler 

TT Hæktrawler Stern trawler 

TTP Hæktrawler fabriksskib Stern trawler factory 

SP Notfartøj Purse seiner 

DB 
Fartøj med skrabere 
(muslinger) Dredger 

WO Garnfartøj Trap setter 

WOP Fartøj der benytter tejner      Pot wessel 

WOX Garnfartøj (ikke spec.) Trap setter (nei) 

LO Linefartøj Liner 

LH Håndlinefartøj Handliner 

LL Langlinefartøj Hongliner 

ZO Havundersøgelsesskib Fishery research w. 

HSF Indhandlingsskib Mother ship 

MTS Trawler og Notfartøj Trawler-purse seiner 

FX Fiskefartøj (ikke spec.) Fishing vessel (Not elsewhere identified) 

 
11. Fiskeudstyr 

FAO kode Dansk beskrivelse Grønlandsk beskrivelse Engelsk beskrivelse 

FPN Bundgarn Bundgarnit Pound Net 

OTB Bundtrawl, enkelt Qalorsuit natersiutit Bottom otter trawls 

TBB Bomtrawl Saneqqamikkut qalorsuarsortut Bottom beam trawls 

DRB Skrabevod/ 
Muslingeskraber 

 Boat dredge 

PTB Parbundtrawl Marlorsorluni qalorsuit Bottom pair trawls 

SDN Snurrevod Qalorsuit kaajallakkiartortitat Boat danish seines 

SSC Flyvetræk  Boat scottish seines  

OTM Flydetrawl Qalorsuit ikerinnarsiutit Midwater otter trawls 

PTM Parflydetrawl  Midwater pair trawls 

PS Snurpenot Qalorsuit ungusissutit With purse lines 

GN Garnredskaber Qassutit Gill nets 

GNS Nedgarn (sættegarn) Qassutit kivisittakkat Set gillnets 

GND Drivgarn Qassutit tissukartittakkat Drift gillnets 

GTR Toggegarn  Trammel nets 

LL Krogliner Ningittakkat Longlines (not specified) 

LLS Bundliner Ningittakka natersiutit Set longlines 

LLD Flydeliner  Drift longlines 

FPO Tejner Pullatit Covered pots 

OTT Bundtrawl; dobbelt Qalorsuit natersiutit marloqiusat Otter twin trawls 

HAR Harpunkanon Qamutilik tuukkartalik Harpoon 

OTP Bundtrawl, multiple  Multiple bottom otter trawls 

FYK Ruse Pullatit  

LTL Trolling Trolling Trolling 

LHM Liner og pilk mekanisk, (snelle) Ningittakkat (amuartaat) Lines and polelines (mechanical) 

 


