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A. Vejledning til udfyldelse af logbog for rejefiskeri 

 
Grønlandske fartøjer, der fisker efter rejer, skal føre logbog for 
fiskeriet. Logbogen udleveres på forlangende af Grønlands 
Fiskerilicenskontrol (KANUAANA/GFLK). 
 
Generelt 
Logbogen føres træk for træk for hver dag til søs, dvs. de dage, 
hvor der ikke fiskes, skal der blot skrives i logbogen “sejlads til 
fiskeplads” eller “fiskesøgning”. Hvert trawltræk, der resulterer i 
fangst, 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 Vestgrønland til Østgrønland eller hvis fiskeriet  starter 
i internationalt farvand og skifter til en national zone.) 
 
Der skal føres en logbogsside for hver dag, til søs. Der kan skiftes 
til en ny side, hvis antallet af trawltræk overstiger antallet af linier 
på logbogssiden. 
 
Logbogen er indbundet, og siderne er fortløbende nummereret og 
skal anvendes i nummerrækkefølge.  
 
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.  
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Der må ikke anvendes retteblæk (“Tipp-Ex”) eller andet, der 
dækker helt. Det skal være muligt at kunne læse, hvad der er rettet. 
En hel logbogsside kan også annuleres ved at skrive 
ANNULLERET hen over helesiden. Se eksempler i bilag 5 og 6. 

 

1. Hovedet af logbogssiden 

  
Hoved 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 starter med tur 1. Strækker en 
fangstrejse sig hen over nytår, vil den del af turen der ligger i det 
nye år blive benævnt tur nummer 0. 
 
Desuden skal der under:  

- “Trawltype” angives trawl-type, iflg. FAO’s 3-alphakoder. 
(Se bilag 1 for internationale redskabs-typer). Forkortelsen 
for alm. rejebundtrawl er “OTB”; men hvis der fiskes med 
en dobbelttrawl (også kaldet tvillingetrawl) er forkortelsen 
“OTT”. 

- ”Antal masker” angives antallet af masker i trawlens 
omkreds målt ved trawlåbningen. 

- “Maskestørrelse” angives maskestørrelse i mm; 
- “Maskestørrelse i posen” angives mindste maskestørrelse 

i trawlen typisk i fangstposen. 
- Anvendes der flere trawltyper kan disse angives under 

“trawl nr.”. 2 eller 3. 
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- Anvendes der en rist med anden tremmeafstand end 22 mm 
skal det angives i bemærkningsfeltet og angive hvilke 
trawltræksnummer der er tale om. 

- “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/ICES XIVa, hvorimod samme område i 
islandsk farvand vil hedde ISL/ICES XIVa. (Se vedlagte 
kort med farvandsområder). De særlige underområder i 
Østgrønland og Vestgrønland behøver føreren ikke at 
angive. 

 

2. Fiskeposition og fangst 

Hvis der en dag ikke fiske p.g.a. dårligt vejr eller andet skrives der 
blot ”INTET FISKERI” på en linie på det pågældende log-
bogsblad. 
 
Dagens trawltræk er angivet med et dagligt fortløbende nummeret 
i kolonnen Træk nr.  
  
I kolonnen Trawl nr. angives nummeret på den trawl der 
anvendes. Hvis der fiskes med en dobbelttrawl (tvillingetrawl), der 
er sammensat af to af de trawl, der er anført i logbogshovedet, kan 
der f.eks. skrives 1+2 eller 2+3 i Trawl nr. kolonnen. Dette svare 
til at man bruger trawltypen OTT. 
 
Trawl-træk start 
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Tidspunktet for fiskeriets start angives i time- og minuttal UTC. 
Start position for fiskeriet med angivelse af N for nordlig 
breddegrad og Ø eller W for længdegrad samt trawlens fiskedybde 
(dybden til havbunden). 
 
Trawl-træk slut 
Angives som under “trawl-træk start”, med angivelse af dybden til 
havbunden.  
 
2.1 Fangst 
Alle trawltræk skal angives i logbogen også trawltræk hvor der 
ikke er fanget noget enten på grund af revet trawl eller fordi der 
bare ikke var nogen fangst. (en 0-fangst er lige så god info til 
biologerne som en fangst) 
 
Fangsten angives i de anførte kolonner i hel levende vægt i 
kilogram. FAO-forkortelsen for fiskearterne skal anvendes (se 
bilag 3 for FAO-koder for fiskearter).  
For rejer anvendes FAO-forkortelsen PRA for pandalus borealis og 
for “pandalus montagui” anvendes forkortelsen AES. 
 
