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Forord: 
 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har til opgave at overvåge fiskeriet i Grønlandsk farvand. 
GFLK er atter en afdeling under Departementet for Fiskeri og Fangst, efter en kort periode fra primo 
2015 til ultimo 2016, hvor GFLK var flyttet under Skattestyrelsen i Finansdepartementet.  
 
GFLK varetager en række kontrolopgaver inden for fiskeri og fangst, med hovedvægt på overvågning 
af fiskeriets kvoteoptag, samt opbygning og vedligeholdes af fiskeri og fangst database. Arbejdets 
mange facetter fremgår af denne rapport. 
 
For årsrapport 2015-2016 er statistikkerne, som noget nyt, præsenteret som anneks, og antal kapitler 
er reduceret til de væsentlige opgaver GFLK varetager. 
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Kapitel 1- Forsøgsfiskeri i 2015-2016 
 
Forsøgsfiskeriet ved Grønland i 2015 og 2016, blev præget af begge koalitionsaftaler, som blev 
indgået i december 2013 mellem Atassut, Demokraterne og Siumut 2014-2016 Fællesskab, Tryghed 

og Udvikling, og senere i oktober 2016, mellem Inuit Ataqatigiit, Partii Naleraq og Siumut 2016-2018 

Lighed, Tryghed og Udvikling.  
 

I begge aftaler fremgår følgende om forsøgsfiskeri:   
”Der skal ses nye muligheder i andre fiskearter der ikke fiskes i dag, og der skal lokaliseres nye 

fiskerizoner, og forsøgsfiskeriet skal intensiveres” 

 
Det har ikke ført til flere forsøgsfiskeri typer, med der blev udstedt flere licenser til forsøgsfiskeri, 
både ved Øst og Vestgrønland, især efter de pelagiske arter.  
 
Udfaldet af forsøgsfiskerierne har været forskellige, og har givet divergerende resultater. 
De mest relevante forsøgsfiskerier i 2015-2016 var 
1. Hellefiskeri Nordvestgrønland 
2. Rejefiskeri Nordvestgrønland 
3. Loddefiskeri udenskærs ved Vestgrønland 
4. Torskefiskeri udenskærs ved Vestgrønland  
5. Indenskærs fiskeri ved Østgrønland 
6. Fiskeri udenskærs ved Østgrønland efter 

a. Lange, blålange, brosme 
b. Guldlaks 

7. Fiskeri ved Østgrønland efter  
a. Makrel 
b. Sild 
c. Blåhvilling 

Nummereringen i ovenstående figur afspejler de 
områder der er afmærket på kortet i højre side. 
Området er kun vejledende. 
1. Forsøgsfiskeriet oppe ved Siorapaluk, Moriusaq 

og Savissivik i Nordvestgrønland, forgik med 
langline. Fangsten var lille i området, dog var 
fangsten udenskærs i Melvillebugten brugbart, 
ifølge rapporteringen fra fartøjerne der deltog i 
forsøgsfiskeriet. 
 

2. Forsøgsfiskeriet efter rejer i Melvillebugten, var 
del af et samarbejde mellem naturinstituttet(GN) 
og interessenter i rejefiskeriet. Aktørerne fik tildelt en ekstra mængde i området Vestgrønland 
nord for 73°30 ’N. For at få tilladelse til deltagelse i forsøgsfiskeriet, skulle fartøjerne være med 
til at lave forsøgstræk, i nogle af de 494 feltkoder i området.  
Overordnet set var forsøgsfiskeriet en succes, dog var der en del problemer med store mængder 
af bifangst, hovedsagelig polartosk og istorsk. 
 

3. Forsøgsfiskeriet efter lodde ved Vestgrønland foregik i november 2015. Et pelagisk fartøj søgte 
med sonar efter lodden uden succes. 
 

4. Forsøgsfiskeriet efter torsk udenskærs ved Vestgrønland, foregik både i 2015 og 2016. I 2015 
var fangsten på 5.047.864 kg., den faldt lidt i 2016 til 3.313.804 kg. 

Forsøgsfiskeri 2015-2016 
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5. Forsøgsfiskeriet ved Østgrønland, foregik som et blandings fiskeri, hvor fartøjerne havde 

tilladelse til at fiske efter flere arter samtidig. Fiskeriet forgik med langline, størstedelen af 
fangsten var torsk. I 2015 blev der fisket 1.531 tons torsk, og 870 tons torsk i 2016.   

 
6. Forsøgsfiskeriet i område 6 efter brosme, lange, og blålange har været plaget af store mængder 

bifangst, hovedsagelig torsk. Dog blev der i 2015 fisket 781 tons brosme ved Østgrønland på 
forsøgs licens. I 2016 blev brosmefiskeriet ikke længere betegnet som forsøgsfiskeri. 
Forsøgsfiskeriet efter guldlaks var heller ikke den store succes, og fangsten var i 2015 på 10 tons, 
og 15 tons i 2016. Forsøgsfiskeriet efter guldlaks var præget af store mængder bifangst. 

