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FORORD 

Grønlands Fiskerilicenskontrol GFLK har til opgave at overvåge fiskeriet i Grønlandsk farvand. 
GFLK er en afdeling under Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. GFLK varetager en 
række kontrolopgaver med hovedvægt på overvågning af kvoteoptaget. Arbejdets mange facetter 
fremgår af denne rapport. 
 
For årsrapport 2012 er tema MSC certificering. 
 
Rapporten præsenterer én art pr. kapitel, med tilhørende statistik. Da det er opstillingens hensigt, at 
hvert fiskeri kan læses selvstændigt, vil der være visse gentagelser i teksterne.  
 
 

 
Foto 1.  Sisimiut havn 2012 
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Kapitel 1. 

Erhvervsfiskeriet ved Grønland 
 
Fiskeriet ved Grønland deles op i det havgående fiskeri og det kystnære fiskeri, som også betegnes 
henholdsvis som udenskærs- og indenskærs fiskeri.  Skelnen er baseret på både afstand fra kysten - 
3 sømil uden for fiskeriterritoriets basislinje, og fartøjsstørrelse - over eller under 75 BRT/120 BT. 
De større fartøjer skal fiske uden for en zone, som er tre sømil fra kysten og de mindre fartøjer kan 
fiske indenfor tre sømilegrænsen. Der er visse undtagelser fra disse regler1 i form af særlige 
områder, også betegnet kasser. I nogle kasser har visse fartøjer fortrinsrettigheder, mens der i andre 
kasser er lukket for nogle typer af fiskeri.  
 
Det kystnære fiskeri foregår hovedsageligt på vestkysten, idet der ikke er kommercielt kystnært 
fiskeri af betydning på østkysten, og ikke indhandlingsmuligheder. 
Det havgående fiskeri foregår både på vest- og østkysten. 

Licenserede arter  
 
Licenserede arter er alle de fiskearter, man skal have licens for at fiske1 erhvervsmæssigt. Listen over de 
arter, der skal være licens til, reguleres af: Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2012 om licens 
og kvoter til fiskeri. Alle licenser udstedes af Fiskeriafdelingen under Departement for Fiskeri, Fangst 
og Landbrug.  
Der er 2 forskellige licenstyper, nemlig de tidsbegrænsede licenser, der udstedes for højst ét år af 
gangen og de tidsubegrænsede licenser. Til hver type kan der knyttes en højst tilladt fangstmængde eller 
ej.  
 
I 2012 blev der introduceret en ny skelne mellem fartøjer, der deltager i kystnært fiskeri efter hellefisk 
baseret på længde (L.O.A.), nemlig 6 meter. For fartøjerne over 6 meter er licensen blevet 
tidsubegrænset med en højst tilladt fangstmængde, mens fartøjer under 6 m. fortsætter med 
tidsbegrænsede licenser uden en individuel højst tilladt fangstmængde. 
 
For erhvervsmæssigt stenbiderfiskeriet kræves der enten en fiskerilicens, forvaltes af Fiskeriafdelingen, 
eller et erhvervsjagtbevis, som forvaltes af Fangstafdelingen. 
 
Tabel 1. Licenstyper pr. art og fartøjs type 

 Tidsbegrænsede licenser Tidsubegrænsede licenser 
Højst tilladt mængde Uden højst tilladt 

mængde 
Højst tilladt mængde Uden højst tilladt 

mængde 
Fartøjer på 
75BRT/120BT og 
derover 

Alle arter, bortset 
fra rejer 

Arter med fælles kvote Rejer  

Fartøjer mindre end 
75BRT/120BT og over 
6 meter 

 Krabber Rejer og hellefisk  

Fartøjer mindre end 
75BRT/120BT og 
under 6 meter 

 Alle arter   

 
 

1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2012 om licens og kvoter til fiskeri. 
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Forsøgsfiskeri i 2012 

Klimaændringer har indflydelse på de fiskearter, der findes i grønlandske farvande. Statens 
Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, forskere fra Grønlands Naturinstitut og DTU 
Aqua har i 2010 offentliggjort en ny liste over samtlige 269 kendte fiskearter, dvs. 57 nye arter i 
forhold til forrige oversigt i 19922.  

Det er ikke alle de nye arter, der kan danne grundlag til kommercielt fiskeri, men forsøgsfiskeri ved 
Øst Grønland viser at der muligvis er god fremtid for fiskeri efter de pelagiske arter makrel, sild og 
blåhvilling.  

I den forholdsvis korte tid forsøgsfiskeriet efter pelagiske arter blev udført i Grønlandsk økonomisk 
zone, blev der fanget:  

Tabel 2. Forsøgsfiskeri efter pelagiske arter i 2011 og 2012 

Art  Område Redskab  Fangst i tons 

   2011 2012 

Makrel  Øst Grønland Trawl 296 5.219 

Sild Øst Grønland  Trawl 486 293 

Blåhvilling Øst Grønland Trawl 24 406 

    

2 www.natur.gl 
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Kapitel 2. 

Nye love 2012  
 
Offentliggjort Titel 
 
06.06.2012 

 
Inatsisartutlov nr. 5 af 4. juni 2012 om ændring af Landstinglov om fiskeri (Indsættelse af 
ny bestemmelse om kvoteloft i det kystnære fiskeri efter hellefisk) 

 
03.12.2012 Inatsisartutlov nr. 8 af 3. december 2012 om ændring af Landstinglov om 

fiskerifinansieringspulje (Undtagelse fra hovedreglen om at licensen bortfalder ved 
ophugning)  

 
03.13.2012 Inatsisartutlov nr. 11 af 3. december 2012 om afgift på hellefisk i det havgående fiskeri 

 
03.12.2012 Inatsisartutlov nr. 12 af 3. december 2012 om ændring af Landstingslov om fiskeri 

(Ændring af bestemmelser om betaling af gebyr samt indførelse af bestemmelse om 
rentebetaling ved manglende eller forsinket indbetaling af gebyr) 

 
03.12.2012 Inatsisartutlov nr. 13 af 3. december 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst 
 

Nye bekendtgørelser 2012: 

Offentliggjort Titel 
 
02.02.2012 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2012 om licens og kvoter til fiskeri 

 
02.02.2012 

 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2, af 2. februar 2012 om kystnært fiskeri efter hellefisk 

 
11.07.2012 

 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 11. juli 2012 om beskyttelse og fangst af moskusokser 

 
01.08.2012 

 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. august 2012 om fiskeri efter laks 

 
13.08.2012 

 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 8. august 2012 om import, salg, besiddelse og 
anvendelse af blyhagl 

 
09.10.2012 

 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 17 af 9. oktober 2012 om fritidsjagtbeviser 

 
09.10.2012 

 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 18 af 9. oktober 2012 om erhvervsjagtbeviser 

21.12.2012 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 21. december 2012 om brugerbetaling på 
fiskeriområdet 

 
 

 

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b6E0D1DC4-FA63-4C54-9E12-432E76AEE218%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b6E0D1DC4-FA63-4C54-9E12-432E76AEE218%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b9FCD6B01-9240-4343-ACCC-E9A463E80787%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b9FCD6B01-9240-4343-ACCC-E9A463E80787%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b9FCD6B01-9240-4343-ACCC-E9A463E80787%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b9C74840D-1AF9-41E0-B3B1-A0CE24F7B0FB%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE7A3BC0D-311A-46E8-828A-295DDC9D085F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE7A3BC0D-311A-46E8-828A-295DDC9D085F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE7A3BC0D-311A-46E8-828A-295DDC9D085F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b6F9C72A5-C969-449F-80E4-F9A3142CDEBB%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bAB6B8596-7078-45A8-A640-D959CD213A93%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA898F2BA-CABB-45E8-AA87-392B29B26975%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b55446C91-199E-48C1-9D9B-48B5D5787EDA%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA61E2708-DB67-48AF-AAF7-4D9E016D6B25%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bC7E5921A-107A-4BDF-97D9-2B8A8051207F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bC7E5921A-107A-4BDF-97D9-2B8A8051207F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b1FD6E843-6D24-47C0-ACF3-07222238BCA3%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bD3BA949B-89BF-48FD-91CC-CE0B33715F4F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA443A533-C923-4018-8DBC-2B4F94573A1B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA443A533-C923-4018-8DBC-2B4F94573A1B%7d
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Kapitel 3.  

