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F. Vejledning til udfyldelse af logbog til kystnært 
fiskeri med passive redskaber 

 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har sammen med 
Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, udarbejdet denne 
logbog. Logbogen skal anvendes til registrering af fangster af 
hellefisk, krabber og torsk, der tages i det indenskærs område med 
passive redskaber, så som garn, kroge og tejner. 
 
Hvorfor er det vigtigt at føre logbog? 
Formålet med at indføre en indenskærs logbog er at skaffe mere 
viden om ressourcerne i de indenskærs farvande. Ud over rejerne 
er hellefisk, krabber og torsk de vigtigste bestande i det indenskærs 
fiskeri, og det er vigtigt, at disse ressourcer forvaltes bedst muligt. 
Det er vigtigt for samfundet at sikre et godt og stabilt fiskeri. Der 
skal fanges så meget som muligt, men ikke mere end bestandene 
kan bære. 
 
Gennem logbøgerne kan fiskernes erfaring og lokalkendskab 
inddrages i vurderingen af bestandene og supplere den viden, vi får 
fra havbiologernes årlige undersøgelser. Logbøgerne giver 
oplysninger om, hvor meget der er fanges, på hvilke fiskepladser 
og hvornår fiskeriet finder sted. Desuden giver det indirekte et mål 
for bestandenes udvikling. 
 
Disse oplysninger er meget værdifulde, især hvis der er mulighed 
for at sammenligne fangstraten fra år til år. Logbøgerne er meget 
vigtige for at biologernes kan give en god rådgivning til politikerne 
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og fiskerne om, hvordan de grønlandske fiskeressourcer udnyttes 
bedst muligt. 
 
Logbøgerne indsendes til GFLK som indtaster alle oplysningerne i 
en database. Oplysningerne fra logbøgerne behandles fortroligt 
dvs. detaljerede oplysninger om den enkelte fiskers fiskepladser og 
fangst må ikke videregives til f.eks. andre fiskere eller 
organisationer, men kun anvendes af Grønlands Naturinstitut og 
Grønlands Statistik, der ligesom GFLK har strenge 
registerforskrifter. 
 
Kort om logbogen 
Logbogen er indbundet og siderne er med fire eksemplarer hver. 
Siderne er desuden nummereret og skal anvendes i den rækkefølge. 
Sidenummeret skal hjælpe dig og GFLK til at sikre, at der ikke 
mangler nogle logbogsider. Du modtager samtidig med din første 
logbog en blå plastikmappe som logbogen skal indsættes i og som 
beskytter logbogen. I samme mappe kan du evt. også opbevare din 
licens og de feltkodekort som du måske anvender. 
 
Hvordan skal logbogen udfyldes? 
Først og fremmest skriv klart og tydeligt. 
Logbogsbladet skal udfyldes med kuglepen. De tal og oplysninger, 
der indføres i logbogen, skal være skrevet klart og tydeligt. Hvis 
du kommer til at skrive en fejl, må du ikke rette fejlen med lak 
eller viskelæder. Fejlen streger du bare ud med en enkelt streg, og 
skriver det rigtige ved ovenover i samme rubrik. Du må ikke skrive 
oven i de forkerte oplysninger. Hele linien kan også streges ud, 
hvorefter du skriver en helt ny linie. Hvis der er så mange rettelser, 
at et logbogsblad bliver ulæseligt, skal det annulleres og 
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oplysningerne fra det annullerede blad, skrives på et nyt 
logbogsblad. Det annullerede logbogsblad må ikke smides væk, 
men skal indsendes sammen med de gyldige logbogsblade. (se 
eksemplet i bilag 4.) 
 
Fangster af havpattedyr 
Eventuel fangst af havpattedyr, der uheldigvis bliver fanget, skal 
ligeledes registreres i logbogen. Fangsten kan angives i 
bemærkningsfeltet og her anføres hvilket havpattedyr, der er tale 
om samt evt. køn og alder, hvis dette kan fastslås.  Desuden 
angives hvilket redskabssæt (nr.) havpattedyret blev taget i. Er der 
ikke plads i bemærkningsfeltet kan linierne under det pågældende 
redskabssæt anvendes. 
 

1. Vejledning til udfyldelse af logbog for kystnært 
fiskeri efter hellefisk, krabber og torsk 

 
Generelt 
Der skal udfyldes et logbogsskema, i nummerrækkefølge, for hver 
dag der fiskes. En tur defineres som værende fra afgang havn  til 
næste havneanløb, hvor indhandlingen finder sted og hele fangsten 
losses. 
  