 
7. Forsøgsfiskeriet efter makrel, sild og blåhvilling har været i gang i nogle år. Forsøgsfiskeriet efter 

makrel har været gennemført, af en blanding af grønlandske fartøjer og udenlandske fartøjer, der 
har været ind chartrede af grønlandske selskaber. Forsøgsfiskeriet efter sild har næsten 
udelukkende været gennemført af grønlandske fartøjer. Nedenstående diagram viser 
kvoteoptaget af makrel og sild i grønlandsk farvand fra 2012 til 2016. Diagrammet viser at der 
har været store udsving i makrelfiskeriet mens sildefiskeriet har været stigende siden 2012. 
Udsvingene i makrelfiskeriet kan skyldes antallet af aktive fiskefartøjer. I 2014 var der 29 
fiskefartøjer, i 2015 faldt antallet til 20 aktive fiskefartøjer og i 2016 var der 21 aktive 
fiskefartøjer. Der har været gjort forsøg på at fiske blåhvilling, men uden succes. I 2015 blev der 
fisket 110 tons, og i 2016 blev der kun rapporteret blåhvilling som bifangst i grønlandsk farvand. 
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Kapitel 2- Generationsskifte og ny kontrolstrategi hos GFLK 

 

Flerårige kontrolplan for Grønlands Fiskerilicenskontrol 
 
En kontrolplan er en beskrivelse, udarbejdet af kontrolmyndigheden, som indeholder generelle 
oplysninger om myndighedens kontrolsystems struktur og tilrettelæggelse. 
 
Kontrolplanen skal ses som et tillæg, til den kontrolstruktur for GFLK der tidligere er blevet 
vedtaget. 
Planen skal bidrage til at sikre en effektiv kontrol af de regler, inden for fiskeri og fangst som GFLK 
er bemyndiget til at varetage overholdes. 
 
I henhold til FAOs internationale handlingsplan der skal forebygge, afværge og stanse ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri (IPOA-IUU), opfordres landene til at etablere, og offentliggøre 
deres nationale strategi og procedure for havnestatskontrol. 
 
GFLK blev fra JAN 2014 flyttet fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) og lagt 
ind under Finansdepartementet og organisatorisk placeret ved Skattestyrelsen (AKA). 
Sammenlægningen er fortsat i en proces hvor nogle af de procedurer der lå mellem APNN og GFLK 
nu skal etableres som nye fælles procedure.  
 

Formål 
 
Eftersom fiskeri og fangst er de vigtigste erhverv for Grønland, og forvaltningen heraf beror på en 
bæredygtig udvikling, er det tillige vigtig at fiskeriet overvåges og moniteres, således at 
udviklingsmuligheder kan fremmes, og der politisk kan gribes ind så bæredygtighedsprincipperne 
bibeholdes, men samtidig at der også bidrages til et nyskabende og dynamisk erhverv. 
Her kan GFLK bidrage sammen med AN/AKA/APNN, gennem uddannelse, fremsynethed og 
idérige medarbejdere, der kan bidrage til denne udvikling. 
  
GFLKs kontrol, er rettet mod virksomhedernes, fiskernes efterlevelse af regler. Kontrollen bidrager 
til mere ensartede vilkår, for udnyttelsen af de levende ressourcer, samt bæredygtigheden. 
Aktørerne er ansvarlige for at kende reglerne, og det er i realiteten dem er der skal sikre at reglerne 
bliver efterlevet. Det er selvstyret der skal sikre, at reglerne bliver kommunikeret ud på en måde, der 
sikrer at erhvervet har kendskab til reglerne, og at kontrollere om at reglerne efterleves. 
 
De ressourcer som GFLK har til rådighed på kontrolområderne, er generelt dikteret af finansloven. 
Særlige politiske ønsker og oplæg fra GFLK/APNN om opgaver, og kontroludfordringer har også 
bidraget. 
Ressource behovet er baseret på løbende vurderinger og prioriteringer, samt en risikovurdering på 
de enkelte kontrolområder.  
Det er et faktum, at der er en overkapacitet inden for visse fiskerier, som nedsætter rentabiliteten i 
fiskerierhvervet. Overkapaciteten giver et væsentligt incitament, for den enkelte fisker/virksomhed 
til at bryde reglerne. 
 
Hele GFLKs kontrolplan kan læses på:  
http://www.businessingreenland.gl/~/media/Fiskeri%20og%20fangst/GFLK/Publikationer/GFLK
%20kontrolplan.pdf?la=da 

 

http://www.businessingreenland.gl/%7E/media/Fiskeri%20og%20fangst/GFLK/Publikationer/GFLK%20kontrolplan.pdf?la=da
http://www.businessingreenland.gl/%7E/media/Fiskeri%20og%20fangst/GFLK/Publikationer/GFLK%20kontrolplan.pdf?la=da
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GFLKs kontrolstrategi 
 
I 2016, påbegyndte en opdatering af GFLK’s kontrolstrategi for perioden 2017-2019, som beskriver 
de overordnede udviklingsmål af kontrol med fiskeri og jagt i Grønland. Nogle af hovedpunkterne i 
strategien er:  
Med hjælp fra digitalisering, og fra nye IT værktøjer/teknologier, skal samspillet mellem den fysiske 
kontrol og tilstedeværelse - i landet, langs kysten og i det havgående fiskeri – samt analyse og 
”papirkontrol”, særligt i hovedkontoret i Nuuk udbygges videre.  
Det vil, samtidig give bedre muligheder for at prioritere kontrolindsatsen, og dermed udvide en mere 
risikobaseret tilgang, som betyder at kontrolressourcerne rettes mod de områder, hvor der vurderes 
at være størst sandsynlighed for overtrædelser, og hvor overtrædelser har den største skadevirkning. 
 