MSC certificering 

 
MSC står for Maritime Stewardship Council og er et samarbejde mellem WWF og Unilever. Det er 
en non-profit organisation som har til formål at støtte bæredygtigt fiskeri. Organisationen er 
uafhængig af industrien og udvikler miljøstandarder med henblik på at definere og måle 
bæredygtige fiskerier.  
MSC oprettede i 1999 et nyt miljømærke, nemlig MSC, som viser forbrugerne, at det fiskeprodukt, 
de har købt, stammer fra et fiskeri, der overholder 3 grundlæggende principper, nemlig 
bæredygtige fiskebestande, minimering af miljøpåvirkningen og effektiv styring. For at sikre at 
fiskeriet overholder disse 3 grundlæggende 3 principper har MSC udviklet 31 kriterier, der vurderes 
af en gruppe af uafhængige eksperter; uafhængige af fiskeindustrien og af selve MSC’s 
organisation. Hvert kriterie giver et pointtal, som efterhånden giver et antal point pr. principper. 
Hvert princip skal score mindst 80 point for (højst 100), at det undersøgte fiskeri kan blive 
certificeret. 
Da formålet med denne certificering er at støtte bæredygtige fiskerier, på samme vis som ISO 
certificering, kan miljømærket blive givet til fiskerier, hvis scoren ligger mellem 60 og 80. 
Certificeringen er opnået under betingelse af en yderligere indsats, således scoring forbedres og en 
mere langsigtet bæredygtighed sikres.  
Certificeringen gælder for 5 år, dog kontrolsynes fiskeriet jævnligt for at sikre, at de pålagte 
standarder stadig er overholdt. 
Forbrugernes interesse i denne certificering er stigende, og flere er villige til at betale ekstra for 
produkter, der er blevet fanget efter bæredygtighedsprincippet, samtidig med at forbrugerne støtter 
udbredelse af bæredygtige fiskerier. På nuværende tidspunkt er der knap 200 fiskerier rundt i 
verden, der er blevet certificeret, og det betyder, at mere end 18 000 fiskeprodukter har fået tildelt 
MSC’s miljømærke.  
Efterspørgslen efter flere certificeret fiskeprodukter har medført, at store supermarkedskæder, har 
aktivt valgt at støtte MSC’s ordning, under incitament fra deres kunder, og som en del af deres egne 
CSR (Virksomhedernes Samfundsansvar). Det betyder, at certificering er blevet et krav fra blandt 
andet britiske supermarkedskæder, som er blandt de største aftagere af Grønlands rejer.  
Risikoen for at produkter, der stammer fra grønlandske fiskerier, fravælges af forbrugerne og 
distributionsbranchen, blev et stærkt incitament for, at en række grønlandske interessenter valgte at 
sætte sig som mål at opnå en certificering af de grønlandske fiskerier. 
Processen er vanskelig og indsatsen kan ikke kun bæres af erhvervet, og skal støttes af 
myndighederne. Da bæredygtighed af vores ressourcer var blevet et grundlæggende princip i den 
nye fiskerilovgivning, var der den nødvendige politiske opbakning for at starte processen. Der blev 
derfor dannet en særlig organisation ”Sustainable Fisheries Greenland” som koordineringsorgan 
med involvering af fiskerne, rederierne, fabrikkerne og eksporter/importer, samt Grønlands 
Naturinstitut og APNN. 
På langsigt er det alle fiskerierne, der forventes certificereret, men i de sidste 4 år har fokus været på 
rejefiskeriet. Dette begrundes med, at rejerne udgør ca. halvdelen af værdien af Grønlands eksport.  
 
Certificeringen blev opnået i februar 2013, hvor bestandens status fik 90 point, fiskeriets 
indvirkning på miljøet fik 82 point og forvaltnings kvalitet fik 84,3 point. 
Certificering gælder for både det kystnære og det havgående fiskeri, og betyder, at skalrejer fra 
Grønland markedsføres og sælges med miljømærken MSC primært til Japan, Taiwan og Sydkorea, 

 



GFLK Årsrapport 2012  
 

9 

mens kogte og pillede rejer primært sælges i Rusland, Storbritannien og de andre store europæiske 
lande. 
Udover MSC certificering blev der godkendt sporbarhedscertificering af de forarbejdende fabrikker, 
som sikrer, at kun varer som stammer fra det certificerede fiskeri, er behandlet og solgt igennem 
produktionskæden. 
MSC certificering har krævet en stor indsats fra APNN, med nye regler og forvaltningsplaner, der 
understøtter, at såvel fiskeriet som bestanden forvaltes på et bæredygtigt grundlag. Som en naturlig 
fortsættelse af certificeringsprocessen for rejer er en certificering af fiskeri efter hellefisk og 
stenbidder under overvejelse. Samme incitamenter gælder for de 2 fiskerier, hvor fiskeribranchen 
forventer en merpris på op til 10 % for produkter med MSC logo.  

 
Foto 2: På Akamalik i 2012 

Udover at økonomiske vilkår for fiskeribranchen forbedres, er der gevinst for såvel miljøet og 
forbrugerne. Dog er ordningen ikke uden kritik, og miljøorganisationer fortsat at få den forbedret. 
Kritikker peger primært på manglende biologiske data og blandt andet for fiskeri, hvis kendskab til 
bestand ikke er tilstrækkelig.  
Dette vil kunne gælde for en del af Grønland, hvor monitoring ikke er tilstrækkelig for at give et 
robust grundlag til vurdering af det første princip om bestandens tilstand.  
Kritikker peger også på de anvendte redskaber og især bundtrawlsfiskerier, som påstås kan have 
negative påvirkninger af havbunden og dens flora og fauna. Dermed vurderes miljøorganisationer, 
at princippet om indvirkning på miljøet ikke burde score over de nødvendige 60 point.  
MSC certificering er ikke den eneste certificering for bæredygtighed, og tilhængere af MSC peger 
på, at ordningen er bedre end ingenting, samtidig med, at det er den bedste certificering.  
 
 
Kilder: 
www.msc.org 
www.ga.gl 
www.royalgreenland.gl 
www.knr.gl 
www.wwf.dk 
 

 

http://www.msc.org/
http://www.ga.gl/
http://www.royalgreenland.gl/
http://www.knr.gl/
http://www.wwf.dk/
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Kapitel 4. 

Rejefiskeriet  
Rejefiskeriet foregår både ved Vest- og Østgrønland, og både i havgående og kystnært fiskeri. 
I 2012 var den samlede startrejekvote for de grønlandske fartøjer på i alt 105.400 tons, hvori 
101.000 tons til Vestgrønland og 4.400 til Østgrønland. Til dette tilføjes 9.100 tons allokeret til EU 
og 2.900 tons allokeret til Norge som følge af bilaterale fiskeriaftaler. 
Slutrejekvoten for de grønlandske fartøjer endte på 102.287 tons, hvori 97.675 tons til Vestgrønland 
og 4.400 tons til Østgrønland. 

Vestgrønland 

Rejekvoten ved Vestgrønland steg i 2011 fra 114.570 tons til 124.000 tons i 2010, men faldt i 2012 
til 105.000 tons, inklusivt de 4.000 tons til EU. Rådgivningen var sat ned til 90.000 tons. 

Rejefiskeriet ved Vestgrønland er opdelt i havgående og kystnært fiskeri. Det følger således af 
Landstingslov om fiskeri § 5, stk. 3, at kvoten tildelt det grønlandske fiskeri ved Vestgrønland 
fordeles med 57 % til den havgående flådekomponent og 43 % til den kystnære flådekomponent.  

Ovenstående betyder, at startkvoten for 2012 fordeles med 55.675 tons for det havgående 
rejefiskeri, og 42.000 tons for det kystnære rejefiskeri før kvotefleks.   

Figur 1. 
Rejerådgivningen og 
den samlede reje TAC 
ved Vestgrønland 

 

 

 

 

 

 

 

Siden 2008 er det tilladt for Landstyret at overføre årskvote fra det havgående rejefiskeri til det 
kystnære rejefiskeri for at sikre råvareforsyningen til landanlæggene. Med hjemmel i denne ændring 
af lovgivning blev der foretaget 11 overførsler i 2011 svarende til 3.300 tons. I 2012 blev der 
foretaget 30 overførsler af rejemængde fra det havgående til det kystnære fiskeri for i alt 13.225 
tons.  
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Tabel 3.  Havgående rejefiskeri i Vestgrønland: Kvote og fangstindberetning fra 2007 til 2012 
År Kvote Kvote med 

fleks 
Logbog Kvotetræk Overført fra 

hav til kyst 
TAC* inkl. 
overført fra hav 

2007 74.100 68.941 78.016 67.756 0 74.100 

2008 70.300 68.027 76.519 67.926 6.700 63.600 

2009 63.027 56.248 63.861 56.074 6.050 56.977 

2010 63.027 56.568 63.117 56.568 6.800 56.227 

2011 68.400 55.142 57.954 55.277 3.300 65.100 

2012 55.675 63.678 53.225 50.252 13.225 42.450 

 
*Den tildelte kvote fratrukket mængde overført til det kystnære fiskeri. 
 
          

Forskellen mellem kvotetræk og logbogs data udjævnes fra 2011 som følge af indførsel af nye 
kvotetræks regler. Disse nye regler blev indført i forbindelse med MSC certificering.  
 
