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GRØNLANDS FISKERILICENSKONTROLS ÅRSRAPPORT 
 
Forord 
 
Denne årsrapport fra GFLK er den første udgave. Vi vil i denne rapport kort redegøre for de 
aktiviteter der har været i det forløbne år. Vi håber, at årsrapporten vil give et godt indblik i 
GFLK´s arbejdsområder. Årsrapporten vil fremover være et fast tema i institutionens kontakt 
udadtil. 

 
 
 
 
 
 

Mads Trolle Nedergaard 
Fiskerilicensinspektør 

 
 
 
 
 



 

 
3 

GFLK´s HISTORIE 
 

1. Indledning 
 
Eftersom årsrapporten er et nyt tiltag, vil vi overfor de læsere, som ikke har megen kendskab 
til GFLK´s historie, kort redegøre for denne. 
 
 
1.1 Baggrunden for GFLK´s oprettelse 
 
 
Udgangspunktet for GFLK´s oprettelse var 
en beslutning i 1984 fra landsstyret om at 
nedsætte en grønlandsk kontrolmyndighed. 
Kontrolmyndigheden skulle overvåge fiske- 
riet i de grønlandske farvande med det 
formål at styrke Hjemmestyrets 
kontrolmuligheder på dette vigtige 
økonomiske område. Kon trollen af 
fiskeriet i grønlandske farvande blev indtil 
da varetaget af Grønlands Kommando og 
Rigsombudet i fællesskab. Efter Grønlands 
udtræden af EF i februar 1985 skulle Grøn- 
land selv varetage lovgivningen på fiskeri- 
området. I forlængelse heraf overdrog 

Rigsombudet sin part af kontrolbeføjelserne 
til Hjemmestyret. Udvidelsen af det 
grønland- ske fiskeriterritorium fra 12 til 
200 sømil i 1977 havde i årenes løb givet 
en forøgelse i administrationen af 
kontrollen. Derfor blev det klart, at det var 
nødvendigt med en institution, der kunne 
forvalte denne opgave. Grønlands 
Fiskerilicenskontrol blev derfor etableret d. 
1. januar 1985. Som førnævnt overtog 
GFLK i den forbindelse Rigsombudets 
beføjelser, og GFLK er i dag også et tillæg 
og en støtte til den søværtskontrol og 
fiskeriinspektion som GLK udfører. 
 

 
 
 
 

1.2 Faser i GFLK´s udvikling 
 

 
 
Overordnet set har der været fire faser i 
GFLK´s udvikling frem til i dag. Første 
fase var præget af opstartsproblemer med 
hensyn til målsætninger og praksis for 
organisationens virke. Denne fase varede 
ca. 5 år fra 1985 til 1990. Tankerne bag at 
indføre et system til ressourceovervågning 
blev i sin tid udklækket i 
Erhvervsdirektoratet, der udpegede 
orlogskaptajn Bent Bøllehuus fra GLK som 
den første Fiskerilicensinspektør. Bent 

Bøllehus udformede et ideoplæg til en 
egentlig kontollørordning. Dette forarbejde 
blev i høj grad inkorporeret i 
bekendtgørelsen fra 1989 vedrørende 
fiskerilicenskontrollørernes opgaver og 
beføjelser. I det hele taget var det første 
stadium i GFLK´s udvikling kendetegnet 
ved Bent Bøllehuus´s tilknytning til GLK. 
Intentionen var, at GFLK skulle være en 
mindre udgave af GLK. Denne udvikling 
blev imidlertid opgivet, da Bent Bøllehuus 
fratrådte i 1989.  
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Fase 2 
 
 
 