Udkast af fangst skal registreres under selve fangsten, der beholdes 
om bord. Bifangster over 50 kg. skal ligeledes registreres i de 
relevante kolonner.   
 
For at opnå en ensartet og overskuelige logbogsføring har 
Grønlands Fiskerilicenskontrol derfor i samarbejde med Grønlands 
Naturinstitut udarbejdet et sæt “standard-countgrupper” for 
rejefangster. 
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Søkogte rejer: 
Opdeles i countgrupperne  40/60; 60/90; 90/120; 120/150; 150/+ 
  
I kolonnerne for søkogte rejer bliver den første kolonne opdelt i to 
med en vandret streg således, at count-grupperne 40/60 og 60/90 
deler denne kolonne. (se vedlagte eksemplar af rejelogbogen). 
 
Frosne rå rejer: 
Opdeles i countgrupperne  40/60; 60/90; 90/120; 120/150; 150/+ 
 
Industri rejer: 
Kolonnen for industrirejer opdeles i to med en vandret streg 
således, at eventuelle fangster af  andre rejearter end pandalus 
borealis, f.eks. pandalus montagui, der ikke skal indgå i 
kvoteregnskabet, kan anføres. 
 
Montagui rejer: 
Dersom fangst af montaguirejer ikke skal indregnes i kvotetrækket 
for Pandalus Borealis skal registreringen af montaguirejer ske efter 
følgende regler: 
Generelt vil fangster af Pandalus Montagui (AES) rejer altid være 
iblandet fangsten af Pandalus Borealis (PRA) og mængden kan 
variere meget. 
For montagui rejer skal den internationale FAO-forkortelse “AES” 
anvendes. 
 
For montagui rejer skal det præciseres, at det er den reelle fangst af 
montagui i kilo, der skal angives på basis af en eller flere 
repræsentative prøve fra produktgrupperne af det pågældende 
trawltræk.  
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Hvis der ses en større mængde af montagui-rejer i fangsten, gøres 
følgende: 
 

1. Udtag først en prøve fra trawltrækket fra bingetanken den 
procentstørrelse skives i bemærkningsfeltet med angivelse 
af trawltræksnummer. (se bilag 4 a)  Prøven behandles som 
beskrevet i punkterne 3- 8. 

2. Under produktionen af fangsten tages der tilsvarende 
prøver af produktgrupperne Søkogte, Frosne og 
Industrirejer efter samme fremgangsmåde som under punkt 
3 - 8 

 
3. Prøven skal tages tilfældigt, dvs. at man ikke skal tage 

prøven, hvor man kan se, at der er flere eller færre 
montagui-rejer end i resten af fangsten. Prøven skal være 
på 1-2 kg. 

 
4. Hele prøven vejes 

 
5. Derefter sorteres montagui-rejerne fra, og disse vejes 

separat. (se billede af montagui-rejen) 
 

6. Derefter laves følgende beregning:  
 

%100
prøven aft Samlet væg

rejer -montagui afVægt 
 = Procent montagui-rejer 
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Eksempel: 
 

 %100
ialt rejer  gram 2000

rejer -montagui gram 300
 15% montagui-rejer 

 
7. Den samlede mængde montagui-rejer udregnes ved at tage 

den samlede produkttype af fangsten i trawltrækket og 
gange med %-delen udregnet fra prøven. Hvis den samlede 
produktionstype af fangsten i trawltrækket er 2000 kg og 
der er 15% montagui-rejer i prøven, så gælder følgende: 

 

300
%100

 kg 2000%15



kg montagui-rejer 

 
8. Denne mængde fratrækkes det produkt og den count-

gruppe, hvor montagui-rejeren forekommer i. 
 

9. Derefter skrives mængden af montagui-rejer i logbogen for 
hvert træk i samme kolonne som produkttypen og 
countgruppen. Kolonnen deles op i to, hvor den øverste del 
af kolonnen er for montagui-rejer og den nederste del af 
kolonnen er for Pandalus Borealis rejerne.  