Systematisk registrering af kontrolaktiviteter, overtrædelser og observationer, fra såvel 
kontrolkorpset, som eksterne parter er af stor betydning, for at sikre det rette grundlag for 
planlægningen af indsatsen. Herunder kommer nye IT værktøjer, særligt rapporteringsværktøjet 
WinKon, som GFLK har udviklet, og udrullet i løbet af 2015-2016, som vil spille en stor rolle i 
fremtiden.  
Samarbejde på tværs af organisationens geografiske lokaliteter, forskellige jobfunktioner og 
videnområder, er ligeledes afgørende for en effektiv kontrol. Samarbejdet skal i de kommende år 
udbygges, med fokus på integration og øget organisatorisk læring.  

Desuden skal videreuddannelse, og opkvalificering af personalet fortsætte, via løbende 
kursusaktiviteter og gennem fiskerikontrolløruddannelsen. 

 

GFLKs kontrolstruktur 
 
Antallet af fiskeriobservatører, fiskerikontrollører og jagtbetjente, har i årerne være stabile, men 
dog præget af flere pensioneringer, især inden for fiskeriobservatørkorpset, som i 2016 blev 
suppleret med 5 nye ansættelser. 
GFLK består således af 16 personer i administrationen, 11 jagtbetjente, 6 fiskerikontrollører og 15 
fiskeriobservatører. 
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Kapitel 3 - Nyt om internationale samarbejde  
 
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.  
 
Nyt fra NAFO 2015-2016  
 
Ved årsmødet på Cuba i 2016, vedtog NAFO at tilpasse 
sine havnestatskontrolforanstaltninger (PSC), med 
havnestatskontrolaftalen for 2009 (PSMA), som er indgået 
under FN's fødevare- og landbrugsorganisation (FAO).   
Det har været en lang proces af få enighed at 
implementeringen af PSC reglerne.  
PSC er et vigtigt redskab i kampen mod ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU).  
Modsat NEAFC, omfatter PSC reglerne i NAFO kun det 
internationale område.  
Medlemslandene har bundet sig til, at kontrollere 15% af 
alle landinger, fra udenlandske fartøjer der har fisket i det 
NAFO regulerede område.  
 

Som led i sin forpligtelse, for at beskytte marine 
økosystemer, lukkede NAFO yderligere 239 km2 for 
bundfiskeri i 2016. NAFO gør en aktiv indsat for at 
beskytte de sårbare marine økosystemer, som f.eks. havfjer.  NAFO har nu lukket, omkring 380.511 
km2 for bundfiskeri, for at beskytte sårbare marine organismer, og undersøiske bjerge. Dette 
repræsenterer over 14% af NAFO’s regulerede område. 

 

For at forbedre NAFO's beskyttelse af bestanden af hajer, forbød NAFO også finning (fjernelse af 
hajfinner), om bord på fiskefartøjerne. Det betyder ikke, at det ikke er tilladt at fiske haj, men at 
fartøjet skal beholde hele hajen ombord, og lande hele hajen, ikke kun finnerne.  

 

NAFO lancerede en Management Strategic Evaluation (MSE) for hellefisk.  

 
Kort 1: NAFO: reguleret område 
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Hellefisk er i øjeblikket, den mest værdifulde kommercielle art i det NAFO regulerede område.  

Evalueringen (MSE), er blevet præsenteret ved årsmødet i NAFO 2017. Dette vil betyde et særlig 
travlt 2017 for NAFOs videnskabelige råd, som ud over sit normale arbejde, også vil revidere, 
hvordan NAFO anvender forsigtighedsprincippet, samt forberede en vurdering af torskebestanden 
på Flamske Cap (Flemmish Cap) - 3M torsk. 

 

Tendenser i fiskeriet i NAFO regulerede område 
 

For perioden 2004-2016, viser de samlede fiskeriaktiviteter i det NAFO regulerede område (NRA), 
en reduktion fra 134 aktive fartøjer i 2004, til 47 i 2016.  
På samme måde faldt de samlede fiskedage i samme periode fra 16480 dage, til 4270 dage i 2016. 
 
Nedenstående figur, illustrerer ændringer i fiskeriet i NRA siden 2010. Fiskeriet efter pelagisk 
rødfisk, og rejerfiskeri har siden 2010 været faldende.  
Begge fiskeri er nu underlagt moratorium - den første siden 2012, og sidstnævnte siden 2015. 

 

 

 

Figur 1. Viser fiskeri indsatsen (øverste graf), og antal af aktive fartøjer (nederste graf). 
Tendenserne er fra 2004 til 2016 for bundgående fiskeri (GRO/PRA) og pelagisk rødfisk (REB) 
fiskeri. 
 