Anden fase i GFLK´s udvikling blev 
påbegyndt i 1990 og varede til og med 
1993. Denne periode var karakteriseret ved 
en omdefinering af kontrolarbejdets mål og 
midler. Tankerne om, at GFLK skulle være 
en aflægger af GLK blev lagt i mølposen, 
og en ny målsætning for GFLK´s arbejde 
blev formuleret. Denne målsætning blev 
fastsat ved Landstingslov af d. 22. oktober 
1990. Heri blev GFLK´s observationsstatus 
fastsat, og dermed blev bruddet med 
ideerne fra den første fase en realitet. 
Ændringen medførte, at der blev skabt faste 
kontrolprocedurer og vigtigst, at de første 
licenskontrollører blev ansat og dermed 
begyndte at gøre licenskon- trollen synlig 
på havet. Sideløbende med den udadrettede 
aktivitet blev der internt udarbejdet 

retningslinier for faste kontrolprocedurer.På 
samme vis blev der udarbejdet kriterier for 
ansættelse af fiskerilicenskontrollører. Ud- 
gangspunktet for ansættelsen af kontrollører 
blev, at de skulle rekrutteres fra den lokale 
arbejdsstyrke. Målgruppen var - og er - 
stadig fiskeskippere af 1. grad med erfaring 
fra aktiv tjeneste på søen. De første 
kontrollører blev ansat i 1990 og antallet af 
ansættelser steg støt i de kommende år. I 
1993 var tallet således nået op på 30 
kontrollører. Væksten i denne 
personalegruppe blev tillige forstærket af 
landsstyrets principielle beslutning om, at 
kontrollørdækningen på licensierede skibe 
skulle være på 100%. Dette indebar, at der 
skulle være to mand om bord på hvert fartøj 
under observationstogter. 
 

 
 
 

Fase 3 
 

 
 
Denne fase indledtes i efteråret 1993 og 
indebar udstikning af nogle af de 
retningslinier, som GFLK også arbejder 
efter i dag. Fasen var i høj grad kendetegnet 
ved en generel udbygning og opgradering 
af administrationen, hvor der blev oprettet 
flere nye stillinger. Disse stillinger var 
henholdsvis en konsulentstilling hvor 
arbejdsområdet var den støt voksende 
licenskontrollør personalegruppe, en AC-

fuldmægtigstilling, hvor arbejdsområdet var 
analysearbejde og uddannelsesplanlægning, 
en edb-konsulent stilling, samt en kon- 
torfuldmægtig stilling. I 1994 vedtog 
landsstyret, at GFLK skulle have et fastlagt 
uddan- nelsesforløb for 
fiskerilicenskontrollørerne. Denne 
beslutning blev udmøntet i et 
autorisationskursus for 
fiskerilicenskontrollører med opstart i 1994. 
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Fase 4 
 
 
GFLK er på nuværende tidspunkt godt på 
vej mod realiseringen af de planer som blev 
fostret i 1994, bl.a. er autorisationskurset 
lagt i faste institutionelle rammer. 
Udbygningen af kontorholdet er fortsat, idet 
der er blevet lagt nye opgaver til GFLK´s 
administrative funktioner. GFLK er som 
institution ved at haveopnået en vis 
modenhed idet mål, midler og rammer for 
institutionens virke er ved at være fastlagte. 
Men GFLK er naturligvis som enhver 
anden institution inde i en konstant 
læreproces og tilpasning til det omgivne 
samfund, fiskeriet og de politiske signaler. 
 

I begyndelsen af januar 1997 blev der holdt et uddanelsesseminar for 
fiskerilicenskontrollørerne. Alle relaterede institutioner til kontrollørernes arbejdsområde var 
inviteret. Billedet viser fiskerilicenskontrollørerne samt personalet fra Grønlands 
Fiskerilicenskontrol i Nuuk under seminaret. 
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 2. GFLK´s organisatoriske placering 
 
Figur 1. Grønlands Fiskerilicenskontrols organisatoriske placering i forhold til landstyret for 
Fiskeri, Fangst og Landbrug samt eksterne organisationer. 
 