 
Det er kun, når mængden af montagui-rejer er udregnet og angivet 
på den beskrevne måde, at montagui-rejer ikke indgår i PRA-
kvoteforbruget.  
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Figur 1.  Forskel på montagui og borealis. Montagui rejer vil have 
en lidt anderledes farve (og er ofte lidt mindre end borealis). 
Montagui er lettest at kende på striberne på kroppen, som oftest er 
en lidt stærkere rød farve. Et andet kendetegn er pandetornen. 
Montagui rejernes pandetorn er mere opadbøjet og har ingen pigge 
på den øverste halvdel.  
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Der henvises i øvrigt til vedlagte eksempel (bilag 4 og 4a) på 
logbogsføring med angivne countgrupper. 
 
Bemærk: 

- Laver fartøjet et produkt, der ikke umiddelbart passer ind i 
logbogens countgruppeopdeling, er det produktets 
gennemsnitscount, der afgør i hvilken kolonne det skal 
placeres.  

- F. eks kan et produkt være count 80-110 med et gennemsnit 
på 85, produktet skal derfor placeres i kolonne 60/90.  

- Hvis produktet derimod er count 80-110 uden fastlagt 
gennemsnit, skal det placeres der hvor gennemsnittet af 
countgrænserne falder dvs. (80+110)/2=95 - produktet 
placeres derfor i kolonne 90/120.  

- Hvis gennemsnittet falder lige på en kolonnegrænse skal 
produktet placeres i den "bedste sortering". Dvs. at et 
produkt med count 80-100, der har et gennemsnit på 90, 
placeres i kolonnen 60/90. 

 
Dagens fangst i alt sammentælles i rubrikken “Dagen i alt i 
fangstområdet”. 
Fartøjsføreren skal dagligt underskrive alle udfyldte sider i 
logbogen.  
Fartøjsføreren bekræfter med underskriften, at de anførte 
oplysninger er i overensstemmelse med de faktiske forhold. 
 
2.2 Registrering af fangst af havpattedyr herunder også store 
hajer. 
Eventuel fangst af havpattedyr, der uheldigvis bliver fanget i 
redskaberne, skal ligeledes registreres i logbogen. Fangsten kan 
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angives i bemærkningsfeltet og her anføres hvilket havpattedyr, 
der er tale om samt evt. køn og alder, hvis dette kan fastslås.  
Desuden angives hvilket træk/kast-nummer havpattedyret blev 
taget i. Er der ikke plads i bemærkningsfeltet, kan linien under det 
pågældende træk anvendes. 
Ved fangst af hajer angives arten og antallet og vægten estimers 
efter bedste evne. 
 
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 logbogsside 
annulleres ved at skrive, med store bogstaver, tværs henover siden 
“ANNULLERET”. (se bilag 6) 
_____________________________ 
 
Bilag 1: FAO-forkortelser for redskabstyper. 
Bilag 2: FAO-forkortelser for fiskearter (skal revidres) 
Bilag 3: Eksempel for udfyldelse af logbogen for rejetrawler, 
Bilag 4: Eksempel for udfyldelse af logbogen (rettelser) for rejetrawler. 
Bilag 5: Eksempel for “ANNULLERING” af  logbogsblad. 

 



Bilag 1 

 

 
Redskabstyper 

 

 
Kode 

Bundtrawl med skovle 
Dobbelt trawl (tvillingetrawl) 
Rejebundtrawl 
Bomtrawl 
Skrabevod 
Parbundtrawl 
Snurrevod 
Flyvertræk 

OTB 
OTT 
TBS 
TBB 
DRB 
PTB 
SDN 
SSC 

Flydetrawl 
Parflydetrawl 

OTM 
PTM 

Snurpenot PS 
Garnredskaber 
Nedgarn (sættegarn) 
Drivgarn 
Toggegarn 

GN 
GNS 
GND 
GTR 

Krogliner 
Bundliner 
Flydeliner 

LL 
LLS 
LLD 

Håndliner og stænger LHD 
Tejner FPO 

Harpun HAR 

Diverse MIS 
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Økonomiske zoner – Nationer – Farvande 
ISO-forkortelser 

 
ISO-forkortelse Nation 

BEL Belgien 
CAN Canada 
CUB Cuba 

DEU Tyskland 
DNK Danmark 
ESP Spanien 
FRA Frankrig 
FRO Færøerne 
GRB Storbritannien 
GRL Grønland 

IRL Irland 

ISL Island 

NLD Holland 
NOR Norge 
POL Polen 
PRT Portugal 

RUS Rusland 

SWE Sverige 
USA De Forenede Stater (USA) 

  

INT Internationalt farvand 
GRZ Grå zone 

 



 



 

 




