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Til turister som ønsker at fiske i Grønland 

  

  

Vejledning til at købe Grønlandsk fisketegn 

– gyldig til og med december 2017 

 

Mange turistkontorer og turist operatører i Grønland kan uddele fisketegn som kan beta-

les i bank eller postkontor. På mindre steder, eller hvis bank/ postkontor er lukket kan 

det være svært at løse fisketegn. 

 

Hvis du planlægger at fiske i Grønland kan du også købe fisketegnet fra dit hjemland. 

Følg denne procedure: 

For hvert fisketegn må der foretages en bankoverførsel til Departement for Fiskeri og 

Fangsts konto. 

 

Den officielle overførselskvittering fra banken udgør dit personlige fisketegn, som skal 

medbringes i forbindelse med fiskeri. Kvitteringen skal indeholde de informationer som er 

beskrevet nedenfor. Overførslen kan også foretages med webbank hvis du selv kan printe 

en kvittering. 

 

Et af de følgende beløb skal overføres til Departementets bankkonto: 

A: For et 24 timers fisketegn: DKR 75,- 

B: For en uges fisketegn: DKR 200,- 

C: For en måneds fisketegn: DKR 500,- 

 

Overførslen skal inkludere følgende referencetekst, som også skal være skrevet på din 

kvittering:   

1) De første 9 bogstaver af dit efternavn – eksempelvis ”Kristians” for Kristiansen 

2) Et mellemrum 

3) De første 3 bogstaver af dit navn – eksempelvis ”Mic” for Michael 

4) Et mellemrum  

5) De første 3 bogstaver for (start) måneden du ønsker at dit fisketegn skal gælde fra – 

eksempelvis ”jun” for juni 

6) Et mellemrum  

7) Datoen for den første dag du ønsker at dit fisketegn skal gælde fra – eksempelvis ”21” 

 

I dette eksempel bliver referenceteksten således: “Kristians mic jun 21” 

 

Information om Departement for Fiskeri og Fangsts bankkonto: 

 Navnet på banken er: Grønlandsbanken (Bank of Greenland) 

 Swift/BIC GRENGLGX 

 SWIFT: GL0664710001002160 

 Konto nummeret er: 64711002160 
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