NAFO hjemmeside: www.nafo.int 
 

 

NEAFC 
 

http://www.nafo.int/
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Nordøst Atlantens Fiskeri Kommission, er den organisation der regulerer fiskeriet i det 
internationale havområde øst for Grønland. Alle landene omkring nordøst Atlanten er medlemmer, 
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.  
GFLK repræsenterer Grønland, i Permanent 
Committee on Control and Enforcement(PECCOE), 
som er den fiskeritekniske arbejdsgruppe under 
NEAFC, som giver kommissionen anbefalinger 
vedrørende kontrol og håndhævelse. Gruppens 
arbejde består blandt andet i at evaluere, opdatere 
regelsættet for fiskeriet i NEAFC (så længe der er 
tale om tekniske regler), og evaluere effektiviteten af 
reglerne, samt evaluere om, at medlemslandene lever 
op til reglerne, fremme og koordinere fælles 
inspektion, og overvågning af NEAFC området, samt 
administrere IUU listen over fartøjer der fisker 
ulovligt.  
Desuden deltager GFLK, i Joint Advisory Group for 
Data Management, JAGDM, som rådgiver NAFO og 
NEAFC, om IT-tekniske løsninger og 
sikkerhedsspørgsmål.  
GFLK deltager også i, Working Group of Statistics, WG STAT, som laver statistik over udnyttelsen 
af de fiskeriressourcerne som er reguleret gennem NEAFC. 
 
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, omkring regulering af fiskeriet. Det skete 
på direkte opfordring af OSPAR-kommissionen1.   
 
Direkte fiskeri, efter en lang række dybhavsarter, særligt flere hajarter, såsom brugde, pighaj, 
sildehaj og grønlandshaj 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 
discard.  
 
I 2007 blev Port State Control (PSC), indført i NEAFC, vedrørende landinger af frosne 
fiskeriressourcer fra tredje lande fanget i NEAFCs konventionsområde, mhp at bekæmpe IUU-
fiskeri.  
Pr. 1. juli 2015 udvides ordningen til at omfatte alle fiskeriressourcer. 
 
NEAFC gennemgik i 2014,  som den første internationale regionale fiskeriforvaltningsorganisation, 
RFMO, sit andet performance review.  
I maj 2015 bliver der med udgangspunkt i review, afholdt et ekstraordinært kommissionsmøde mhp. 
at revidere kommissionens arbejde. 
 
NEAFC hjemmeside: www.neafc.org 
 

 

                                                 
1 http://www.ospar.org/ 

 
Kort 2: NEAFC reguleret område 

http://www.neafc.org/
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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 der 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, sikkerhed til søs, Search and Rescue (SAR) samt illegalt fiskeri.  
GFLK deltager i ekspertgruppen der omhandler nationalt fiskeri, samt afdækning og forebyggelse 
af ulovligt fiskeri i Nord Atlanten. 
 
Ekspertgruppen omhandlende ulovligt fiskeri, arbejdede i 2014 med nedenstående hovedemner.  
 

• Best practices ved inspektioner til søs og i hav. Deltagerne kom med oplæg om hvordan de 
foretog inspektioner.   

• Risiko analyse vedrørende ulovligt fiskeri. Deltagerne oplyste om deres tilgange til risiko 
analyse. GFLK informerede om de redskaber man gjorde brug af i Grønlandsk regi. 

• European Fisheries Control Agency (EFCA) informerede om risiko analyse i fiskeriet. 
• Nord Atlantens kyst vagt Forum har været med til at bidrage til ”Interpol Fisheries Crime 

Working Group”, under navnet Project Scale. Der er pt. 62 lande der arbejder sammen i 
Interpol.  Arbejdsgruppen har fire strategiske målsætninger2. 

o Forstærke og udvikle kapacitet, kapabilitet og kooperation blandt medlemslandene, 
så de kan udføre en effektiv kontrol af fiskeriet. 

o Opfordre, assistere med udveksling af information relateret til ulovligt fiskeri. 
o Tilbyde analytisk og operationel støtte til medlemslandene vedrørende lov og regler. 
o Opfordre og tilbyde, kanaler til kommunikation samt udveksling af teknisk 

ekspertise til håndhævelse af fiskerilov mellem medlemslandene 
 

• Elektroniks logbog samt elektroniske meldinger 
 

Udover ovenstående arbejdspunkter er NACGF et godt forum til at udveksle informationer, samt 
skabe tværfaglige relationer til fremtidigt samarbejde, på tværs af landegrænser. Der blev aftalt at 
gennemføre to mødesamtaler via telefon om året. 
  

                                                 
2 http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-Compliance-and-Enforcement-Committee/Fisheries-
Crime-Working-Group 

http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-Compliance-and-Enforcement-Committee/Fisheries-Crime-Working-Group
http://www.interpol.int/Crime-areas/Environmental-crime/Environmental-Compliance-and-Enforcement-Committee/Fisheries-Crime-Working-Group
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Kapitel 4 - Uddannelse og kurser 
 
GFLKs fiskerikontrollører, gennemførte en 2½ årlige kontroluddannelse i 2012 til 2014, hvor alle 6 
kontrollører bestod. Uddannelsen blev afholdt delvis i Danmark, i samarbejde med den danske 
fiskerikontrol.  
Der planlægges yderligere et uddannelseshold i 2017. 
Kontroluddannelse er efterfølgende suppleret med forskellige kurser, afholdt i Grønland sammen med 
jagtbetjentene. 
Der blev i 2015/16, afholdt autorisationskurser for nyansatte fiskeriobservatører. 
 