 
Som figur 1. illustrerer, er GFLK en 
afdeling under Fiskeridirektoratet. GFLK 
arbejder tæt sammen med direktoratet på 
vigtige sags- og forhandlingsområder. Dog 
er GFLK en relativ selvstændig 
organisation med egne sags- og 
arbejdsområder. GFLK er tillige en 

mandskabstung organisation med 
henholdsviskontrollørkorps og 
administrativt personale. GFLK befinder 
sig i kontinuerlig kontakt med både 
kontrollørkorpset, Fiskeridirektoratet, og 
relevante fiskeriorganisationer. 
 

 

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.
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3. Det overordnede lovgrundlag for GFLK´s virke 
 
 
 
 
I det daglige kontrolarbejde er GFLK´s 
arbejdsområder reguleret via 
bekendtgørelser og love, som udgør de 
legale rammer for både for hovedkontoret 
og fiskerilicenskontrollørernes arbejde. Det 
overordnede lovgrundlag for GFLK er 
Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 
om fiskeri. Særligt lovens § 2, stk. 1 og 2 
udstikker både retningslinier og målsætning 
for GFLK´s hverv som kontrol- og 
observationsmyndighed.  
 
 

Stk 1.  Loven har til formål at sikre 
hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig 
udnyttelse af fiskebestandene. 
Stk 2. Ved administrationen af denne lov 
skal der lægges vægt på ressourcernes 
bevarelse og reproduktion, den rationelle og 
sæsonmæssigt bedste udnyttelse i overens-
temmelse med sædvanlig biologisk 
rådgivning samt befolkningens rekreative 
behov. 
 

 
 
Fejl! Kunne ikke finde tekst til indholdsfortegnelsen.3.1 Lovgivning 
 
 
Med fiskeriloven sikres der for det første 
stabilitet og for det andet at de fælles 
ressourcer bliver udnyttet på en 
samfundsmæssig rationel måde. Den 
overordnede lov inden for erhvervsmæssigt 
fiskeri er som ovenfor nævnt 
Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 
om fiskeri. Loven er en rammelov, hvori 
Landstinget som lovgivende myndighed har 
stadfæstet hovedprincipperne for det 
erhvervsmæssige fiskeri. Detaljerne eller 
udfyldningen af loven bliver overladt til  

lands- 
styret og administrationen. Detaljerne 
udformes som bekendtgørelser og i 
betingelserne for de tildelte licenser. 
Fiskeriloven er et udtryk for mange 
forskellige interesser og hensyn. Loven 
spænder fra hensyntagen til de 
internationale konventioner som Grønland 
har tilsluttet sig og til den lokale fisker ude 
i bygderne. Men overordnet set er loven et 
udtryk for to fundamentale interesser, 
henholdsvis beskæftigelsen og bevaringen 
af fiskeressourcerne. 
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3.2 GFLK´s målsætning 
 
 
GFLK´s målsætning er som udførende led 
at påse og overvåge, at Hjemmestyrets love 
og bekendtgørelser på fiskeriområdet bliver 
efterfulgt af licensindehaver. Dermed er 
GFLK med til sikre at de fornybare 
ressourcer bliver udnyttet på en rationel og 
sam-fundsøkonomisk rentabelt måde. 
Denne målsætning implementeres via 
følgende midler. 1) den løbende og 

kontinuerlige kontrol afindsendte logbøger 
fra fiskefartøjer, 2) registrering af og 
modregning af disse data i licenshaverens 
kvote, 3) overvågning af fiskefartøjernes 
aktivitet i Grønlands farvand via 
ugemeldinger samt 4) postering af 
licenskontrollører på udenlandske og 
hjemmehørende fiskefartøjer og 
koordinering af denne aktivitet. 
 

 

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.