Udover den Grønlandske kvote blev EU tildelt 4.000 tons, hvis 3.954 tons blev fisket.  
 
Nedenstående Figur 2. viser den biologiske rådgivning, den Grønlandske TAC og den samlede 
havgående kvote (Grønland, EU m.m.)   

 
Figur 2. Havgående 
Vestgrønland rådgivning, 
samt TAC fra 2007 til 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kvotehandel 
Kvotesystemet for rejer er baseret på individuelt omsættelige kvoter. Det betyder, at rederierne ejer 
en kvoteandel af den samlede TAC (Totale Tilladte Fangstmængde), der fastsættes fra 
Naalakkersuisut ud fra den biologiske rådgivning. Et selskab kan ifølge fiskeriloven3 kun eje op til 
33,33 % af den samlede kvote i det havgående fiskeri. Hvis et selskab eksempelvis ejer 5 % af den 

3 Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med senere ændringer 
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samlede kvote, så vil selskabet hvert år 1. januar få tildelt 5 % af den samlede kvotemængde tildelt 
den havgående flåde.  
 
Omsættelighed betyder at både kvoteandele og årskvotemængder kan handles. I tilfældet af et salg 
af en del af en kvoteandel, er der tale om en permanent handel, mens et salg af en del af 
årskvotemængder ikke er en permanent handel, men kun for det pågældende kvoteår. 
 
Salg af kvoteandele 
Antallet af handler med kvoteandele, der betyder et permanent salg af en del af selskabets kvote. 
Der var ingen handler med andele i 2010 og 2011 i det havgående fiskeri, men i 2012 blev der solgt 
1 % ved én enkelt handel.  
 
 
Handel med årskvotemængder 
Den årskvotemængde, som kan sælges for et år men som ikke påvirker rederiets årlige kvoteandel. 
I 2010 var der 10 kvotehandler i det havgående fiskeri på vestkysten med ca. 7.430 tons. 9 af disse 
(6.800 tons) var salg fra den havgående til den kystnære flådekomponent. I 2011 var der 12 
kvotehandler i det havgående fiskeri på vestkysten med ca. 5.984 tons. 10 af disse svarede til 3.300 
tons, som var solgt fra den havgående til den kystnære flådekomponent. I 2012 blev der handlet for 
i alt 4.257 tons 

 
Kvotefleks 
I år 2001 blev kvotefleks indført i rejefiskeriet4. For et givet år er der fire muligheder for at føre 
kvote frem og tilbage for et selskab. Se nedenstående tabel 4. 
 
Tabel 4. Forklaring til kvotefleksskemaet 

Handling Tid Forklaring 
 
 
            2012                                   2013  

Tidligst 15. nov. Forskud på følgende årskvote, kan ansøges 
hvis fiskeren, ikke har tilstrækkelig kvote 
for det pågældende år. Denne mængde er 
oftest større end nødvendigt, med henblik 
på at sikre at der er tilstrækkelig kvote for 
nuværende år. 

Kvoteflex 2013 til 2012 forskud  

             2012                             2013 
 
 

31. december Idet forskud kan være overdrevet, er der 
mulighed for at tilbageføre den del af 
forskud, som ikke er blevet opfisket. 

Kvoteflex 2013 til 2012  
Tilbageførsel af uopfisket forskud 

 

 
 
             2011                                      2012 

1. jan. – 30. apr. Fremførsel af kvote til næste år svarer til 
den mængde af kvote som ikke er blevet 
fisket. Denne mængde skal være fisket 
inden 30/04 ellers bliver den tilbageført. 
 

Kvoteflex 2011 til 2012 –  Fremførsel  

            2011                                     2012 
 
 

30. april Hvis der er noget tilbage af den fremførsel, 
der blev foretaget i starten af året skal det 
føres tilbage til udgangsåret senest den 30. 
april.  Kvoteflex 2011 til 2012  

Tilbageførsel af uopfisket fremførsel 
 

4 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2012 om licens og kvoter til fiskeri 
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Tabel 5.  Kvotefleks i årene 2011, 2012 og 2013 for det havgående fiskeri på vestkysten. 

Kvotefleks havgående Vestgrønland 2012 

Forskud og fremførsel Tid  
 
                                       ingen 
                   2011 
 
 

 
 

2012 
 
 

 
            1.500 
                                 2013 

Tilbageførsel af uopfisket forskud 
og fremførsel 

  

 
 
                   2011 
                                        12.701 
 

 
 

2012 

 
 
                                 2013 
          6.198 

Kystnære rejefiskeri vest 
I det grønlandske rejefiskeri er der forskel på kvotetrækket og den mængde, der registreres i 
logbogen. Den mængde der registreres i logbogen er den mængde rejer, der trækkes op af havet. 
Den mængde rejer, der trækkes fra årskvoten (kvotetrækket) beregnes ud fra en række parametre. I 
det kystnære fiskeri er det primært den indhandlede mængde, der udgør kvotetrækket. Det kystnære 
rejefiskeri foregår på vestkysten. 
 
 
Tabel 6. Start- og slutkvote samt fangsten i tons registret i logbogen, og kvotetrækket af kystnære rejefiskeri i 
2012.  

År Kvote* Kvote med 
fleks 

Logbog Kvotetræk Overført fra 
hav til kystyst 

Kvote inkl. 
overførsler fra 
havgående 

2007 55.900 57.962 57.611 51.369 0 55.900 

2008 53.019 62.884 69.080 60.724 6.700 59.719 

2009 47.545 57.507 66.600 56.789 6.050 53.595 

2010 47.545 51.600 60.956 51.561 6.800 54.345 

2011 51.600 58.692 59.441 58.697 3.300 54.900 

2012 42.000 45.237 58.846 58.206 13.225 55.225 

 

 
Kvotehandel 
Lige som i det havgående rejefiskeri er kvotesystemet for rejer baseret på individuelt omsættelige 
kvoter. Det betyder, at rederierne ejer en kvoteandel af den samlede TAC (Totale Tilladte 
Fangstmængde), der bliver fastsat politisk hvert år). Et selskab kan ifølge fiskeriloven kun eje op til 
10 %1 af den samlede kvoteandel i det kystnære fiskeri.  

1 Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri. 
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Hvis et selskab eksempelvis ejer 5 % af den samlede kvote, så vil selskabet hvert år 1. januar få 5 % 
af den samlede årskvote, der hører til den kystnære flåde.  
Et selskab kan handle både med kvoteandele og med årskvotemængder. Et selskab kan vælge at 
sælge noget af en kvoteandel, så er der tale om et permanent salg af kvoteandel. Salg af en 
kvoteandel påvirker ikke årskvotemængden det pågældende år. En øget kvoteandel giver en større 
årskvotemængde ved årsskiftet. Selskabet kan også vælge at handle med en del af mængden et 
bestemt år, en handel med årskvote. Dette er ikke et permanent frasalg men kun et salg af en 
mængde for det pågældende år. 
 

Salg af kvoteandele 
Antallet af handler med kvoteandele, der betyder et permanent salg af en del af selskabets kvote. 
I 2011 var der 6 kvoteandels-salg/køb på 7,16 % i det kystnære rejefiskeri, og i 2012 var der 8 
handler for i alt 16,32 %. 
 

Handel med årskvotemængder 
 
I 2011 var der 23 handler med årskvotemængde i det kystnære rejefiskeri på ca. 10.422 tons. 
Udover dette var der 10 årskvotemængder, 3.300 tons, solgt fra kvoten, der er tildelt det havgående 
fiskeri til fartøjer med kystnære rejelicens. I 2012 blev der handlet for 17.410 tons, som inkluderede 
13.225 tons overført fra det havgående fiskeri til det kystnære. 

 
Kvotefleks 
 
Tabel 7. Kvotefleks i 2012 for det kystnære rejefiskeri. 

Kvotefleks 2012 i tons 
Forskud og fremførsel 
 
                                       2.156 
                   2011 
 
 

 
 

2012 
 
 

 
           2.523 
                                 2013 

Tilbageførsel af uopfisket forskud og fremførsel 

 
 
                   2011 
                                        4.530 
 

 
 

2012 

 
 
                                 2013 
          1.660 

 

Østgrønland 
Startkvoten for Østgrønland var på i alt 12.400 tons med henholdsvis 4.400 tons til de grønlandske 
fartøjer, 5.100 tons til EU og 2.900 tons til Norge. Hele kvoten var tildelt det havgående fiskeri. . I 
modsætning til vestkysten er der ikke indhandlingspligt på østkysten. Det betyder at al fangst 
bearbejdes om bord og derefter kan eksporteres. Det er derfor også den mængde, der bliver indført i 
logbogen der bruges som kvotetræk, dog inklusiv udsmid. 
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Havgående rejefiskeri Øst 
Der blev fanget større mængder i 2012 i forhold til 2011 af grønlandske fartøjer med henholdsvis 
723 og 226. Det ligger dog langt under, hvad der tidligere blev fisket ved Østgrønland.  
Norske og EU fartøjer fiskede heller ikke hele deres tildelte kvote med knap 2 tons for Norge og 
1.442 tons for EU’s fartøjer.  
 
