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Kontrol med stenbiderfiskeriet 2021.  

 

 

 

 

Denne rapport beskriver GFLK’s kontrolaktiviteter i forbindelse med 
stenbiderfiskeriet i 2021.  

Tabel 1 - Stenbiderfiskeriet 2021 

Område Kvotemængde, 
ton 

Kvoteoptag,  
ton 

Kvoteoptag, 
% 

Restmængde, 
ton  

Åbningsdag  Lukkedag 

1A  150   154  103%  -4  15-04-2021 03-06-2021 

1Ba  125   118  94%  7  01-05-2021 12-06-2021 

1Bb  57   33  58%  24  15-04-2021 13-06-2021* 

1C  272   297  109%  -25  07-04-2021 05-05-2021 

1D  329   312  95%  17  12-04-2021 06-05-2021 

1E  177   132  75%  45  10-04-2021 08-06-2021* 

1F  118   89  75%  29  06-04-2021 04-06-2021* 

Total  1228 1135 92% 93   
*Lukket efter 60 fiskedage 

 

Informationskampagne og rapportering af bifangst i fiskeriet.  

I forhold til rapportering af bifangst i stenbiderfiskeriet er der ikke fuld klarhed 
over, om al bifangst rapporteres. For at imødegå denne usikkerhed, gennemførte 
GFLK og APN en informationskampagne om rapportering af bifangst.   Til denne 
informationskampagne blev der udarbejdet et radiospeak, der kørte på KNR to 
gange dagligt fra 6. april og frem til 25. maj. Speaket kørte på grønlandsk og dansk.   

Videre blev der med hjælp fra SFG udarbejdet et bilag, der blev vedlagt alle 
stenbiderlicenser. Bilaget forklarede, hvordan man rapporterer sin bifangst ved de 
to største selskaber i Grønland.  

Formålet med begge dele var at gøre fiskerne opmærksomme på kravet om 
bifangstrapportering i fiskeriet, samt orientere dem om, hvordan man konkret laver 
rapporteringen. Forventningen var, at hvis al bifangst i stenbiderfiskeriet ikke 
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hidtil er blevet rapporteret, ville der komme flere rapporteringer på baggrund af 
disse kampagner, og bifangsttallene fra 2021 ville dermed være mere retvisende.   

For yderligere at gøre bifangstrapporteringen lettere, blev der sendt et skema rundt 
til alle indhandlere med gennemsnitsvægte på de mest almindelige bifangster i 
stenbiderfiskeriet. Dette blev sendt til indhandlernes controllere til videre 
formidling.  

Nedenstående tabel viser rapporteringerne af edderfugle i antal fra 2019 til 2021. 
Yderligere arter af fugle og havpattedyr optræder også som bifangst i 
stenbiderfiskeriet, men edderfugl er blandt de mest typiske1, hvorfor den er 
udvalgt for at give et billede af rapporteringen over de seneste tre år. 

 

Tabel 2 - Antallet af rapporterede edderfugle i stenbiderfiskeriet 2019-
2020 pr. forvaltningsområde 

 1A 1Ba 1Bb 1C 1D 1F 1G I alt 
2019 0 6 10 4 56 0 0 76 

2020 0 0 167 13 11 0 249 440 

2021 57 13 504 250 184 57 126 1191 

Kilde: indhandlingsdata.  

 

Tabellen viser, at rapporteringen af antallet af edderfugle har været væsentligt 
højere i 2021 sammenlignet med 2020 og 2019.  

Forskellen er umiddelbart for stor til at kunne tilskrives at være et tilfælde, 
hvormed det lader til, at informationskampagnen har medvirket til at skabe mere 
opmærksomhed omkring rapporteringen af bifangst, hvormed der i mindre grad er 
underrapportering i 2021.   

Kontroller af stenbiderfiskeri 2021. 