Figur 2. Fra politisk målsætning til regulering. Figuren illusterer forenklet, hvordan den af 
de folkevalgte politisk udtrykte målsætning om ressoucebevaring og beskæftigelse i det 
grønlandske fiskeri udmøntes til en lovgivning, som er parlamentarikernes forsøg på 
stadfæstelse af den politiske vilje i den administrative regulering af fiskeriet. 
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4. Administration  
 
En betydelig del af GFLK´s administrative 
ressoucer bliver anvendt på at behandle de 
informationer og data, som organisationen 
modtager fra grønlandske og udenlandske 
fiskefartøjer. Et estimat over antallet af 
indgåede data til GFLK viser, at 
organisationen bearbejder en ganske 
betragtelig mængde data pr år. 
Dette omfattende dataregistreringsarbejde 
bliver varetaget af GFLK´s assistent og 
over- assistent. I de tilfælde hvor der ved 
gennem- gangen bliver konstateret store 
uregelmæs- sigheder, bliver disse forelagt 
ledelsen som vurderer om der forligger 

overskridelser, der nødvendiggør en påtale 
eller en henstilling.                 .    
Dataregistreringsarbejdet er et vigtig 
element i det daglige kontrolarbejde, idet 
GFLK via dette kan overvåge det løbende 
og samlede kvoteforbrug. Desuden 
muliggør dataregi-streringen, at den enkelte 
licensindehaver kan handle med sine 
årskvoter, En illustration af mængden af 
information. der tilflyder organisationen er 
der ved en opgørelse fra september 1996 
indtastet og behandlet følgende: 
 
 
 

 

 
 

# Telexmeldinger:  44007755 stk 
#Logbogsblade:    66000000  stk  
#Indhandlingssedler  440000  stk  
#Exportdokumenter :  440000 stk  
#Licenser:           885544 stk  
#Bemandingslister                                                447700 stk 

 

Note: tallene er opgjort for det havgående fiskeri i 1995) 
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5. Kontrolløraktiviter 
 
 
Navnlig problematikken omkring udsmid 
indenfor rejefiskeriet og den med tiden 
forstærkede lovgivningsmæssige regulering 
af det havgående fiskeri, har været et 
medvirkende moment til, at korpset er 
vokset til dets nuværende normering på 50 
stillinger. Korpset er i dag i stand til nøje at 
overvåge rejefiskeriet på udenlandske og 
grønlandske rejetrawlere med en meget høj 
dækningsprocent. Fristelsen for både reder 
og skipper til omgå fiskerilovgivningen, 

kan derfor siges atvære meget begrænset. 
Kontrollørernes arbejde har foruden 
kontrolfunktionen også en rådgivende og 
vejledende karakter. Kontrollørernes 
rapporter er interne og fortrolige 
arbejdsdokumenter, der danner grundlag for 
videre analyse og evt. opfølgning overfor 
reder eller det enkelte fartøj. Som en 
illustration af ovenstående gives her nogle 
punktuelle eksempler på vejledninger og 
påtaler givet af kontrollørerne i 1996.   
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5.1 Kontrollørernes vejledninger og påtaler 
 
På skemaet nedenfor ses kontrollørernes typiske vejledninger, påtaler og betragtninger i 1996: 
 

 
Kontrollørernes typiske vejledninger, påtaler og betragtninger i 1996 

 
 

Vejledninger og anbefalinger givet af GFLK-kontrollørerne i 1996, fordelt 
efter type : 

Antal Taget til 
efterretning 

Vejledt i logbogsføring, herunder korrekt notering af udsmid og bifangst 7 7 

Vejledt i føring af stuveplan og hensigtsmæssig stuvning af lasten 3 3 

Vejledt i afgivelser af ugemeldinger 2 2 

Anbefalet isættelse af riste i trawlet 3 3 

 

Påtaler givet i 1996, fordelt efter type :   

Påtalt mangelfuld føring af logbog, herunder underrapportering af produktion, 
udsmid og bifangst 