 
Tabel 8.  Havgående rejefiskeri Østgrønland 2012. Fangst registret i logbogen i tons sammenlignet med kvoten og 
kvotetrækket.  
 

 
 

Kvotehandel 
I 2012 som i 2011 var der ingen handler med kvoteandele og en med årskvotemængder i det 
havgående fiskeri på østkysten. 

 
Kvotefleks 
Tabel 9. Kvotefleks i 2012 for det havgående fiskeri på østkysten. 

Kvotefleks havgående Østgrønland 2012 i tons 
Forskud og fremførsel 
 
                                       Ingen 
                   2011 
 
 

 
 

2012 
 
 

 
            Ingen 
                                 2013 

Tilbageførsel af uopfisket forskud og fremførsel 

 
 
                   2011 
                                        Ingen 
 

 
 

2012 

 
 
                                 2013 
          2.191 

  

Flag Logbog Startkvote Kvote med fleks Kvotetræk 

GRL  4.400 2.209 723 

NOR  2.900 2.900 2 

EU  5.100 5.100 1.442 
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Kapitel 5.  

Hellefisk 
Det havgående hellefiskeri kræver tidsbegrænset licens, hvortil der er knyttet en højst tilladt 
fangstmængde. På vestkysten er der en indhandlingspligt på 25 % af fangsten for hvert 
kvoteområde. På østkysten er der generelt ikke nogen indhandlingspligt. Der er ændringer indenfor 
det kystnære fiskeri efter hellefisk på Vestgrønland, hvor der er blevet introduceret individuelt 
omsættelige kvoter til fartøjer over 6 meter1. Det betyder at der kræves en tidsubegrænset licens, 
hvortil der er knyttet en højst tilladt fangstmængde til fartøjer over 6 m., mens der kræves en 
tidsbegrænset licens, hvortil der ikke er knyttet en højst tilladt fangstmængde. I det kystnære fiskeri 
er der indhandlingspligt på 100 %. 

Havgående 
De udenskærs hellefiskekvoter er delt op i tre kvoteområder, Nordvest, Sydvest og Østkysten.  For 
de 3 områder, tildeles kvoter til både grønlandske- og udenlandske fartøjer. Grønland har 
fiskeriaftaler med Rusland for de 3 områder, med Norge for Sydvest og Østkysten, med Færøerne 
for Nordvest, og med EU for Sydvest og Østkysten. 
I alt i 2012 blev der tildelt 6.500 tons i Nordvestgrønland, 7.000 tons i Sydvestgrønland og 13.000 
tons i Østgrønland.  
 

 
Kvoten blev sat til 13.000 tons for østkysten, som svarer til samme mængde i forhold til 2011.  
 
EU fik 5.496 tons, Norge fik 1.099 tons og Rusland fik 1.375 tons af disse 13.000 tons.  
Det var fortsat med henblik på at markere sine historiske rettigheder, at TAC for Østkysten følger 
Islands TAC, i det Grønland hævder at have ret til mindst 50 % af de 2 TAC. 
I juni 2012 blev der endeligt lave en aftale for at sætte et stop på ovenstående uheldige praksis. 
Aftalen vil gælde for TAC 2013, hvor Grønland får 40 % af den samlede kvote. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvoteområde Kvote Fangst 

Nordvest 6.500 6.460 
Sydvest 7.000 7.056 
Øst 13.000 12.488 
Tabel 10. Kvote og fangst af hellefisk i det havgående  
fiskeri i 2012.  
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1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 2012 om licens og kvoter til fiskeri 

 

  
Figur 3. Månedlig fangst af hellefisk i 2012 for det havgående fiskeri. Fangsten er opgjort på baggrund af logbøger. 
 
 

Kystnære 
Der er ikke noget kystnært fiskeri efter hellefisk ved Østgrønland. Vestgrønland er opdelt i 4 
kvoteområder. Der anvendes 2 typer licens fra 2012 i Vestgrønland nemlig for fartøjer over 6 m. og 
fartøjer under 6 m. 
 
Tabel 11. Kvoter og fangst for det kystnære fiskeri efter hellefisk i 2012   
 

 
 
Af Grønlands statistik hjemmeside5 fremgår, at der siden 2008 til 2011 er sket en væsentlig 
førstehåndsprisstigning. Særdeles skete der en stigning fra starten af 2010 til udgangen af 2011. 
Prisstigningen skete bl.a. gennem øget konkurrence blandt indhandlingsstederne. Prisstigningen har 
også været med til at øge fiskeriindsatsen. Førstehåndspriser steg fra ca. 9,5 kr.pr. kg produktvægt i 
2010 til ca. 19,5 kr. pr. kg produktvægt i 2012 i Diskobugten. 

5 http://www.stat.gl 
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Figur 4. Indhandlingen af hellefisk i tons levende vægt i det kystnære fiskeri fordelt pr måned over året 2012. 
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Kapitel 6. 

Krabber 
Siden 2004 er det kystnære krabbefiskeri inddelt i seks separate forvaltningsområder med hver 
deres kvote. Et fartøj kan højst have licens til fiskeri i to forvaltningsområder. Endvidere er området 
nord for 64°15 N lukket for fiskeri i årets tre første måneder. Den samlede kvote i 2012 for både 
havgående og kystnært fiskeri var på 2.980 tons. 

Havgående 
Den tildelte kvote i 2011 og 2012 var på 500 tons og allokeret til EU. Fangst blev på 0 kg trods 
forsøg fra et spansk fartøj. Dermed blev kvoten ikke brugt. 
 

Forvaltningsområde Vestgrønland Kvote Kvotetræk 

Kvote  500 0 
Tabel 12. Krabber havgående fiskeri - Oversigt over kvoten og kvotetrækket 2012 

 

Kystnære 
Fangstopgørelser i det kystnære krabbefiskeri er baseret på indhandlingsrapportering til GFLK.  
 
Forvaltningsområde Kvote Indhandling 
Upernavik 0 0 
Diskobugt-Uummannaq 500 513 
Sisimiut 300 323 
Maniitsoq-Kangaamiut 300 101 
Nuuk-Paamiut 700 778 
Narsaq - Qaqortoq 430 260 
Tabel 13.  Krabber kystnært fiskeri – Oversigt over kvote og fangst i 2012.  
 
Indhandlingen af krabber i det kystnære fiskeri er højst fra maj til oktober, og lavest fra januar til 
april, som skyldes at fangstområdet nord for 64°30’ er lukket fra januar til april.  

 
Figur 5. Indhandlingen af 
krabber i det kystnære 
fiskeri fordelt pr måned i kg 
over året 2012. 
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Kapitel 7. 

Torskefiskeri ved Grønland  
 
Torskefiskeriet ved Grønland er delt i tre komponenter, kystnært og havgående fiskeri ved 
Vestgrønland, og havgående fiskeri ved Østgrønland. Det havgående fiskeri er hovedsageligt med 
line og trawl.  
Siden 2010 er der indført licenspligt for det kystnære fiskeri. Det kystnære fiskeri domineres af små 
fartøjer og joller, der hovedsagelig fisker med bundgarn.        
 
Torskebestanden i grønlandsk farvand består af tre komponenter, 1) den grønlandske udenskærs 
bestand, der gyder i Sydøstgrønland og Sydvestgrønland, 2) islandske torsk, der gyder sydvest for 
Island og hvor æg og larver føres med havstrømmen til grønlandsk farvand og 3) torskebestanden 
indenskærs, hvor gydningen finder sted i en række vestgrønlandske fjorde6.  
 
Figur 6. Havgående torskefiskeriet ved Grønland fra 1920-20127  

 
Af ovenstående figur fremgår, at torskefiskeriet ved Grønland fortsat være meget reduceret i forhold 
til 1960erne, hvor fiskeriet i perioder oversteg 400.000 tons pr år.  
I denne kontekst er rådgivning for 2012 som for 2011, nemlig at der ikke fiskes direkte på 
bestanden.    
 
  

6 http://www.natur.gl/biologisk-raadgivning/fisk/ 
7 Ibid. 
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Havgående torskefiskeri  
Siden 2009 skal al torsk fiskes syd for 61ºN i Vestgrønland og syd for 62 ºN i Østgrønland. Der er 
ikke observeret en markant stigning i rekruttering af nye årgange.  
 
Den samlede TAC for torsk i Grønland blev fastsat til 20.5008 tons med 15.000 tons til det kystnære 
fiskeri og 5.000 tons for det havgående fiskeri. Til det havgående fiskeri blev der allokeret 2.000 
tons til EU og 750 tons til Norge.  Fangst oversteg kvoter med ca. 1%. 