Hvert redskabssæt, hvilket vil sige for hver gang, der sættes en 
line, garn eller en lænke med et givet antal tejner, udfyldes en linie 
i skemaet, hvor det noteres hvor, hvornår og ved hvilken dybde 
redskabssættet sættes. De resterende oplysninger udfyldes, når 
tjenestesættet  hives ind. Hvis der sættes flere redskabssæt samme 
dag, end der er plads til på en side, fortsættes på en ny side. 
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Bifangster 
Bifangst er andre fiskearter end dem der fiskes efter. Hvis 
bifangsten af en fiskeart overstiger 50 kg. skal den angives i et af 
de tommer felter under Fangst rubrikken. 
 
Rubrikken “Bløde Krabber” har kun interesse for biologerne og 
dette tal/mængde  skal være indehold i den første kolonne med 
“Krabber”. 
 

2. Vejledning til logbogsskemaet ved fiskeri efter 
krabber 

 
Fartøjets navn 
Her noteres det navn, fartøjet er registreret under. 
 
Reg. Nr. (GR-nr.) 
Fartøjets registreringsnummer (GR-nummer). 
 
Radiokaldesignal 
Fartøjets radiokaldesignal. 
 
Licens nr. 
Betegnelsen på den licens der fiskes under (f.eks. CRQ-xx-0) 
 
År 
Årstallet. 
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Tejnetype 
Det noteres hvilken tejne-type, der er anvendt. (F.eks. tejne af 
kommerciel rigget japansk type med målene 120x60x60 cm). JAP 
for  japansk type, GRL for grønlandsk type og CAN for canadisk 
type. Feltet kan udvides til det tomme felt ved siden af. 
 
Agn 
Type agn angives (blæk-sprutte, torsk osv.) 
 
Tejnesæt nr. 
Her noteres nummeret på tejnesættet. Et tejnesæt defineres som en 
lænke med et givet antal tejner. 
 
Antal tejner 
Her angives antallet af tejner pr. tejnesætning. 
 
Position 
Positionen hvor den første tejne på linen udsættes. Angives i 
grader, minutter og i tiendedele minutter (f.eks. 64°15,7N - 
52°30,4W) eller feltkode i henhold til feltkodekortet (f.eks. HF37). 
 
Tejner ud 
Her angives hvilket år, måned, dag samt klokkeslæt (timer og 
minutter), lænken med tejnerne sættes ud. 
 
Tejner ind 
Det noteres hvilket år, måned, dag og klokkeslæt (timer og 
minutter), tejnerne hales ind. 
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Startdybde 
Dybden hvor første tejne placeres. Dybden angives altid i meter - 
(hvis  dybden kun kendes i favne skal ordet meter overstreges i 
kolonnen). 
 
Slutdybde 
Dybden hvor sidste  tejne placeres. Dybden angives altid i meter - 
(hvis  dybden kun kendes i favne skal ordet meter overstreges i 
kolonnen) 
 

2.1 FANGST 

 
Behold 
Her noteres fangstens størrelse, pr. tejnesæt, der bibeholdes om 
bord. Fangsten skal angives i kg levende vægt (anslået mængde) 
og ikke i form af antal kasser eller antallet af krabber. 
 
Udkast 
Her noteres hvor stor en del af fangsten der smides tilbage i havet. 
Mængden skal angives i kg levende vægt. 
 
Bløde krabber 
Her angives hvor stor en del af fangsten, pr. tejnesæt, der består af  
bløde krabber. 
  
I alt behold 
Her noteres den samlede fangst fra starten af fiskeriet. Kumuleret 
fangst. Angives i kilo levende vægt. 
 



   

 

 
Vejledning til udfyldelse af logbog til 

kystnært fiskeri med passive redskaber 

Afsnit nr. 12 
 

F 

 
 

Udskiftning 2012 7 
Captia 2010-043868 Dok 1495303 

I alt udkast 
Her noteres det samlede udkast i kg. 
 
Indhandlet mængde 
Her noteres den samlede indhandling med angivelse af dato og sted 
for indhandlingen. 
 
Fartøjsfører underskrift 
Hvert logbogsblad skal underskrives af fartøjs-føreren som en 
bekræftelse på, at de opgivne oplysninger er korrekte. 
 

3. Vejledning til logbogsskemaet ved 
bundgarnsfiskeri af torsk 

 
Fartøjets navn 
Her noteres det navn, fartøjet er registreret under. 
 
Reg. Nr. (GR-nr.) 
Fartøjets registreringsnummer (GR-nummer). 
 
Radiokaldesignal 
Fartøjets radiokaldesignal. 
 