12 11 

Påtalt mangelfuld føring af stuveplan 3 3 

Påtalt ulovlig indretninger til udsmid 10 9 

Påtalt uhensigtsmæssige indretninger i fabrikken 3 3 

Påtalt, at mængden af rejespild ved nedfald, og unødvendigt udsmid bør 
reduceres 

4 4 

Påtalt overtrædelse af bemandingsreglerne 2 2 

Påtalt for sen indsendelse af mandskabslister 3 3 

Påtalt utilfredsstillende underbringelse af kontrollørerne 2 2 

 

Generalbetragtninger, gjort af kontrollørerne i 1996 under observationstogterne : 

At der foretages underrapporteringer af produktion, udsmid og bifangst, når lejligheden byder sig 

At trawlriste bør gøres obligatoriske i områder, hvor bifangstmængderne er af væsentlig omfang samt, at 19 
mm riste er langt mere effektive end 22 mm riste 

At losningsbesigtigelse ville være en effektiv kontrol af logbogsføringen 

At rederne mangler retningslinier for angivelse af montaguirejer 
 
I løbet af året har det i nogle tilfælde været nødvendigt for GFLK´s hovedkontor at følge 
kontrollørernes påtaler op med skriftlige pålæg om at bringe uregelmæssighederne til ophør. 
Dog har rederierne kun i enkeltstående tilfælde ikke taget påtalerne til efterretning - de 
pågældende sager følges nøje. 
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Fejl! Ugyldigt integreret 
objekt.

Fejl! Ugyldigt integreret 
objekt. 

Skemaet på foregående side udtrykker, hvilke problemer kontrollørerne bliver stillet overfor 
under varetagelsen af deres pligter. På samme tid ud trykker skemaet også den kendsgerning, 
at respekten for kontrollørkorpset er i vækst, idet størstedelen af kontrollørernes påtaler m.v. 
bliver taget til efterretning. Der bliver fra GFLK´s side arbejdet på at forbedre 
korpsetsuddannelsesniveau, idet det er vigtigt at sikre at de enkelte trawlere bliver serviceret 
ensartet, effektivt og med en høj kvalitet. GFLK har som institution naturligvis en ambition om 
i endnu højere grad at kunne kombinere en samfundsmæssig vigtig kontrolopgave med en 
fleksibel service overfor fiskerierhvervet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Kontrolindsatsen i tal 
En måde at opgøre kontrolløraktiviteten på er 
at sammenligne antallet af havgående traw-
leres fangstdage med antallet af kontroldage. 
Som det fremgår at figur 1 og figur 2 er det 
hjemlige fiskeri hovedsagligt koncentreret på 
vestkysten. Det er derfor også naturligt, at 
GFLK anvender størsteparten af sine ressour-
cer på at overvåge og betjene det hjemlige 
rejefiskeri 

på vestkysten. GFLK posterer også 
kontrollører på såvel hjemmehørende som 
udenlandske trawlere ved østkysten.  
 
Som det ses, er dækningsprocenten langt 
højere i Østgrønland end i Vestgrønland. 
Det skyldes især at rejefiskeriet ikke så stort 
i Østgrønland som på vestkysten, og at det 
bliver foretaget af færre trawlere. 
 

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.

Figur 3 viser at det udenlandske fiskeri i 
Østgrønland er af en anselig størrelse. Det 
udenlandske rejefiskeri ved Østgrønland 
bliver, som det ses af figuren, overvåget 
relativt tæt. Forskellene i 
dækningsprocenterne mellem 
hjemmehørende og udenlandske fartøjer 
afspejler at GFLK prioriterer at servicere 
hjemmehørende trawlere først. Samlet kan 
det siges, at kontrollørdækningen er 
ganske høj og at GFLK lever op til sin 
pålagte opgave. 
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6. Kort om reguleringsregimet i Grønland 
 
 
Fiskeriet i grønlandske farvande er 
reguleret ved lov Lovgivningen er 
Landstingets, d.v.s. parlamentarikernes 
forsøg på at stadfæste en politisk vilje via 
formelle regler, til regulering af fiskeriet. 
Landstingslov nr. 18 af 31. oktober er et 
eksempel på, hvordan en politisk vilje kan 
udmøntes igennem formelle regler. Loven 
er en rammelov som udstikker 
hovedprincipperne i det grønlandske 
fiskeristyring-system. 
 