For jagtbetjentene og fiskerikontrollørerne, blev der i 2016, ved IWC afholdt et særligt 
hvalbefrielseskursus, hvor forskellige teknikker til befrielse af hvaler, der er viklet ind i 
fiskeredskaber blev øvet. 
Administrationen har deltaget i diverse kurser inden for fiskeriforvaltning og forvaltningsplaner, 
arrangeret af ICES og Grønlands Naturinstitut. 
Desuden tilbydes de ansatte relevante kurser inden for administration, sprog og IT mm. 
 
Derudover afholder GFLK hvert år i januar måned et årsmøde, hvor nye regler præsenteres, og hvor 
kontrol planer og andre emner drøftes. 
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Anneks 1: Om erhvervsfiskeriet i Grønland 
 
Fiskeriet deles op i det havgående, 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 er ekskluderet fra det kystnære fiskeri, dog er der visse undtagelser fra disse regler 
i form af særlige områder, også betegnet som kasser. I nogle kasser har visse fartøjer 
fortrinsrettigheder, mens der i andre kasser er lukket for nogle fiskerier.  
 
Det kystnære fiskeri foregår hovedsageligt på vestkysten, idet der ikke er kommercielt kystnært 
fiskeri af betydning på østkysten med yderst begrænset indhandlingsmuligheder. 
Det havgående fiskeri foregår både på vest- og østkysten. 

Anneks 2: Om licenserede arter  
 
Licenserede arter er alle de fiskearter, hvor man skal have licens til at fiske erhvervsmæssigt. Listen 
over de licenserede arter, reguleres via bekendtgørelser, og den gældende stammer fra 2016, nemlig 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til fiskeri.  
Alle licenser udstedes af Fiskeriafdelingen under Departement for Fiskeri, Fangst of Landbrug, og 
registreres i fiskeridatabase LULI, som GFLK administrer.   
Der er primært 2 forskellige licenstyper, nemlig de tidsbegrænsede licenser, der udstedes for højst et 
år af gangen, og de tidsubegrænsede licenser.  
Til hver type kan der knyttes en højst tilladt fangstmængde, med individuelle, og omsættelige kvoter. 
I det kystnære fiskeri efter rejer, er der udelukkende tidsubegrænsede licenser, med individuelle 
kvoter, mens i det kystnære fiskeri efter hellefisk, er det kun i Uummannaq-Upernavik og 
diskobugten, og for fartøjer over 6 meter, der har retten. 
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Anneks 3: Om lovgivning 

 

Nye Inatsisartut love i 2015  

Offentliggjort: 03-06-2015Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015 om ændring af Landstingslov 
om fiskeri (Ændringer om udstedelse og opretholdelse af tilladelser til erhvervsfiskeri)  

Offentliggjort: 09-12-2015Inatsisartutlov nr. 26. af 9. december 2015 om ændring af 
Landstingslov om fiskerifinansieringspulje (Opretholdelse af licenser og kvoter ved 
ophugning samt anvendelse af fartøjets reelle værdi ved udmåling af tilskud til ophugning 
m.v.)  

Offentliggjort: 09-12-2015Inatsisartutlov nr. 35 af 9. december 2015 om ændring af 
inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri (Afgift på sparsomt 
og uforarbejdet hellefisk samt på visse pelagiske fiskearter fanget i Østgrønland) 

 

Nye Inatsisartut love i 2016  

Offentliggjort: 06-06-2016Inatsisartutlov nr. 9 af 6. juni 2016 om ændring af inatsisartutlov om 
afgift på hellefisk og på visse pelagiske fiskearter i det østgrønlandske fiskeri (Afgift på 
torsk, kuller, sej og rødfisk)  

Offentliggjort: 06-06-2016Inatsisartutlov nr. 12 af 6. juni 2016 om bekæmpelse af zoonoser og 
zoonotiske agens  

Offentliggjort: 06-06-2016Inatsisartutlov nr. 17 af 6. juni 2016 om erhvervsmæssige aktiviteter 
på det grønlandske søterritorium  

Offentliggjort: 28-11-2016Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2016 om ændring af 
landstingslov om fiskeri (Indførelse af bestemmelse om overdragelse af administrationen af 
licensudstedelse til kommunalbestyrelserne) 

 

Nye Selvstyrets bekendtgørelser i 2015 

Offentliggjort: 29-06-2015Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 29. juni 2015 om indberetning af 
produktionsmæssige og økonomiske oplysninger vedrørende erhvervsmæssigt fiskeri  

Offentliggjort: 13-08-2015Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 13. august 2015 om fiskeri efter 
laks (bliver erstattet/ophævet af nr 20 af 9. oktober 2015). 