Tabel 14. Havgående torskefiskeri 2012 - Kvote og fangst pr. land               
 
Som det fremgår af nedenstående figur 7. er der ingen fangst i de første 3 måneder af året, da de 
grønlandske fartøjer først fisker i Barentshavet ved Nord Norge.    
 
 

  

 

 

 
 

8 http://www.lovgivning.gl/gh.gl-love/dk/2011/bkg/bkg_nr_17-2011_dk.htm Bilag 1 & 2 

Land Kvote (t) Fangst (t) 
Grønland 2.500  2.508 
EU 2.000  2.025 
Norge    750  755 
 

 
Figur 7. Torsk havgående fiskeri fordelt pr måned 2012 (logbogs data i kg). 
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Kystnært torskefiskeri 2012 
 
Fangst metoden i det kystnære torskefiskeri består hovedsagelig af bundgarnfiskeri (se mere om 
garnfiskeri i temaet i årsrapporten fra 2007).  
 
I 2012 var startkvoten til det kystnære torskefiskeri på 15.000 tons, dvs. 4.500 tons højere end i 
2011. Indhandling viser at ca. 72 % af kvoten blev fisket svarende til 10.617 tons. 

 
Ovenstående figur viser en reducering i indhandlinger efter 3 år stigning.  
 
Fiskeriet foregik hovedsageligt i sommer perioden, hvori der blev brugt et indhandlingsskib for at 
øge indhandlingskapacitet far juni til september.  

 

 
Figur 9.  Indhandlingen af torsk i det kystnære fiskeri fordelt pr måned over 
året 2012. 
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Figur 8.  Kystnært torsk fiskeri – indhandlinger fra 2005 til 2012 i tons 
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Kapitel 8.  

Stenbider 
Fiskeri efter stenbider foregår nær kysten med garn. For at fange stenbider erhvervsmæssigt kræves 
der en licens til stenbiderfiskeri eller et gyldigt erhvervsjagtbevis. Der er ingen kvote på stenbidere. 
 

  
Figur 10. Indhandlingen af stenbider og rogn pr måned i 2012. 
 
Fiskeriet efter stenbidere foregår i forårsmånederne, det er rognen som primært bruges i industrien. 
Indhandling af stenbider i 2012 foregik hovedsageligt i månederne april og maj. 
Indhandlingsstederne skal oplyse mængden af rogn der er indhandlet. For at regne om til fiskens 
levende vægt skal vægten af rognen ganges med en omregningsfaktor. Omregningsfaktoren fra rogn 
til levende stenbider er 6,70. 

 

  
 
Figur 11. Indhandlingen af rogn omregnet til levende vægt i tons i det kystnære fiskeri 2008-2012.  
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Kapitel 9. 

Laks 

Laksefiskeriet i Grønland foregår primært med garn inden for basislinjen.  
 
I 2012 blev der indført nye indrapporteringsregler regler, samt at det blev tilladt for erhvervsfangere 
at kunne indhandle til indhandlingssteder. Erhvervsfangere må også sælge til det lokale bræt samt 
til hoteller, restauranter, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og andre offentlige spisesteder. For at 
drive erhvervsmæssigt fiskeri efter laks skal man være i besiddelse af en gyldig licens.  

 
Rapportering af fangster skal angives som kilo fisk med hoved uden indvolde (MHUI) samt antallet 
af fisk. Indberetning kan ske på de skemaer, der er tilknyttet laksebekendtgørelsen. Der står mere 
om laksefiskeriet i årsrapporten 2007. 
  
Der blev i 2012 rapporteret ca. 14 tons fra privatpersoner og ca. 19 tons fra erhvervsfangere, 
inklusiv ca. 5.5 tons som blev solgt enten på brættet eller til private institutioner. Det giver en 
samlet fangst på ca. 33 tons.  
 

 

Figur 12. Indrapportering af laks til GFLK i det kystnære fiskeri fordelt pr regioner. Bemærk at fangsten er angivet i 
kilo levende vægt. 
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Kapitel 10. 

Kammuslinger 
Fiskeriet efter kammuslinger er betinget af en licens. Fiskeriet er inddelt i seks kvoteområder: 
Nuuk, Mudderbugten, Attu, Saqqaq, Kangaarsuk og Nordre Strømfjord. Ud over fiskeriet i disse 
områder, er der et fiskeri udenfor kvoteområderne og dette er ikke kvotereguleret. 
 
I 2012 som i 2011 er der kun ét grønlandsk fartøj, der fisker efter kammuslinger. Nedgangen 
skyldes for fluktuerende priser og ikke mindst skærpede sundhedsmæssige overvågning og 
prøveudtagning jfr. Krav fra fødevaremyndighederne. I slutningen af juli blev fartøjet beskadiget og 
dermed blev der ikke fisket i alle områderne (fig. 13) og ingen fangst fra august til december 2012 
(fig. 14). Det betyder, at kvoterne ikke blev fisket (fig. 13).  
For nærmere beskrivelse af kammuslingefiskeriet og billeder af produktionen se ”Tema” i 
årsrapporten 2008. 
 

 
Figur 13. Kvote og fangst af kammuslinger i tons fordelt pr område i 2012. 
 
 

 
Figur 14. Fangst af kammuslinger i kg fordelt pr måned i 2012 

 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Kvote

Fangst

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

 



GFLK Årsrapport 2012  
 

26 

Kapitel 11. 

Fiskeri af andre arter 

Havgående 
Der er kvote til en række andre arter i det havgående fiskeri. Fiskeriet er relativt begrænset og er 
typisk taget som bifangst, bortset fra lodde og rødfisk i Østgrønland. 
 
Art Kvote i tons pr. 

område 
Fangst i tons pr. 
område 

 Vest Øst Vest Øst 
Helleflynder (HAL) 1.000 2.000 0 15 
Lodde (CAP) 0 27.225 0 51 
Skolæst (RNG) 1.000 1.000 0 0 
Havkat (CAT) 1.000 1.000 0 0 
Rødfisk (RED) 1.000 6.300 0 6.068 
 
Tabel 15. Oversigt over kvoter og fangster for en række arter i det havgående fiskeri. 
 

Kystnært 
Tilsvarende fiskes en række arter kystnært uden kvote og uden licens. Der er ofte tale om bifangst. 
Nogle bliver indhandlet og solgt lokalt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 16. Oversigt over fangster af en række u-kvoterede arter.  
 
 
 
 
 
 

Art Fangst i tons 

Havkat 1.006 
Lodde 61 
Ørred 72 
Helleflynder 9 
Uvaq 82 
Skolæst 2 
Rødfisk 128 
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Kapitel 12. 

Grønlandsk fiskeri i andre farvande 
 
Grønlandske fartøjer har adgang til at fiske i færøsk, norsk og russisk farvand. Adgang til fiskeri i 
udenlandsk farvand er lagt i faste rammer og der er forhandlinger hvert år, hvor der udveksles 
kvoter gennem gensidige aftaler mellem de pågældende lande og Grønland. 
 
Ud over fiskeri i andre landes farvand har Grønland adgang til fiskeri i de to internationale 
havområder, der ligger sydvest for Grønland (NAFO området) og Østsydøst for Grønland (NEAFC 
området).   
 
Lodde 
I loddefiskeriet bliver der forhandlet mellem kyststaterne om kvotestørrelsen og fordelingsnøglen. 
Kvoten kan fiskes i grønlandsk, islandsk, norsk (Jan Mayen) og internationalt farvand.  
Den foreløbige TAC på lodde fastsættes i juni for kvoteåret 20. juni – 30. april det efterfølgende år.  
Lodden er fredet i maj-juni. Den endelige TAC fastsættes i slutningen af fiskerisæsonen. TAC er 
fastsat til 765.000 tons som den endelig TAC for fiskerisæsonen 2011/2012. Af den samlede kvote 
tildeles Grønland 84.150 tons. Ifølge EU-aftalen skal Grønland videreallokere til EU 70 % af den 
grønlandske kvote svarende til 56.364 tons. EU har herefter overført 7.965 tons til Norge. 

 
Kvote GRL Område Fangst 

27.786 Østgrønland 51 
Island 23.325 

Tabel 17. Loddekvoten og fangst for 2012 

 
Grønlandsk fiskeri ved Færøerne 
 

Ved fiskeriforhandlingerne mellem 
Grønland og Færøerne forhandlede den 
grønlandske delegation sig frem til 60 
fiskedage efter bundfisk med line i 
Færøsk farvand og 2.350 tons sild.  
Sildekvoten kan fiskes i færøsk farvand, 
norsk og international zone.  

 
 
 
 
Grønlandsk fiskeri ved Norge, Rusland og i NEAFC, NAFO reguleret 
område. 
 

Tabel 18. Grønlandsk fiskeri i Færøske zone. 