GFLK er en delkomponent i den samlede 
regulering af fiskeriet. GFLK påser, at 
kvoterne ikke bliver overfisket og at love 
og bekendtgørelser som fortrinsvis 

udstikker de tekniske- og 
bevaringsmæssige aspekter i re- 
guleringsregimet bliver overholdt. Her 
især,at kvalitetsudsmidet i det havgående 
rejefiskeri ikke bliver uacceptabelt stort. 
Det grønlandske reguleringsregime 
nødvendiggør en administrativ kontrol af 
fiskeriet igennem registering af 
kvoteforbrug, salg af års- og kvoteandele 
og ikke  mindst gennem placeringenaf 
kontrollører på de havgående fartøjer. 
GFLK er en institution som er med til at 
opretholde målsætningen om at fremme 
enbæredygtig udvikling i forening med det 
størst mulige samfundsøkonomiske 
udbytte.   
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Nedenstående skemaer giver en kortfattet oversigt over kvoteregnskabet i 1996. Skemaerne 
giver et fingerprej om, at Grønland er deltager i en international fordeling af fiskeressourcer. 
Skemaerne har også til formål at illustrere at Grønland m.h.t. fiskeressourcer er velforsynet, 
samt at landet på den baggrund er i stand til at bytte sig til kommercielt interessante arter i 
andre landets fiskeriterritorier. GFLK påser og overvåger tillige det udenlandske fiskeri i 
grønlandsk farvand. 
 
 
Oversigt 6.1 
 
Kvoter for havgående fiskeri 

Rejer 37.890 9.563 47.453 

Hellefisk 5.500 8.100 13.600 

Skolæst 3.425 6.525 9.950 

Rødfisk bund 19.200 62.320 81.520 

Rødfisk pelagisk 0 40.000 40.000 

Rødfisk i alt 19.200 102.320 121.520 

Helleflynder 1.200 800 2.000 

Havkat 6.000 1.000 7.000 

Lodde 25.000 1.650.000 1.675.000 

Blåhvilling 0 40.000 40.000 

Torsk   83.250 

Skolæst   2.000 

Polartorsk   4.000 

 
 
 
 
 
 

Arter Kvote - Vestgrønland Kvote - Østgrønland Vest- og Østgrønland 
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Oversigt 6.2 
 
Kvoter for forskellige nationaliteter for havgående fiskeri 
 
Den samlede fangstmængde (kvote) for havgående fiskeri på Grønlands fisketerritorium for 
forskellige nationer i 1996 i tons. 
 
 

Vestgrønland Kvoter i alt GR EU FÆRØ ISLAND NORGE RUSLAND 

Rejer 37890 37690 (200)* 0 0 0 0 

Hellefisk 5500 2250 550 150 0 1900 650 

Skolæst 3425 675 550 0 0 1200 1000 

Rødfisk bund 19200 13700 5500 0 0 0 0 

Rødfisk pelagisk 0 0 0 0 0 0 0 

Helleflynder 1200 800 0 0 0 200 200 

Havkat 6000 4500 1000 0 0 0 500 

Lodde 25000 25000 0 0 0 0 0 

        

Østgrønland        

Rejer 9563 4088 1825 1150 0 2500 0 

Hellefisk 8100 1500 4250 150 0 1700 500 

Skolæst 6525 1225 4650 0 0 600 50 

Rødfisk bund 62320 25400 26820 500 0 0 9600 

Rødfisk pelagisk 40000 9000 24000 0 0 2000 5000 

Rødfisk i alt 102320 34400 50820 500 0 2000 14600 

Helleflynder 800 400 0 0 0 400 0 

Havkat 1000 0 1000 0 0 0 0 

Lodde 1650000 54450 62050 10000 1.31700 206500 0 

Blåhvilling 40000 10000 30000 0 0 0 0 

        

Vest- og østgr.        