I perioden mellem stenbiderfiskeriets start og slutning har GFLK gennemført 
følgende kontroller:   

Tabel 3 - GFLK’s kontroller under stenbidersæsonen i 2021 

 Nuuk Sisimiut Ilulissat Qaqortoq 
Brætkontroller 3 8 0 0 
Indhandlingskontroller 12 1 1 6 
Kontrol på havet 4 6 1 0 
Kontrol i havn  1 2 4 0 
Note: Tabellen indeholder alle kystnære kontrolaktiviteter i perioden regnet fra 01.04.2021 til 01.06.2021. Der kan have været 
enkelte kontrolaktiviteter i fiskeriet både før og efter perioden. Kontroller, der har haft som specifikt mål at kontrollere et andet 
fiskeri, er ikke medregnet.    
Tabellen er udarbejdet på baggrund af data fra 3 notatrapporter, 19 jollekontrolrapporter, 16 tur rapporter og en fartøjskontrol 
rapport.  

                                                           
1 Bycatch in the lumpfish (Cyclopterus lumpus) fishery in the Nuuk 

area, West Greenland, during the 2019 fishing season 
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Dertil er det værd at nævne, at der fra d. 21-04-2021 til 27-04-2021 var to 
kontrollører i Sydgrønland, hvor et af fokusområderne var stenbiderfiskeri. Videre 
var to kontrollører fra Ilulissat i starten af maj udsendt til Uummannaq for at dække 
hellefiske-fiskeriet, og stod dermed ikke til rådighed til at kontrollerer 
stenbiderfiskeriet.  

Nedenfor vises, hvad der kunne konstateres af fugle bifangster i forbindelse med 
disse kontroller. 

Tabel 4 - Konstaterede bifangster i GFLK’s kontroller 
Kontrolrapporter  Bifangst Edderfugl Bifangst anden fugl 
37 145 0 

 

Af de 145 edderfugle, der blev observeret af kontrollørerne, blev 115 edderfugle 
observeret ved kontrol af en enkelt fisker på en enkelt indhandling. Det blev 
efterfølgende undersøgt, om de 115 edderfugle figurerede i GFLK’s database, og 
dermed var korrekt rapporterede, hvilket var tilfældet.     

Alle rapporter fra kontrollørerne er efterfølgende blevet gennemgået. Heraf havde 
kontrollørerne noteret sig, at der var fanget edderfugle som bifangst i seks tilfælde, 
foruden det tilfælde, der er nævnt ovenfor. Herunder var der både tale om tilfælde, 
hvor fiskeren havde fuglene ombord, og tilfælde, hvor fiskeren var kommet til at 
smide bifangsten ud undervejs på turen, men kunne fortælle kontrolløren, at der 
havde været bifangst. Fiskeren blev i alle tilfælde mindet om, at bifangsten skulle 
rapporteres. Efter fiskeriets afslutning blev det undersøgt, om bifangsterne var at 
finde i GFLK’s indhandlingsdatabase. Dette var gældende i tre af tilfældene. 
Dermed var bifangsten ikke rapporteret i fire tilfælde. GFLK undre sig over, 
hvorfor mængden ikke er rapporteret, når fiskeren efter samtale med kontrolløren 
bør have forstået, at rapportering er nødvendig. Dette vil blive undersøgt nærmere.     

I forhold til bifangsterne af edderfugle blev der endvidere foretaget nogle 
administrative kontroller af dokumentationen. I flere tilfælde blev der rapporteret 
om bifangster af mange edderfugle på en indhandling (20-30 stk.), især i Sisimiut-
området i starten af sæsonen. Her har GFLK i enkelte tilfælde bedt om at få 
fremsendt kopier af den originale indhandlingserklæring for at sikre, at der ikke 
var tale om tastefejl. I alle tilfælde var data blevet tastet rigtigt, og tallene i 
databasen var i overensstemmelse hermed.   

I forbindelse med årets stenbiderfiskeri er 1 sag sendt til politiet.  

Generelle observationer fra GFLK’s kontrol  

I Nuuk-området var der flere steder observeret salg af stenbider og stenbiderrogn 
før fiskeriets start. GFLK besøgte ved flere lejligheder Brættet i Nuuk, hvor 
stenbiderrogn blev fjernet.  
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I Ilulissat-området blev der observeret flere stenbidergarn, der var placeret i 
fredede områder, hvor det ikke er tilladt at sætte garn. Det har ikke været muligt 
for kontrolløren at identificere garnenes ejere eller fjerne garnene, men hvis det 
bliver muligt, ønskes der særlig fokus på dette område i forbindelse med næste 
års kampagne.  

 

 

 

 

 
 

 