Offentliggjort: 09-10-2015Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 9. oktober 2015 om fiskeri efter 
laks  

Offentliggjort: 30-12-2015Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 30. december 2015 om kvoter 
for fiskeri i 2015 (bliver erstattet/ophævet af SB nr 21 af 21. september 2016) 

 

Nye Selvstyrets bekendtgørelser i 2016  

Offentliggjort: 15-01-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 15. januar 2016 om beskyttelse og 
fangst af hvid- og narhvaler (bliver erstattet/ophævet af SB nr 3 af 27. januar 2017)  

Offentliggjort: 02-02-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 2. februar 2016 om fiskeri efter 
stenbider  

Offentliggjort: 04-04-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 4. april 2016 om rapportering af 
indhandlinger af fisk og fiskeriprodukter  

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4F6F3B84-16F5-4159-82F4-5CBFF287CDA3%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4F6F3B84-16F5-4159-82F4-5CBFF287CDA3%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE87786D6-38D5-4213-B7BE-8E6D81EA728B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE87786D6-38D5-4213-B7BE-8E6D81EA728B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE87786D6-38D5-4213-B7BE-8E6D81EA728B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bE87786D6-38D5-4213-B7BE-8E6D81EA728B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bF02AA6C1-BD6C-45E5-9849-076B00641383%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bF02AA6C1-BD6C-45E5-9849-076B00641383%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bF02AA6C1-BD6C-45E5-9849-076B00641383%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bD0C83A5A-9A3A-45BE-B615-BEFFB3265813%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bD0C83A5A-9A3A-45BE-B615-BEFFB3265813%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bD0C83A5A-9A3A-45BE-B615-BEFFB3265813%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bBD82A442-11CB-4BE4-9035-25664E1B30CD%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bBD82A442-11CB-4BE4-9035-25664E1B30CD%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b2EEBC8EC-2937-4EB9-A003-4C707127F141%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b2EEBC8EC-2937-4EB9-A003-4C707127F141%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA1253564-4A7D-473A-9D44-F5B5BE264B4C%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA1253564-4A7D-473A-9D44-F5B5BE264B4C%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA1253564-4A7D-473A-9D44-F5B5BE264B4C%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bC22B8845-DB90-4766-8BF2-9E6B87ECC895%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bC22B8845-DB90-4766-8BF2-9E6B87ECC895%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b797008C4-6B13-4A53-9B54-F44E67E27EDA%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b797008C4-6B13-4A53-9B54-F44E67E27EDA%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b80AF3228-C7D3-4FE6-BA3A-B8563D0A8A9F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b80AF3228-C7D3-4FE6-BA3A-B8563D0A8A9F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bF7629C55-4748-43B8-81B4-63046B02E071%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bF7629C55-4748-43B8-81B4-63046B02E071%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b482B7987-C939-4587-8940-A21E5F886C72%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b482B7987-C939-4587-8940-A21E5F886C72%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4C224EDB-EDD0-4579-AC44-A3DC0731E4A1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b4C224EDB-EDD0-4579-AC44-A3DC0731E4A1%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b014E036B-7E4E-4D88-88E6-ED0E160B0E1B%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b014E036B-7E4E-4D88-88E6-ED0E160B0E1B%7d
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Offentliggjort: 08-04-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter 
til fiskeri  

Offentliggjort: 01-06-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 1. juni 2016 om beskyttelse af 
Grønlands internationalt udpegede vådområder og beskyttelse af visse vandfuglearter  

Offentliggjort: 05-09-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 20 af 5. september 2016 om tilskud til 
overtagelse, nyetablering eller reetablering af landbrugsbedrifter  

Offentliggjort: 21-09-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 21. september 2016 om kvoter 
for fiskeri i 2016  

Offentliggjort: 28-12-2016Selvstyrets bekendtgørelse nr. 30 af 28. december 2016 om 
beskyttelse og fangst af fugle (bliver erstattet/ophævet af SB nr 1 af 5. januar 2017) 

  

http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b49517E96-884D-4B30-B127-FEC2F8D0897F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b49517E96-884D-4B30-B127-FEC2F8D0897F%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b15CBC689-E3AD-470D-B32A-947A250D7062%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b15CBC689-E3AD-470D-B32A-947A250D7062%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA7B18B44-A4B7-4273-B9F1-36A93A065530%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7bA7B18B44-A4B7-4273-B9F1-36A93A065530%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b5B6939E4-D473-4F80-82D0-747932151CEC%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b5B6939E4-D473-4F80-82D0-747932151CEC%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b365CD434-E332-4D22-BB3D-8BCE89C4B933%7d
http://lovgivning.gl/lov?rid=%7b365CD434-E332-4D22-BB3D-8BCE89C4B933%7d
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Anneks 4: Statistik om fiskeri i 2015-2016 
 

Tabel 4.1: Om fiskeri efter rejer 

 

  2015 2016 

    Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

      

Havgående i grønlandske farvand       

EU Vestgrønland 1.900.000 1.870.029 2.700.000 2.699.832 

  Østgrønland 1.489.000 401.648 1.523.700 49.318 

Grønland Vestgrønland 35.648.131 31.809.312 42.004.255 39.364.084 

  Østgrønland 4.920.186 173.650 392.050 0 

Norge Østgrønland 2.550.000 0 2.000.000 0 

Færøerne Østgrønland 1.300.000 0 0 0 

      

Havgående GRL i udenlandske farvand    

Russisk    500.000 57.675 500.000 0 

Svalbard   0* 2.917.556 0* 2.821.321 

*: kvoten er angivet i antal fiskedage 

      

Havgående forsøgsfiskeri      

Nord Vestgrønland 1.942.560 1.372.742 1.710.000 1.521.021 

Nord Østgrønland 1.500.000 0 500.000 0 

      

Kystnært      

Vestgrønland 33.799.309 33.680.731 47.388.446 38.171.147 

      