Torsk 83250 51300 31000 0 0 950 0 

Skolæst 2000 0 2000 0 0 0 0 

Polartorsk 4000 2000 2000 0 0   

 
* opstår i forlængelse af et kvotebytte med et grønlandsk fartøj. Eu´s kvote er i princippet 0 med forbehold for 
bytte. 
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7.1 Implementering af output-regulering 
i det kystnære fiskeri 
 
GFLK har i det forløbne år bl.a. været med 
til at implementere output-reguleringen af 
det kystnære rejefiskeri jævnfør 
Hjemmestyrets bekendtgørelse om licens til 
fiskeri § 7. stk 1. Indtil 1996 havde det 
kystnære rejefiskeri været underlagt en 
input-regulering, som forenklet sagt betød 
at fiskeriet blev reguleret via besiddelsen af 
ejer-point. Mængden af point blev afstemt 
med en given fartøjstørrelse, som var 
vurderet til at kunne fange en bestemt 
mængde rejer pr. år. Fiskeriet var derfor i 
princippet frit eftersom begrænsningen ikke 
lå i fangsten/mængden, men derimod i 
selve fartøjets kapacitet.  
Output-reguleringen af det kystnære fiskeri 
indebærer, at de hidtil gældende ejer-point, 
som var grundlaget for retten til 
indsættelsen af et fartøj med en bestemt 
fiskerievne pr. år ophører. Pointene 
erstattes i 1996 af et fiskeristyringsystem 
baseret på omsættelige bådkvoter. Denne 
output-regulering er overensstemmende 
med det regime, der i dag gælder for de 
havgående fiskefartøjer. GFLK har udviklet 
en database til fangstregistering og en 
kvotebørs til det kystnære rejefiskerisom er 
hjælp og oversigt for de licensindehavere, 
der ønsker at sælge eller købe kvoter. 
 
 
 
 

7.2 Efteruddannelse af kontrollørkorpset 
 
GFLK har igennem 1996 arbejdet på at 
udvikle en efteruddannelse af vort 
kontrollørkorps. GFLK afholdte i januar 
1997 et seminar for kontrollørkorpset. 
Seminaret var blevet til i samarbejde med 
kontrollørforeningen. Ambitionen bag 
seminaret var bl.a., at opdatere 
kontrollørernes viden, så den fulgtemed 
udviklingen i fiskeriet i det grønlandske 
farvand såvel som fornyelser i NAFO´s 
(North Atlantic Fisheries Organization) 
tekniske bevaringsforanstaltninger 
vedrørende rejefiskeriet på Flemish Cap.  
 
7.3 Deltagelse i NAFO samarbejdet 
 
GFLK optræder på DFFL`s vegne i det 
internationale forum STACTIC (Standing 
committee on International Control of 
Fisheries Commission) under NAFO. 
GFLK deltager i den forbindelse med 
observatører, i et international 
pilotprojektet på Flemish Cap. 
Pilotprojektet indeholder ydermere et 
forsøg med satellitovervågning af 
fiskefartøjer. Grønland deltager ikke i den 
del af forsøget. Pilotprojektet blev 
påbegyndt 1. januar 1996 og det forventes 
at det forsættes ind i 1997. Slutteligt kan 
det konkluderes, at GFLK i 1996 har været 
i en udvikling hvor opgavemængden har 
været stigende. Dette har medført, at GFLK 
i de kommende år regner med at skulle  
forøge medarbejderstaben. 

 

 

7. Nye tiltag i 1996 