Art Færøerne 

  Kvote Fangst 

Sild 2.350 1529 
473 
340 

 
Forsøgsfiskeri 60 fiskedage 238 
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Tabel 19.  Grønlandske kvoter og fangster i tons i 2012 i norsk, russisk, samt internationalt farvand i NEAFC og NAFO 
regulerede områder. 

Norge  Norsk zone nord for 62° N  

 
Kvote Fangst 

Kuller 1.050 
 (2.550*) 

  

2.551  

Mørksej 1.000 679 

Torsk 3.200 
(8.500*) 

8.502 

Bifangst 260 160 

Rusland  Barentshavet  

 
Kvote Fangst 

Kuller 1.500** 
Fisket i 
Norge  

Torsk 5.300** 
Fisket i 
Norge  

Bifangst 10 % 0,24 

*Kvoten angivet i parentes er den norske kvote plus (den del) af den russiske kvote der kan fiskes i norsk farvand.  
**Torsk og kuller kvoten kan fiskes i den norske del af Barentshavet. 

NAFO     

Rejer Kvote Fangst 

Område 3 L 212 103 

Område 3 M Lukket 0 

 Svalbard  450 fiskedage  

 
 

NEAFC     

  Kvote Fangst 

Blåhvilling 2.117*** 1.915 

 
*** heraf 2.000 tons kan fiskes i færøsk zone 
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Kapitel 13. 

Udenlandsk fiskeri i Grønlandsk farvand 
Fiskeriet er underlagt de samme krav til eks. logbog og overvågning, som det grønlandske fiskeri. 
Udenlandsk fiskeri er lagt i faste rammer i forbindelse med de årlige bilaterale forhandlinger, hvor 
der udveksles kvoter mellem Grønland og Færøerne, Norge og Rusland. EU’s fiskeri i Grønlandsk 
farvand berammes ved EU - Grønland fiskeriaftalen. 
 
Grønland tillader at udenlandske fartøjer kan fiske kvoten af pelagiske rødfisk i internationalt 
farvand (Irmingerhavet), hvor der er aftalt særlige rapporteringsregler. 
 
Loddebestand ved østkysten er fælles med Grønland, Island og Norge, og derfor er der aftalt, at 
Island kan fiske deres del af kvoten i grønlandsk farvand, ligesom Grønland kan fiske dens del af 
loddekvoten i Islandsk farvand.   
 
 
Tabel 20. Udenlandske kvoter og fangst i tons i 2012 i grønlandsk farvand. 
  EU Færøerne Island Norge Rusland 
  Kvote/fangst Kvote/fangst Kvote/fangst Kvote/fangst Kvote/fangst 
Vestgrønland Rejer 4.000/3.954 - - - - 
 Hellefisk SV 1.850/1.846 - - 1.700/1.706 1.225/1.231 
 Hellefisk NV - 100/103 - - 550/547 
 Krabber 500/0 - - - - 
 Helleflynder 125/0 - - 75/0,4 - 
       
Østgrønland Rejer 5.100/1.442 - - 2.900/1 - 
 Hellefisk 5.496/5.495 - - 1.099/851 1.375/1.164 
 Rødfisk bund 1.800/1.714 - - 400/384 - 
 Helleflynder 1.125/0 - - 235/84 - 
 Lodde 5.775/0 - - - - 
       
Vest & 
Østgrønland 

Torsk* 2.000/2.025 - - 750/755 - 

 Rødfisk pel. 2.700/760   3.000/2.871 1.200/892 
 Bifangst 2.300/428 - - 270/160 0 
 
* Forsøgsfiskeri 
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Kapitel 14. 

Internationale forhold 
GFLK deltager aktivt i tre internationale organisationer, disse er Nordvest Atlantens Fiskeri 
Organisation (NAFO), Nordøst Atlantens Fiskeri Kommission (NEAFC) og i Nord Atlantens 
Kystvagt Forum (NACGF). I alle tre fora deltager GFLK i kontrol/overvågnings komitéerne. 

NAFO 
Nordvest Atlantens Fiskeri Organisation er den organisation, der regulerer fiskeriet i det 
internationale havområde vest for Grønland. Alle landene omkring Nordvest Atlanten, samt et antal 
lande som har vundet hævd til medlemskab via et historisk fiskeri i området er medlemmer. 
Standing Committee on International Control STACTIC er 
den fiskeritekniske arbejdsgruppe under NAFO. Det er 
dette arbejde, som GFLK deltager i. Gruppens arbejde 
består blandt andet af at evaluere og opdatere regelsættet 
for fiskeriet i NAFO (så længe der er tale om tekniske 
regler), evaluere effektiviteten af reglerne og evaluere om 
medlemslandene lever op til reglerne, fremme og 
koordinere fælles inspektion og overvågning af NAFO 
området og administrere IUU listen over fartøjer, der fisker 
ulovligt. 
 
Ved årsmødet 2012 blev der vedtaget en række tekniske 
ændringer. Det blev bl.a. besluttet at opretholde lukningen 
af en række koral/havsvampe områder. Desuden blev 
vedtaget flere forbedringer i indsamling af data om koraller 
og svampe i områder, der ikke er lukket for fiskeri med 
bundgående redskaber. 
 
Grønland har adgang til at fiske rejer i område 3M og 3L i 
NAFO. I 2009 blev fiskedagene i område 3M halveret for alle parter. I 2010 blev det besluttet helt 
at lukke for al rejefiskeri i område 3M. Lukningen skyldes at rejebestanden var faldet drastisk.  
Kvoten for rejer i 3L blev autonomt fastsat af Færøerne og Grønland, hvor Grønland kunne fiske 
340 tons. 
 
NAFO hjemmeside: www.nafo.int 
Den årlige compliance rapport (over hvordan reglerne efterleves) kan findes 
på http://www.nafo.int/about/frames/activities.html  
 

NEAFC 
Nordøst Atlantens Fiskeri Kommission er den organisation der regulerer fiskeriet i det 
internationale havområde øst for Grønland. Alle landene omkring Nordøstatlanten er medlem samt 
et antal lande (nu en del af EU) som har hævdvundne rettigheder via et historisk fiskeri i området. 
Medlemslandene tæller Danmark (Grønland og Færøerne), EU, Island, Norge og Rusland.  

 
Kort 1: NAFO: reguleret område 

 

http://www.nafo.int/
http://www.nafo.int/about/frames/activities.html
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Kort 2: NEAFC reguleret område 

Permanent Committee on Control and Enforcement  
PECCOE er den fiskeritekniske arbejdsgruppe under 
NEAFC. Det er dette arbejde som GFLK deltager i. 
Gruppens arbejde består blandt andet if at evaluere 
og opdatere regelsættet for fiskeriet i NEAFC (så 
længe der er tale om tekniske regler), evaluere 
effektiviteten af reglerne, evaluere om 
medlemslandene lever op til reglerne, fremme og 
koordinere fælles inspektion og overvågning af 
NEAFC området og administrere IUU listen over 
fartøjer der fisker ulovligt.  
Desuden deltager GFLK i Advisory Group for Data 
Communication – AGDC, som rådgiver NEAFC om 
IT tekniske løsninger og sikkerhedsspørgsmål.  
 
I 2009 blev meget store områder af NEAFC lukket 
for fiskeri med bundtrawl (eller udstyr der berører 
bunden). Dette skete som en del af de internationale 
forpligtigelser med regulering af fiskeriet. Det skete på direkte opfordring af OSPAR-
kommunionen9   
 
Direkte fiskeri efter en lang række dybhavsarter særligt flere hajarter, såsom brugde, pighaj og 
sildehaj er blevet forbudt, dette grundet den lave bestand. Derudover er der forbud mod brug af 
gællenet på dybder dybere end 200 meter og forbud mod udsmid..  
 
NEAFC hjemmeside: www.neafc.org 
 

NACGF 
Nord Atlantens Kyst Vagt Forum er et forum dannet i 2007. Formålet med NACGF er at øge 
samarbejdet mellem medlemslandene inden for emnerne overvågning og maritim sikkerhed. 
NACGF er ikke politisk og det er frivilligt at være med, landene skal samarbejde inden for den 
eksisterende lovgivning. Det er ikke meningen at kopiere arbejde, som allerede foregår i andre fora, 
men mere at samle viden på området. 
 
Medlemslandene er: Belgien, Canada, Danmark (Grønland og Færøerne), Estland, Finland, 
Frankrig, England, Holland, Island, Irland, Letland, Litauen, Norge, Polen, Portugal, Rusland, 
Spanien, Sverige, Tyskland og USA. 
 
Der er seks forskellige ekspertgrupper der beskæftiger sig med: Miljøberedskab, Illegale stoffer, 
Illegal migration, Søsikkerhed, Search and Rescue (eftersøgning og redning) samt Illegalt fiskeri. 
GFLK deltager i ekspertgruppen omhandlende illegalt fiskeri.  
 