Kystnært forsøgsfiskeri     

Nord Vestgrønland 1.057.440 178.529 1.290.000 1.089.613 
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Tabel 4.2: Om fiskeri efter hellefisk  

 
   2015 2016 

   Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Havgående i grønlandske farvand         

Nordvestgrønland         

Færøerne   100.000 102.067 100.000 103.967 

Grønland   6.142.000 6.046.357 5.850.000 5.853.902 

Rusland   550.000 547.157 550.000 549.847 

Sydvestgrønland     
EU   1.925.000 1.914.280 1.925.000 1.925.004 

Grønland   2.375.000 2.378.930 2.375.000 2.377.737 

Norge   1.475.000 1.484.074 1.475.000 1.449.841 

Rusland   1.225.000 1.230.844 1.225.000 1.224.687 

Østgrønland       
EU   3.880.000 3.877.679 4.515.000 4.503.544 

Færøerne   110.000 113.004 385.000 386.699 

Grønland   3.803.000 3.722.485 1.797.000 1.826.640 

Norge   1.075.000 1.169.129 975.000 983.750 

Rusland   600.000 591.682 600.000 607.720 

            

Havgående forsøgsfiskeri         

Grønland   1.208.000 1.170.141 1.500.000 1.505.452 

            

Kystnært           

Uummanaq-Upernavik-Diskobugten         

Fartøj over 6 m   9.481.395 8.288.979 15.763.902 9.473.603 

Fartøj på 6 m og derunder 15.930.133 14.648.666 16.626.895 18.505.706 

Fritidsfiskeri   0 0 103.238 25.362 

            

Øvrige Grønland         

Fartøj over 6 m     508.185 0 703.599 

Fartøj på 6 m og derunder   1.405.337 0 1.985.923 
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Tabel 4.3: Om fiskeri efter torsk  
 

   2015   2016   

   Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Havgående forsøgsfiskeri Vest- og 

Østgrønland     
EU   2.000.000 1.928.846 2.100.000 2.087.585 

Færøerne 0 0 825.000 932.850 

Grønland   21.900.000 15.607.598 16.875.000 13.141.631 

Norge   1.100.000 1.127.490 1.200.000 886.522 

       
Havgående i udenlandske farvand       
Norge nord 8.600.000 8.060.829 8.600.000 8.605.603 

          

Kystnært         
Vest- og Østgrønland 27.500.000 25.362.761 34.400.000 33.869.286 

Fritidsfiskeri 0 0 1.000.000 776.196 

 
 

Tabel 4.4: Om fiskeri efter krabber  
 
 

  2015 2016 

Kystnært Vestgrønland Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Narsaq-Qaqortoq  200.000 10.513 100.000 0 

Nuuk-Paamiut  1.200.000 1.374.049 1.400.000 1.360.912 

Maniitsoq-Kangaamiut  100.000 4.270 100.000 0 

Sisimiut  500.000 459.438 650.000 457.289 

Disko-Uummannaq  600.000 177.215 400.000 314.467 

Upernavik  200.000 920 100.000 1.402 

     
Forsøgsfiskeri      
Østgrønland                    500.000      0 

 
 

Tabel 4.5: Om fiskeri efter kammuslinger  

 
  2015 2016 

Kystnært Vestgrønland Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Attu-området  400.000 289.910 400.000 247.564 

Mudderbugten  0 0 0 0 

Nuukområdet  720.000 174.429 720.000 176.963 

Øvrige Grønland  0 50.870 0 0 

Sisimiut Syd-området  400.000 118.641 400.000 125.073 

Sisimiut Nord-området  700.000 101.523 700.000 94.889 

Nordre-Strømfjord  300.000 0 300.000 0 
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Tabel 4.6: Om fiskeri efter stenbider  

 
  2015 2016 

Kystnært Grønland Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Rogn 1.500.000 1.058.000 1.500.000 744.000 

 
 

Tabel 4.7: Om fiskeri efter laks 

 
  2015 2016 

Kystnært Grønland Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Laks 45.000 58.821 32.000 27.376 

 
  

Tabel 4.8: Om andre havgående fiskerier i Grønland 
 

  2015 2016 

  Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Vestgrønland         
Helleflynder  800.000 0* 1.000.000 30 

Lodde  3.000.000 0* 3.000.000 0 

Skolæst  850.000 0* 900.000 0 

Stribet havkat  1.000.000 0* 1.000.000 0 

Plettet havkat  1.025.000 0* 0 1.068 

Rødfisk bund  1.000.000 0* 1.000.000 3.486 

*: intet direkte fiskeri. Mindre fangster som bifangst  
 

Østgrønland     
Helleflynder  1.640.000 11.362 1.900.000 3.967 

Lodde  9.900.000 1.748.321 0 0 

Skolæst  850.000 0 900.000 0 

Stribet havkat  1.000.000 0 1.000.000 0 

Plettet havkat  1.000.000 0 0 0 

Rødfisk bund  8.700.000 4.980.846 5.500.000 5.533.763 

Makrel  85.000.000 30.415.305 50.000.000 15.185.891 

Sild  20.000.000 10.604.919 20.000.000 17.957.097 
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Tabel 4.9: Om havgående grønlandsk fiskeri i andre farvande 

  

