
#JobInfo Filename=«KEND_IDENT» licens 31 fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til 
«Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» 20-01-2023 09-53# #JobInfo CVR=«CVR»#  

 
 Licensliste nr. 31 & 32  
Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V. 
Telefon 72 18 58 30 

#JobInfo mappe=Licens# 

«EJER_LEJER» 

«ADR_LINIE1» 

«ADR_LINIE2» 

«ADR_LINIE3» 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilladelse til rejefiskeri ved Grønland  
 

I henhold til § 3 i bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet 

med senere ændringer samt fiskeriaftale mellem den danske regering, Grønlands Selvstyre 

og den Europæiske Union, tillades det herved:  

 

«EJER_LEJER» med fartøjet «KEND_IDENT» «FTJ_NAVN» «RADIO» (EU-

ident.:«EU_IDENT») og en længde overalt på «LAENGDE_TAL» meter 

 

i perioden fra «Licens1_Tildelig_START_DATO» til «Licens1_Tildelig_SLUT_DATO» begge 

dage medregnet, at fiske, medbringe og lande rejer fra de anførte farvande inden for 

nedennævnte mængder: 

 

Østgrønlandske farvande(ICES XIV/V): Licens nr.: PRA-EU22345-3-H Kvote: 

«Licens1_Tildelig_KVOTE_RESULTERENDE» tons 

 

 

i perioden fra «Licens2_Tildelig_START_DATO» til «Licens2_Tildelig_SLUT_DATO» begge 

dage medregnet, at fiske, medbringe og lande rejer fra de anførte farvande inden for 

nedennævnte mængder: 

 

Vestgrønlandske farvande(NAFO 0, 1): Licens nr.: PRA-EU22345-0-H   Kvote: 

«Licens2_Tildelig_KVOTE_RESULTERENDE» tons 

 

A. For tilladelsen gælder følgende vilkår: 

 

1. Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser m.v. 

vedrørende fiskeri, herunder EF-retsforskrifter, og de af de grønlandske 

myndigheder fastsatte bestemmelser. 

 

2. Tilladelsen skal altid opbevares om bord. 

 

3. Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre. 

 

4. For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til nationale regler 

og EU-regler, skal der altid føres logbog uanset hvilke arter der fiskes. Fartøjer med 

tilladelse til indsatsreguleret fiskeri skal altid føre logbog. Logbogen skal ved 

landing i dansk havn, i umiddelbar tilknytning til landing og losning, afleveres eller 

fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen i hvis område landingshavnen 

ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for 

aflevering. Ved landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den 

lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i hvis område fartøjets hjemhavn er beliggende 

jf. Udenrigsministeriets bekendtgørelse om føring af logbog mv. 

 

5. Fartøjets fangster skal hver 14. dag indrapporteres til Fiskeristyrelsen.  
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6. Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ejerskifte af fartøjet. 

 

7. Tilladelsen kan tilbagekaldes med kort varsel, hvis fangst- eller forsy-

ningssituationen tilsiger det. 

 

8. Tilladelsen bortfalder, når der sendes meddelelse herom efter reglerne i 

reguleringsbekendtgørelsens bilag 6. 

 

9. Såfremt der er angivet en højst tilladt fangstmængde for fartøjet, skal tilladelsen 

returneres til Fiskeristyrelsen, når denne mængde er opfisket. 

 

10. Med henblik på kontrol af de mængdemæssige begrænsninger, ved fiskeri i                                         

Grønlands  fiskeriterritorium, skal der i henhold til selvstyrets bekendtgørelse 

om beregningsmetoder ved rapportering af visse fangster,anvendes følgende 

omregningsfaktorer til levende vægt.  

 

  

Art

  

Landingstilsta

nd 

Kode for 

landingstilstand 

Faktor for omregning til levende 

vægt 

Rejer

  

Rå pladefrosne B 1,00 

Rejer

  

Rå 

tunnelfrosne

  

A 1,05 

Rejer Kogte 

tunnelfrosne

  

K 1,05 

 

Ved indberetning til Fiskeristyrelsen skal ovennævnte landingstilstand og kode 

herfor oplyses. 
           
 
B. Hvis vilkårene i denne tilladelse ikke overholdes, kan den inddrages uden varsel 

efter reglerne i Fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, § 37. 

 

 

 Fiskeristyrelsen, den 20. januar 2023 

 

 

Venlig hilsen 

Fiskeristyrelsen 
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