I 2012 var hovedfokus følgende: 

- Authorities of Fisheries inspectors. Deltagerne informerede om landenes tilgange samt 
krav til autorisering og træning af fiskeriinspektører. 

9 http://www.ospar.org/ 

 

                                                 

http://www.neafc.org/
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-  Risk Management. Der er konsensus om at risiko baseret analyse af erhvervsfiskeriet 
er et af de vigtigste redskaber vedrørende fiskeri kontrol.       
-  Organized Crime in the Fishery. Brug af Interpol blev diskuteret som et redskab til at 
modarbejde og kontrollere organiseret fiskerikriminalitet.  
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Kapitel 15. 

Jagtbetjent ordningen 
Internationalt og nationalt har Grønland forpligtiget sig til bæredygtigt udnyttelse af de levende 
ressourcer. Kun gennem tilsyn og håndhævelse af de gældende regler sikrer Grønland at udnyttelsen 
af de levende ressourcer sker på en transparent og bæredygtig måde. Til det er der ansat 8 
jagtbetjente og 5 jagtbetjentassistenter fordelt langs Grønlands vestkyst, samt én på Østkysten.  
 
Det primære formål med ordningen er at føre tilsyn med fangst, jagt og fiskeri i Grønland i henhold 
til bestemmelser fastsat i landstingslove, forordninger, bekendtgørelser og kommunale vedtægter 
om fangst, jagt og fiskeri. Jagtbetjentene afleverer turrapporter efter en fuldført tur. Eventuelle 
anmeldelser af ulovligheder foretages til politiet. 
 

 
Jagtbetjentene foretager kontroltogter og undersøger udøvelsen af det kystnære fiskeri efter 
hellefisk, krabber og torsk m.m. Daglige opgaver består også af tællinger af rensdyr og 
moskusokser, prøveudtagning fra hvalfangster, hvalros og isbjørn samt overvågning og tilsyn med 
fuglefjelde, ramsarområder, naturfredningsområder, ørredelve, samt jagt på store og små hvaler. 
 
 
Jagtbetjentenes bidrag til Grønlands SAR og Miljøberedskab sker i samarbejde med politiet, GLK 
og ressortstyrelserne og omfatter blandt andet, at politiet kan benytte jagt- og fiskeribetjentens 
lokalkendskab i forbindelse med inspektion af naturområder. Derudover kan ordningens fartøjer 
medvirke i eftersøgning eller i forbindelse med bekæmpelse olieforurening og lignende.  
Arbejdet omfatter blandt andet lokal sejladssikkerhed, Farvandsopmåling og afmærkning samt 
Hjælp til lokale brandvæsner. 
 
Herudover bistår jagtbetjentene med vejledning, oplysning og deltager i vildtpleje og andre 
naturmæssige opgaver efter nærmere aftaler mellem Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, 
Direktoratet for Miljø og Natur og Grønlands Naturinstitut. Herunder udfører de biologiske 
prøveudtagninger og målinger for Grønlands Naturinstitut. 
 
Siden Jagt- og fiskeribetjentordningen

 

blev etableret som en permanent ordning i 1998 er 
Jagtbetjentenes funktioner i dag blevet udbygget til en integreret del af fisker- og fangererhvervet 
og indgår som et værdifuldt led i kommunikationen mellem forvaltningen og erhvervet. 
 
GFLK og Grønlands Kommando (GLK) har en samarbejdsaftale, hvor bl.a. GLK kan yde assistance 
til GFLK i områder, hvor jagtbetjentsudstyr ikke rækker.  
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Observatørerne 
 
Antallet af observatører er siden 1996 gradvis reduceret, som følge af besparelser, til 13 mand ansat 
i 2012. Fiskeriobservatørernes opgave er at føre tilsyn med fiskeriet, dvs. at følge og observere 
fiskeriet, herunder især sikre korrekt fangstregistrering, og at der ikke sker udsmid. Efter hver tur 
skrives en turrapport med registrering af henstillinger osv. De kan også vejlede skipper, samt 
rapportere og anmelde overtrædelser. Fiskeriobservatørerne har således ikke politimyndighed til at 
kontrollere om fiskerilovgivningen overholdes og håndhæves. De kan altså ikke med magt 
gennemtvinge påbud eller udstede bøde m.v. Anmeldelse af eventuelle ulovligheder sker via GFLK 
og Departementet til politiet. Observatørerne udtager også prøver til GN og udføre målinger af 
fangst til GN. 
  
Brugen af observatører i fiskeriet bidrager til en bedre overholdelse af reglerne. Især i 
de tilfælde hvor almindelige kontrolsystemer ikke er tilstrækkelige, så som: 

• Overholdelse af udsmidsforbud 
• Reduktion af bifangster 
• Brugen af ulovlige redskaber 
• Korrekt registrering af fangst og bifangst samt udsmid 
• Særlig dataindsamling i forbindelse med nye fiskerier 
• Indsamling af måleprøver til Naturinstituttet 
• Assistere i forbindelse med videnskabeligt arbejde og dataindsamling 
• Overholdelse af bemandingsregler 

 
I 2012 brugte observatørerne 1.883 dage om bord på forskellige fiskefartøjer ud af 7.058 dages 
fiskeri, dvs. en dækning på knap 27 %. Der blev brugt 1.424 dage ombord på de havgående 
rejefiskefartøjer ud af 2.689 dages rejefiskeri. Dermed er dækning på ca. 53 % i det havgående 
rejefiskeri.  

 Foto 3. 
Hvis observatørerne opdager 
uregelmæssigheder skal de påtale det og rapportere til GFLK. Bemærkninger til logbogsføringen er 
årsag til den hyppigste bemærkning. Under ”andet” findes rapporter om forskellige forhold som 
observatørerne finder grund til at rapportere, som ikke nødvendigvis er ulovligheder. 
  

Tabel 21. Observatørenes henstillinger til skipper i 2012. 

Ukorrekt logbogsføring 2 

Ukorrekt stuvning af last 0 

Ukorrekt udsmid 1 

Ulovlige anordninger til udsmid 1 

Mangelfuld bemandingsliste 0 

Fartøj udenfor tilladt fiskeområde 0 

Ukorrekte meldinger 0 

Ulovlig anordning fastgjort til net 1 

Manglende samarbejde med kontrollør 0 

Fartøjsovervågning 0 

Manglende mærkning af redskaber 0 

Andet 0 

Udsmid af affald 0 
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Landingskontrollører 
 
Uddannelsen af fiskerikontrollører blev igangsat i 2011 og uddannelsen vil strække sig over ca. 3 
år. Uddannelsen sker i samarbejde med den danske fiskerikontrol og indebærer at de grønlandske 
kontrollører får en bred uddannelse inden for fiskerikontrol. Dels kontrol til søs, havne- og 
landingskontrol, ferskvandskontrol samt hygiejnekontrol og tilsyn med fiskerfartøjer. 
Uddannelsen skal ses som led i den planlagte omlægning og udvikling af kontrollen og den 
udvidelse der følger af de nye internationale tiltag inden for havnestatskontrol og de tiltage til 
bekæmpelse af det såkaldte IUU-fiskeri (IUU = Illegalt, Urapporteret og Ureguleret fiskeri). 
 

Administration 
 
Databasen 
Fiskeriet skaber meget store mængder data der kræver professionelle og avancerede 
databasesystemer. Alle fangster skal registreres på individ, fartøj, licens, kvoteområde, statistisk 
område samt tid og dato. Detaljeringsniveauet er højt, fordi data skal stilles til rådighed for blandt 
andet Grønlands Naturinstitut, der anvender data til deres biologiske rådgivning.  
 
Fiskeridatabasen er opbygget i moduler (registre). Fiskeridatabasen består af et individregister, 
fartøjsregister, kvotemodul, licensmodul, logbogsmodul, meldingsmodul samt et 
indhandlingsmodul. Alle data er registreret og lagret således de kan indgå i og anvendes til statistik 
og videnskabelige formål. Der anvendes internationale standarter så som FAO- og ISO-koder.  
 
En betydelig del af GFLK´s administrative ressourcer bliver anvendt på at behandle de 
informationer og data, som organisationen modtager. Datamængden der indgår hvert år er ganske 
betydelig, og har været stigende de senere år, som følge af de øgede regulerings og forvaltnings 
tiltag. 
 