   2015 2016 

Norge   Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

Mørksej  700.000 437.077 700.000 613.415 

Torsk 8.600.000 8.060.829 8.600.000 8.605.063 

Kuller  1.400.000 1.123.941 1.400.000 1.401.655 

Bifangst 260.000 136.466 260.000 219.165 

      

Rusland      

Rejer 500.000 57.675 500.000 0 

        

Færøerne     

Sild   2.100.000 2.058.032 2.500.000 2.350.000 

Blåhvilling  5.500.000 5.651.275 12.565.000 9.504.859 

       

NEAFC      

Blåhvilling  6.822.000 0 4.565.000 3.212.404 
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Tabel 4.10: Om udenlandske fiskeri i Grønlands farvand 
 

   2015 2016 

Rejer    Kvotemængde Kvotetræk Kvotemængde Kvotetræk 

EU Vestgrønland 1.900.000 1.870.029 2.700.000 2.699.832 

  Østgrønland 1.489.000 401.648 1.523.700 49.318 

Norge Østgrønland 2.550.000 0 2.000.000 0 

Færøerne Østgrønland 1.300.000 0 0 0 

      

Hellefisk      

Færøerne Nordvestgrønland 100.000 102.067 100.000 103.967 

  Østgrønland 110.000 113.004 385.000 386.699 

Rusland Nordvestgrønland 550.000 547.157 550.000 549.847 

  Sydvestgrønland 1.225.000 1.230.844 1.225.000 1.224.687 

  Østgrønland 600.000 591.682 600.000 607.720 

EU Sydvestgrønland 1.925.000 1.914.280 1.925.000 1.925.004 

  Østgrønland 3.880.000 3.877.679 4.515.000 4.503.544 

Norge Sydvestgrønland 1.475.000 1.484.074 1.475.000 1.449.841 

  Østgrønland 1.075.000 1.169.129 975.000 983.750 

         
Lodde      
EU Østgrønland 3.100.000 0 - - 

Norge Østgrønland 44.000.000 0 - - 

      
Torsk forsøgsfiskeri     

EU 

Vest- og 

Østgrønland 2.000.000 1.928.846 2.100.000 2.087.585 

Færøerne 

Vest- og 

Østgrønland - - 825.000 932.850 

Norge 

Vest- og 

Østgrønland 1.100.000 1.127.490 1.200.000 886.522 

      
Helleflynder      
Norge Østgrønland 235.000 9.960 100.000 5.481 

      
Dybhavsrødfisk      
     

EU Østgrønland 1.350.000 1.340.418* 1.050.000 1.049.972* 

Færøerne Østgrønland 50.000 0 50.000 0 

Norge Østgrønland 800.000 1.246.804** 800.000 1.204.800** 

Island Østgrønland 1.473.500 0 1.318.500 0 

*: fangst i internationalt farvand 

**: fangst i både internationalt farvand for grønlandsk og norsk national kvoter 

Brosme      
Færøerne Østgrønland                           -                             -                    475.000                243.298     

Norge Østgrønland                           -                             -                    200.000                178.359     
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Anneks 5: Statistik om kontrol 2015-2016 
 

Tabel 5.1: Om observatørdækning  
 
 2015 2016 
Antal observatør dage 
 

1738 1584 

Antal observatør dag 
rejefiskeri 

556 1010 

Kontrol dækning pelagisk 
fiskeri 

26% 29% 

Kontrol dækning 
forsøgsfiskeri 

4% 21% 

Kontrol dækning demersal 
fiskeri 

66% 21% 

 
 
 
 

Tabel 5.2 Om observatørenes henstillinger/påtaler  

 
 2015 2016 
Ukorrekt logbogsføring 2 1 
Ukorrekt stuvning af last 0 0 
Ukorrekt udsmid 2 1 
Ulovlige anordninger til 

udsmid 
0 0 

Mangelfuld 

bemandingsliste 
0 0 

Fartøj udenfor tilladt 

fiskeområde 
0 0 

Ukorrekte meldinger 0 1 
Ulovlig anordning fastgjort 

til net 
0 1 

Manglende samarbejde 

med kontrollør 
1 0 

Fartøjsovervågning 0 0 
Manglende mærkning af 

redskaber 
0 0 

Ukorrekt bifangstangivelse 

 
5 1 

Udsmid af affald 0 0 
Andet 1 0 
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Tabel 5.3: Om EU-certificering 
 

  2015 2016 

Valideret 2170 2384 

Afvist 352 644 

Annulleret 0 46 

Antal behandlinger i alt 2522 3074 

 
For at kunne eksportere til EU skal fisk og fiskeprodukter ledsages af ét certifikat, der sikrer 
at fangsterne er lovligt fisket. GFLK har ansvaret for at validere de grønlandske certifikater. 
 
For nærmere information: https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-
Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-
fiskeri/EU-Certificering 
 

Tabel 5.4: Om Port State Control 
 

  2015 2016 

Antal behandlinger i alt 105 161 

Port State Control (PSC) gælder for landing af 

Alle fiskeriprodukter fra NEAFC’s konventionsområde (øst for 42 W)  

Alle fiskeriprodukter fra internationalt farvand fra NAFO’s konventionsområde (vest for 42 W) 

 

For nærmere information: https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-
Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-
fiskeri/Port-State-Control   
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