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Vilkår for indhandling af levende torsk til Royal Greenland A/S’s 

brøndbåd ”Tuneq”  

 

Indhandlingen af torsk foregår i henhold til de enhver tid gældende ”generelle vilkår” samt 

efter bestemmelser i nærværende vilkår. 

 

I de generelle vilkår er fastsat bestemmelser for:  

Fangstrapportering fra fartøjet  

Protest over indhandlingen  

Varsling af indhandlingsstop m.v. 

 
Vilkårene er underlagt den til enhver tid gældende lovgivning.  

I det efterfølgende angives blandt andet krav til fiskeriet der vil være afgørende for afregningen. 

 

FISKERI OG BEHANDLING I BUNDGARN: 

Der indhandles kun fisk som er over det lovfæstede mindstemål.  

 

Følgende arbejdsprocedurer skal følges ved levering af levende torsk: 

 

- Bundgarn sættes ud. 

- Opbevaringsnettet med længste af siderne, fastgøres til bundgarnet.   

- Fisk fra bundgarn overføres forsigtigt til opbevaringsnettet. Dette foretages normal 

flere gange, for at komme op på mængderne omkring 20 tons.  

- Så snart de sidste mængder er overført opbevaringsnettet, meddeles brøndbåden om 

dette, med dato, bure nummer, beliggenhed efter GPS og estimeret mængde, og 

rapporteringen registreres på brøndbåden.             

- Fiskene skal være i opbevaringsnettet i 10 - 14 dage, før disse hentes af brøndbåden. 

Længden af opbevaringstiden kan justeres, såfremt det viser sig, at de 14 dage enten 

er for lang eller kort tid.  

- Især under et godt fiskeri, kan ventetiden være længere end ovennævnte dage.   

- Hvis nettet placeres et i nærheden af en elv eller et andet sted hvor der er meget 

ferskvand, flyttes nettet til et område hvor vandet er mere salt. 

- Tidspunktet for tømning af opbevaringsnet aftales mellem brøndbådens skipper og 

lejeren til nettet.  

- Når brøndbåden ankommer til opbevaringsnettet skal fiskeren være klar til at levere 

fisk, hvilket betyder følgende: 

o Nettet skal placeres i et område således, at disse er klar til at trækkes ind til 

brøndbåden uden problemer.  

o Fisken skal være i fuld vigør og må ikke bære præg af iltmangel.  

o Under tømningen skal leverandøren være ved nettet og hjælpe til med 

processen, med mindst to joller. 

o Døde fisk afregnes ikke.  

o Når garnet er tømt for fisk, tager leverandøren nettet igen, således disse er klar 

til brug igen.  

o Efter aftale kan skibet tage bure, som lejeren ikke længere skal bruge med 

ombord. 

 
 



Royal Greenland A/S – Maniitsoq A.W. Nielsen-p aqq. 5 3912 Maniitsoq                          

  

Marts 2017/ Vilkår for levende torsk /RGSG  Side 2 af  2 

 

VEJNING: 

Efter frasortering af døde-og undermål fisk ombord på brøndbåden, skal vejningen 

efterfølgende foretages løbende således: 

 

- Fisken pumpes op til sorteringsristen på brøndbåden, hvor døde og undermål fisk 

frasorteres. 

- Vægten af den enkelte batch skrives ned af indhandlingsfolkene ombord. 

- Når alle fisk er vejet og registreret, beregnes den samlede mængde af indvejet fisk.  

 

Når vejningsberegningen er afsluttet, kan leverandøren, hvis vedkommende ikke protesterer, 

godkende indhandlingen gennem sin underskrift på indhandlingsskemaet.   

 

AFREGNING: 

Når indhandlingsvejningerne afsluttet, sender skipperen/styrmanden til brøndbåden udfyldte 

indhandlings skemaer løbende gennem e-mails til RG fabrikken i Maniitsoq, der beregner 

indhandlingsmængderne med den gældende indhandlingspris og overfører penge til 

leverandørens konto. Modtagne logbøger afleveres RG fabrikken Maniitsoq, når skibet 

ankommer Maniitsoq. 

 

FORCE MAJEURE: 

Rettigheder og forpligtigelser kan fraviges/udgår i situationer med force majeure eller force 

majeure lignende situationer, se “Generelle vilkår for indhandling til Royal Greenland A/S’s 

anlæg i Grønland”. 

 

INDHANDLINGSPRISER: 

Indhandlede råvarer afregnes med de til enhver tid gældende indhandlingspriser jvf. Royal 

Greenland Seafood Greenland’s indhandlingsprisliste medmindre andet er aftalt. 

 

IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE: 

Nærværende vilkår træder i kraft den 1. april 2022. 

 

Vilkårene gælder indtil videre, men de kan derudover ændres eller ophæves med et passende 

varsel, ifald der måtte opstå behov herfor. Eventuelle ændringer bekendtgøres ved opslag på 

indhandlingsstederne. 

 

For øvrige vilkår og bestemmelser henvises til “Generelle vilkår” 
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