Licens nr. 
Fiskerilicensnummeret, hvis der er udstedt en licens. 
 
År 
Årstallet 
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Garn nr. 
Hvert bundgarn gives et nummer. 
 
Position 
Positionen hvor bundgarnet er sat. Angives i grader, minutter og i 
tiendedele minutter (f.eks. 64°15,7N - 52°30,4W) eller feltkode i 
henhold til feltkodekortet (f.eks. HF37). 
 
Garn ud 
Tidspunktet når bundgarnet sættes ud. 
 
Garn ind 
Tidspunktet når bundgarnet tømmes. Dette tidspunkt noteres 
samtidig som sættetidspunktet på det efterfølgende logbogs-blad. 
 
Dybde 
Dybden angives altid i meter - (hvis  dybden kun kendes i favne 
skal ordet meter overstreges i kolonnen). 
 

3.1 FANGST 

 
Behold 
Her noteres den fangstmængden fra bund-garnet. Hvis man kun 
kender den totale indhandlingssum af flere bundgarn, som er tømt 
samme dag, så noteres den totale sum i rubrik 28 med en klar 
angivelse om, hvilke bund-garn fangsten stammer fra. 
 
Udkast 
Her noteres det skønsmæssige udkast. 
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Dagen i alt 
Her noteres dagens samlede indhandling. 
 
Udkast i alt 
Her noteres det samlede skønsmæssige udkast. 
 
Indhandlet mængde 
Her noteres den samlede indhandling med angivelse af dato og sted 
for indhandlingen. 
 
Fartøjsfører underskrift 
Hvert logbogsblad skal underskrives af fartøjsføreren som en 
bekræftelse på, at de opgivne oplysninger er korrekte. 
 

4. Vejledning til logbogsskemaet ved fiskeri af 
hellefisk 

 
Fartøjets navn 
Her noteres det navn, fartøjet er registreret under. 
 
Reg. Nr. (GR-nr.) 
Fartøjets registreringsnummer (GR-nummer). 
 
Radiokaldesignal 
Fartøjets radiokaldesignal. 
 
Licens nr. 
Betegnelsen og nummer på den licens der fiskes under (F.eks. 
GHL-xxxx-1). 
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År 
Årstallet. 
 
Krog type 
Under linefiskeri noteres hvilken krogtype, der er anvendt. (F.eks. 
EZ 12). 
 
Garn type 
Under garnfiskeri angives hvilken type garn der er brugt samt 
maskestørrelsen. 
 
Agn 
Ved linefiskeri angives agntypen. 
 
Line/garn sæt nr. 
Her noteres nummeret på line eller garn sættet. 
 
Antal kroge 
Her noteres antallet af kroge pr. linesætning. 
 
Position 
Positionen hvor linen udsættes. Angives i grader, minutter og i 
tiendedele minutter (f.eks. 64°15,7N - 52°30,4W) eller feltkode i 
henhold til feltkodekortet (f.eks. HF37). 
 
Line/garn ud 
Det noteres hvilket år, måned, dag samt klokkeslæt (timer og 
minutter), hvor fiskeredskabet sættes ud. 
 



   

 

 
Vejledning til udfyldelse af logbog til 

kystnært fiskeri med passive redskaber 

Afsnit nr. 12 
 

F 

 
 

Udskiftning 2012 11 
Captia 2010-043868 Dok 1495303 

 
Line/garn ind 
Det noteres hvilket år, måned, dag og klokkeslæt (timer og 
minutter), hvor redskabet hales ind. 
 
Startdybde 
Start dybden for redskabets placering. Dybden angives altid i meter 
- (hvis  dybden kun kendes i favne skal ordet meter overstreges i 
kolonnen). 
 
Slutdybde 
Slut dybden for redskabets placering. Dybden angives altid i meter 
- (hvis  dybden kun kendes i favne skal ordet meter overstreges i 
kolonnen). 
 

4.1 FANGST 

 
Behold 
Her noteres fangsten i kilo levende vægt. 
 
Udsmid 
Her noteres skønsmæssigt hvor stor en del af fangsten der smides 
ud. 
 
I alt 
Her noteres den samlede fangst fra starten af fiskeriet. Angives i 
kilo levende vægt. 
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Udsmid i alt 
Her noteres dagens samlede udsmid. 
 
Indhandlet mængde 
Her noteres den samlede indhandling med angivelse af dato og sted 
for indhandlingen. 
 
Fartøjsfører underskrift 
Hvert logbogsblad skal underskrives af fartøjsføreren som en 
bekræftelse på, at de opgivne oplysninger er korrekte. 
 