 
Grønlandsk brug af data fra fiskeri- og fangst database 

• Fiskeriforvaltningen (Departementet)  
o Grundlag for forvaltningstiltag  
o Bruges til licensudstedelse 
o Bruges til kvoteopgørelser og i forbindelse med styring af fiskerier 
o Viden om fiskede mængder bruges til fremadrettede initiativer 
o Data bruges i arbejdsgrupper som grundlag for beslutninger 

• Politiske beslutninger baseret på data 
• Grønlands Naturinstitut der bruger data til den biologiske kvoterådgivning 
• Grønlands Statistik 
• Fiskeriindustrien 

o Kvoteoversigter 
o Generelle oplysninger om kvoteoptaget 
o GFLK bruges ofte som vejleder/rådgiver til skipper i forskellige sammenhænge, 

enten gennem observatørerne eller via kontoret i Nuuk 
• Grønlands kommando har adgang til systemet og bruger det ved 

fiskerikontrol/inspektionsplanlægning  
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• Politiet bruger data fra databaseb ved efterforskning af overtrædelsessager 
• Fiskerikommissionens betænkning 
• De økonomiske datamodeller over Hellefisk SIMGREEN og Torsk COD modellen 
• Råstofdirektoratet er koblet på overvågning af seismiske fartøjer i forbindelse med 

olieefterforskningen 
• Fiskerirådet 
• Data fra databasen bruges af forskere inden for fiskeri og naturforvaltningen eks. Bifangst af 

edderfugle og DTU aqua har fået data om fuglekollisioner 
• Data til diverse ad hoc udvalg 

 
International brug af data  

• Data til de bilaterale kvoteforhandlinger 
o EU Joint Committee - dokumentation  
o Kvoteforhandlinger med Færøerne 
o Kvoteforhandlinger med Island 
o Kvoteforhandlinger med Norge 
o Kvoteforhandlinger med Rusland 
o Kvoteforhandlinger med NAFO og NEAFC 

• EU certificering er baseret på data fra fiskeri database 
• Afrapportering til fødevarestyrelsen (EU) på kammuslingefangster 
• Levering af data til ICES via GN 
• Levering af data til NAFO 
• Levering af data til NEAFC 
• Levering af data til NASCO 
• Levering af data til FAO via GS 
• Data fra databasen bruges af forskere inden for fiskeri og naturområderne  

 
Meldinger 
 
Meldinger er de meddelelser, som fartøjerne skal sende til GFLK. Meldingerne modtages pr mail 
eller fax og indtastes derefter ind i databasen. Det er en midlertidig fangstrapportering, der afløses 
af logbogsdata, når disse modtages og indtastes i LULI.  
 
Der ses en svag stigning i antallet af meldinger sendt til GFLK fra 2008 til 2011. Der er dog en 
generel faldende tendens i antallet af meldinger fra år 2000 og til 2010, fra ca. 4.000 til ca. 2.300 
meldinger i 2012. Det skyldes mindre kvoter og færre fartøjer i fiskeriet.  
 
Logbøger 
 
Alle fartøjer på og over 9,4 meter har logbogspligt. Antallet af logbøger indtastet i databasen viser 
et svagt fald siden 2000 til 2012 fra 13.778 til 12.600. Antallet af indtastede logbogssider varierer 
naturligvis i takt med flådens størrelse og kvoternes størrelse. Det faldende antal logbogssider 
afspejler et fald i flåden (både af Grønlandske og udenlandske fartøjer) fra 2003, samt at der ikke 
har været et betydeligt loddefiskeri siden 2002. 
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v-Catch 
 
I 2012 begyndte GFLK at implementere et elektronisk logbogssystem. Systemet kaldes v-Catch og 
kræver en lang test- og indkøringsperiode, samt tilpasning til de grønlandske behov. Samtidig skal 
den gældende kontrol bekendtgørelse revideres. Endvidere påbegyndte arbejdet om en 
samarbejdsaftale med Norge og øvrige samarbejdspartnere i Nord Atlanten. Endeligt skal systemet 
tilpasses internationale standarder for NEAFC og NAFO. 
 
Indhandlinger 
 
Indhandlinger er registreret i databasen enten ved manuel indtastning eller ved indlæsning af en 
elektronisk skabelon som GFLK har udviklet. Manuel indtastning sker sjældent idet 
indhandlingssteder er blevet forpligtet at anvende den elektroniske skabelon. I 2012 blev der 
behandlet 60.400 indhandlinger. 
 
Satellitovervågning 
 
Ifølge grønlandsk lov skal alle fartøjer over 50 BRT/90 BT være udstyret med satellit overvågning 
– Fartøjsovervågningssystem F0S10. Det samme gælder for alle fartøjer med tilladelse til 
forarbejdning om bord, uanset størrelse samt fartøjer som laster fisk eller fiskeprodukter fra et 
fiskefartøj.  
 
Antallet af fartøjer med FOS overvågning installeret svinger lidt. Tallet afhænger af hvor mange af 
den ovennævnte type fartøjer der er indregistreret i Grønland. Det er ganske små svingninger i 
antallet af fartøjer. I 2011 var der ca. 65 fartøjer med FOS udstyre indregistrerede i Grønland.  
 
Hvert år modtager 
GFLK et stort antal 
elektroniske 
meddelelser. Disse 
elektroniske 
meddelelser stammer 
fra FOS overvågnings 
systemet. Det er både 
grønlandske og 
udenlandske fartøjer 
der skal sende 
positionsmeldinger til 
GFLK.  
 
 
Antallet af meddelelser afhænger af hvor mange fartøjer der er aktive. Antallet af meddelelser var 
lavest i foråret med ca. 50.000 modtagne meddelelser pr. måned. August måned var den travleste 
måned med lidt ca. 94.000 modtagne meddelelser. 
 
 
 

10 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 30. maj 2001 om overvågning af fiskefartøjer via satellit. 

 
Kort 3: GFLK. Skærmbillede fra Fartøjsovervågningen 
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Figur 15. Antallet af meddelelser modtaget i 2012 fordelt pr måned. GFLK modtager meddelelser fra både grønlandske 
og udenlandske fartøjer. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Når grønlandske fartøjer fisker i udenlandsk eller internationalt farvand skal de også sende FOS 
meddelelser. Disse meddelelser bliver først sendt til GFLK der derefter står for den videre 
formidling til de udenlandske fiskerimoniteringscentre (FMC) eller til den organisation der 
varetager de internationale fiskeområder. Antallet af meddelelser sendt fra GFLK og ud i verden er 
betydelig lavere end meddelelser som GFLK modtog fra Grønland. Antallet af meddelelser 
afhænger naturligvis af hvor meget der fiskes den pågældende periode. Den travleste periode for 
grønlandske fartøjer i andre farvande var i marts måned med over 8.000 afsendte meddelelser. 
August måned var som i 2011 den periode med færrest grønlandske fartøjer i udlandet med ca. 
1.500 meddelelser, ganske modsat det hjemlige fiskeri. Antallet af meddelelser er steget fra 55.800 i 
2010 til 58.650 i 2012. 
 

Figur 16.  Antallet af 
meddelelser afsendt fra 
GFLK i 2012 fordelt pr 
måned. 
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EU-certificering 

 
EU-certificeringen er implementeret siden den 1. januar 2010 som følge af EU forordning nr 
1005/2008, som kræver at alle fiskeriprodukter, der eksporteres til EU, certificeres som lovlige 
fisket/fanget. Da Grønland ikke er EU medlemsland, gælder IUU-forordningen for al eksport af fisk 
og fiskevarer fra Grønland til EU samt indirekte reeksport til EU via et tredjeland.  
 
Certificeringen baseres på sporbarhed og medansvar fra fiskeren til fiskeforretningen, men ansvar 
for certificering ligger hos eksportøren. Det er eksportøren, der skal sikre sig, at de eksporterede 
fiskevarer er fisket og indhandlet i overensstemmelse med Fiskeriloven og efterfølgende 
bekendtgørelser. Formodning om ulovligt fiskeri dækker over for eksempel at fiske uden gyldig 
licens, at fiske med et fartøj som ikke er registreret på en licens, at undlade at oplyse licensnummer 
ved indhandling, at fiske med ulovlige redskaber, at fiske mens licensansøgningsprocessen ikke er 
afsluttet, m.m. 
 
Da EU pålægger oplysning om transport detaljer med hensyn til fysisk kontrol af varerne, er ofte 
eksportøren nødt til at vente til varerne er på vej mod EU før den anmoder om en validering af 
fangstcertifikaterne. Hvis oplysningerne om eksport og fangstindberetning ikke er korrekt, sande og 
fuldstændige, kan den pågældende mængde, uanset størrelsen, afvises til eksport. Da denne mængde 
altid indgår i en samlet forsendelse til eksport, kan dette betyde, at den samlede forsendelse også afvises 
med store økonomiske konsekvenser til følge.  
I 2011 valgte GFLK at lancere udvikling af et digitalt system, således håndteringen af dokumenterne 
forenkles, samt at koble fangstindrapportering og eksportrapportering. I 2012 fortsat udviklingen af det 
nye system. 
 
  

 Figur 17. Antal EU 
certifikater valideret 
fra 2010 til 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle informationer, inkl. formular og vejledning, kan hentes på GFLK hjemmeside under IUU. 
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