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Vedtægt for Avannaata Kommunia af xx.xx. 2020 om erhvervsmæssigt fiskeri med garn i 
forvaltningsområde Diskobugten. 
 
I medfør af § 23, stk. 2 og § 33, stk. 2 i Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri, som 
senest ændret ved Inatsisartut lov nr. 28 af 28. november 2016 og § 10, stk. 2 i Selvstyrets 
bekendtgørelse nr. 11 af 28. august 2014 om kystnært fiskeri efter hellefisk fastsættes: 
 
  

Anvendelsesområde 
 
  § 1. Vedtægten finder anvendelse ved erhvervsmæssigt fiskeri i forvaltningsområde Diskobugten 
defineret som nord for 68° 52,5’N og syd for 70° 30’N, i området fra kysten og ud til 3 sømil uden 
for basislinjerne for fiskeriterritoriet. 
 
 

Erhvervsmæssigt fiskeri med garn 
 
  § 2. Erhvervsmæssigt fiskeri med garn er ikke tilladt indenfor de i bilag 1 markerede område. 
 
  § 3. Erhvervsmæssigt fiskeri med garn, uden for det i bilag 1 markerede område, er ikke tilladt, 
med mindre det følger af bestemmelserne i denne vedtægt. 
 
 

Fiskeri efter hellefisk med garn 
 
 
  § 4. Erhvervsmæssigt fiskeri efter hellefisk med garn er tilladt, uden for de i bilag 1 markerede 
områder, i månederne januar, februar, marts, april og maj. 
 
  § 5.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri med garn efter hellefisk gælder et mindstemål for 
maskestørrelsen i nettet på 190 mm. 
  
  § 6. Ved erhvervsmæssigt fiskeri med garn efter hellefisk med garn må hver licenshaver højst 
benytte 10 hellefiskgarn, der samlet udgør ikke over 950 meter. 
 

Fiskeri efter torsk med garn 
 
  § 7.  Fiskeri efter torsk med garn er tilladt uden for de i bilag 1 markerede områder. 
 
  § 8.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri med garn efter torsk gælder et mindstemål for maskestørrelsen i 
nettet på 160 mm. 
 
 

Fælles bestemmelser for fiskeri med garn 
 
  § 9.  Ved erhvervsmæssigt fiskeri med garn skal begge ender i garnet have afmærkningsbøjer.  
  Stk. 2. Fartøjer over 8,53 meter l.o.a. skal mindst have 10 mm line på afmærkningsbøjerne. 
  Stk. 3. Fartøjer under 8,53 meter l.o.a. skal mindst have 8 mm line på afmærkningsbøjerne. 
  Stk. 4. Fiskere, som fisker på isen, skal mindst have 6 mm line på afmærkningsbøjerne. 
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  Stk. 5. Garnet skal så vidt forholdene tillader dette, tages op indenfor 24 timer efter 
nedsænkningen. 
 
  § 10.  Fiskeredskaber skal mærkes med enten ejerens navn og adresse eller fartøjets navn og 
havnekendingsbogstaver. Mærket skal være i et vandbestandigt materiale. Der henvises til § 18 i 
Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger. 
 
  § 11.  Mistede garn skal bjærges straks af ejeren. 
 Stk. 2. Garn, der ikke kan bjærges uden hjælp, skal rapporteres til Avannaata Kommunia. Der 
henvises i øvrigt til §§ 19-20 i Selvstyrets bekendtgørelse om tekniske bevaringsforanstaltninger.  
 
  § 12.  Kommunalbestyrelsen kan efter høring hos lokale foreninger lukke for garnfiskeri, hvis 
vinterisen besværliggør garnfiskeriet.    
 

Foranstaltninger 
 

  § 13.  Overtrædelse af § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, og §§ 8-11  kan medføre bøde. 
  Stk. 2.  Bøder efter stk. 1 kan pålægges juridiske personer efter reglerne i Kriminallov for 
Grønland. 
 

 
Ikrafttræden 

 
  § 14.  Vedtægten træder i kraft den xx. xx. 2019.  
  Stk. 2. Samtidig ophæves gældende Vedtægt for Qaasuitsup kommunia af 6. september 2011 om 
garnfiskeri efter hellefisk for forvaltningsområde Diskobugten. 
  Stk. 3. Vedtægten kundgøres på https://naalakkersuisut.gl/Kundgoerelser, jf. § 31, stk. 3 i 
Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut og Selvstyrets bekendtgørelse om elektronisk 
kundgørelse. 
 
  
 
 
Således vedtaget af Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia den xx.xx. 2020. 
 

 
________________________________ 

 
Palle Jerimiassen 

Borgmester 
 
 
Avannaata kommunias vedtægt erhvervsmæssigt fiskeri med garn i forvaltningsområde 
Diskobugten stadfæstes.  
 
Grønlands Selvstyre, den xx. xx. 2020 
 
 

_________________________________ 

https://naalakkersuisut.gl/Kundgoerelser
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Jens Immanuelsen 

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug 
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Bilag 1 
 
Erhvervsmæssigt fiskeri med garn er ikke tilladt indenfor følgende områder: 
 
Nuuaarsuk – Eqip avataa: 
     1. Sermermiut nuuat  69°12,0N         51°08,2W  
     2. Pitoqqiup nuua  69°08,1N         51°02,2W  
 
Torssukátak – Ilulissat avannaani: 
 1.  Nungaaq 69°57,5N 51°16,1W       
  2.  Ikerasannguup kangimut nuua 69°55,5N 51°14,0W       
  3.  Sammisunnguaq 69°53,9N 50°48,6W       
  4.  Qeqertakassaap Saqqaa 69°54,7N 50°47,0W 
 5.  Ilerfit 69°55,2N 50°39,9W       
  6.  Anap Nunaa 69°55,4N 50°37,0W 
 
 
Kortbilag 
 

• Ilulissat eqqaa 
• Qeqertap eqqaa 

 
Kortbilag er vejledende. Ved uoverensstemmelse finder foranstående koordinater for længde- og 
breddegrader anvendelse. 
 


