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Kontaktoplyninger, mobil:______________ eller mailadresse:________________________________ 

Spørgeskemaet er anonymt og skal bruges til at udarbejde en udviklingsplan for fiskeriet i Grønland. Sæt 

ring om det svar, du vælger.  

Hvad er dit arbejde? (sæt ring ved det du bruger mest tid på) 

Erhvervsfisker 

 

Erhvervsfanger 

 

Fritidsfisker 

 

Andet: 

 

Bor du i (sæt ring) 

By Bygd 

Hvilke af disse år har du haft licens til erhvervsfiskeri? (sæt ring om de år du har haft licens) 

2018 2019 2020 2021 2022 

Hvilke arter har du haft licens til i perioden 2018-2022 (sæt ring om de arter, du har haft licens til)  

Torsk 

 

Hellefisk 

 

Laks 

 

Andet: 

 

 

Har ikke haft licens 

 

Hvor mange tons har du fisket i 

2022? 

  

__________________________ tons 

Hvordan fisker du? /Hvor fisker du fra? 

Eget fartøj 

 

Egen jolle 

 

Ansat på fartøj 

 

Ingen af delene/fisker 

ikke 

 

Hvilke redskaber bruger du til at fiske med? (skriv det redskab du bruger mest ved nr. 1, det du bruger 

næstmest ved nr. 2 osv.)  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

Hvilket tidspunkt på året fisker 

du? Skriv de måneder du fisker 
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Hvad er grunden til at, der er 

måneder du ikke fisker? (fx is, 

dårligt vejr, andet arbejde mm.) 

 

 

 

 

 

 

Kan du se dig selv være fisker om 

10 år? 

 

Ja Nej 

Hvorfor/hvorfor ikke? (skriv 

svaret) 

 

 

 

 

 

 

Hvad ser du som den største 

udfordring/forhindring for 

udvikling af fiskeriet i dit 

område? 

 

 

 

 

 

Hvad fungerer godt i fiskeriet i dit 

område lige nu? 

 

 

 

 

 

 

Oplever du udfordringer med at 

indhandle fisk? 
Ja Nej 
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Hvis ja, hvilke udfordringer 

oplever du? 

 

 

 

 

 

Hvad ønsker du dig mere af i 

fiskeriet (fx 

indhandlingsmuligheder, 

forskningstogter, økonomisk 

støtte. Uddyb gerne) 

 

 

 

 

Har du i løbet af de sidste 5 år fundet nye steder og fiske? 

Ja, fisker ikke de samme steder 

som for 5 år siden 

Ja, fisker nye steder, men fisker også nogle 

af de samme steder som for 5 år siden 

Nej, fisker på de samme 

steder som for 5 år siden 

Når du kigger 5 år tilbage i tiden. Hvordan er bestandens størrelse i dag i forhold til for 5 år siden? Er det 

lettere eller sværere at fange fisk i dag, end det var for 5 år siden? Skal du fiske mere eller mindre for at 

opnå samme fangst? 

I dag er bestanden mindre end for 

5 år siden. Der er ikke så mange 

fisk og de er mindre. 

 

I dag er der lige så mange fisk som tidligere. 

 

I dag er bestanden 

større. Der er flere fisk 

og de er større end 

tidligere. 

 

Når du kigger 1 år tilbage i tiden. Hvordan er bestandens størrelse nu i forhold til for 1 år siden? Er det 

lettere eller sværere at fange fisk i dag, end det var for 5 år siden? Skal du fiske mere eller mindre for at 

opnå samme fangst? 

 

Der er ikke så mange fisk i dag. 

Bestanden er gået tilbage siden 

sidste år.  

 

Bestanden har samme størrelse som 

tidligere.  

 

Der er flere fisk nu og 

bestanden er vokset 

siden sidste år.  

 

Når du kigger fremad. Tror du at der vil være bedre eller dårligere fiskeri på dine normale fiskepladser til 

næste år? Kan du fange den samme mængde fisk, hvis du fisker på samme måde som i år? 

mailto:APN@nanoq.gl


Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfik 

Departementet for Fiskeri og Fangst 

 
Sendes til: APN@nanoq.gl eller P.O. Box 269, 3900 Nuuk Grønland 

 4 

 

 

Det bliver dårligere og der 

mangler nye årgange.  

 

Fiskeriet bliver det samme som i år.  

 

Fiskeriet bliver bedre og 

der er gode årgange på 

vej.  
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