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Forord 
 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) har til opgave at overvåge fiskeriet i grønlandsk farvand.  
 
I henhold til § 15 i cirkulære nr. 1 af 23. april 2021 om fordeling af anliggender (ressortfordelingen) 
er GFLK en selvstændig myndighed under Departementet for Fiskeri og Fangst (APN), og der er fra 
samme dato klageadgang over GFLK’s afgørelser til departementet. GFLK varetager sine opgaver 
på baggrund af fiskeriloven og fangst- og jagtloven samt underliggende bekendtgørelser til begge 
love. 
 
GFLK varetager en række kontrolopgaver inden for fiskeri og fangst. GFLK administrerer 
observatørordningen, jagt- og fiskeribetjentordningen, løbende registrering og kontrol af 
grønlandske og udenlandske fangster og indhandlinger, internationalt kontrolsamarbejde med 
NAFO og NEAFC eller andre lande samt daglig dataudveksling med lande som Grønland har 
fiskeriaftaler med. Desuden levering af data til Grønlands Naturinstitut og Grønlands Statistik samt 
løbende information til erhvervet og departementet vedrørende kvoteoptag mv.  
  
Fiskerikontrollen udøves på flere niveauer fra elektronisk fiskeriovervågning til fysisk kontrol 
ombord på de enkelte fiskefartøjer, herunder kontrol af fiskefartøjer i havnene. GFLK samarbejder 
endvidere med Arktisk Kommando, der selvstændigt varetager havgående fiskeriinspektion og 
fungerer som platform for GFLK. Der foretages løbende registreringer og kontrol af grønlandske og 
udenlandske fangster og indhandlinger samt løbende tilpasninger af it-systemerne i takt med 
ændringer i lovgivningen og ændrede behov. Således har GFLK arbejdet i 2020 med revision af 
kontrolbekendtgørelsen blandt andet med henblik på at kunne etablere den elektroniske logbog, og 
den har været i test på 6 fiskefartøjer i 2020. 
 
GFLK har fiskeri- og jagtkontrollører placeret i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat og  
Ittoqqortoormiit, ligesom GFLK periodevis dækker eksempelvis Sydgrønland og Tasiilaq eller 
udfører kontrolkampagner i forskellige områder af Grønland.   
 
Årsrapport 2020 har som hidtil en præsentation af statistikkerne om fiskeri med korte beskrivelser 
hertil, men der er også en række tematiske artikler til orientering om aktuelle emner. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michael D. Pedersen 

Fiskerilicensinspektør 
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Kapitel 1 – Om erhvervsfiskeriet i Grønland 

 
Fiskeriet i Grønland deles op i det havgående og det kystnære fiskeri.  Opdelingen 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. Der er dog visse undtagelser fra disse 
regler i form af særlige områder, der også betegnes 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 begrænsede indhandlingsmuligheder. 
Det havgående fiskeri foregår både på vest- og østkysten. 
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Kapitel 2 – Om licenserede arter  
 
Licenserede arter er alle de fiskearter, man skal have licens til at fiske erhvervsmæssigt. Listen over 
de licenserede arter reguleres via bekendtgørelser, og den gældende bekendtgørelse stammer fra 
2016. Der er navnlig tale om Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 8. april 2016 om licens og kvoter til 

fiskeri.  
 
Alle licenser udstedes af Fiskeriafdelingen (FA) under APN og registreres i fiskeridatabasen LULI, 
som GFLK administrer.   
 
Der er primært to forskellige licenstyper; de tidsbegrænsede licenser, der udstedes for højst ét år ad 
gangen, og de tidsubegrænsede licenser. I fiskeri efter rejer og kystnært fiskeri efter hellefisk på 
fartøjsniveau kan der knyttes en højst tilladt fangstmængde med individuelle og omsættelige kvoter. 
 
Hvilken licenstype, der anvendes, afhænger af, hvilket fiskeri man ser på. Tabel 2.1 viser en 
oversigt over dette. 
 
 

Tabel 2.1. Oversigt over forskellige typer af licenser. 
 Tidsbegrænsede licenser Tidsubegrænsede licenser 

Med højst tilladt 

mængde 

Uden højst tilladt 

mængde 

Med højst tilladt 

mængde 

Uden højst tilladt 

mængde 

Fartøjer på 75 BRT 
/ 120 BT eller 
derover 

Alle arter, bortset 
fra rejer 

Arter med fælles 
kvote 

Rejer  

Fartøjer over 6 
meter l.o.a. og 
mindre end 75 
BRT / 120 BT 

 Krabber Rejer og hellefisk  

Fartøjer under 6 
meter l.o.a. og 
mindre end 75 
BRT / 120 BT 

 Alle arter   

 
 
Tidsubegrænset licens, hvortil der er knyttet højst tilladt fangstmængde, er en forudsætning for alt 
fiskeri efter rejer. I kystnært fiskeri efter hellefisk i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik 
udstedes licenser afhængigt af fartøjets størrelse. For fartøjer over 6 meter l.o.a. og mindre end 20 
BRT/32 BT er licensen tidsubegrænset med en højst tilladt fangstmængde, mens licensen for 
fartøjer under 6 meter l.o.a. er tidsbegrænset uden en individuel højst tilladt fangstmængde 
(olympisk fiskeri). 
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Kapitel 3 – Om lovgivning på fiskeri- og fangstområdet 
 

GFLK varetager sine opgaver på baggrund af landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri 
med senere ændringer og tilhørende bekendtgørelser samt internationale- og bilaterale fiskeriaftaler 
samt landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer og tilhørende 
bekendtgørelser. 

Nye Inatsisartut love i 2020  
 
Ingen ændringer i 2020 
 

 

Nye Selvstyrets bekendtgørelser i 2020 
 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 48. af 18. december 2020 om beregningsmetoder ved rapportering af 
visse fangster 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 18. december 2020 om licens og kvoter til fiskeri 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 14. december 2020 om kystnært fiskeri efter hellefisk 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 28. august 2020 om fiskeri efter laks 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 11. september 2020 om beskyttelse og fangst af ulve 

 

 

https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2020/Bekendtgoerelser/bekg%2048%20181220da.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2020/Bekendtgoerelser/bekg%2048%20181220da.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2020/Bekendtgoerelser/Bkg%2047%20af%20181220da.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2020/Bekendtgoerelser/Bkg%20nr%2046%20af%20141220da.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2020/Bekendtgoerelser/Bekg_32_280820_da.pdf
https://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Kundgoerelser/DK/2020/Bekendtgoerelser/Bkg33_110920%20da.pdf


7 
 

Kapitel 4 - Statistik om fiskeri i 2019-2020 
 

Tabel 4.1: Om fiskeri efter rejer 
Tabel 4.1 viser kvotemængder og kvotetræk for rejer i Vestgrønland og Østgrønland i henholdsvis 
2019 og 2020, fordelt mellem Grønland og øvrige lande, der havde licens til at fiske i grønlandsk 
farvand. 
 
 2019 2020 

 Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Havgående i grønlandske farvand     

Vestgrønland     

EU 2.800.000 2.802.439 2.800.000 2.774.203 

Grønland 50.805.373 50.502.189 57.268.354* 57.262.026 

Total 53.605.373 53.304.628 60.068.354 2.774.203 

Østgrønland     

EU 1.316.250 1.008.699 2.067.500 2.059.442 

Grønland 758.596 298.066 216.678* 0 

Norge - - 1.200.000 0 

Færøerne 1.200.000 267.371 1.140.000 1.112.875 

Total 3.274.846 1.574.136 4.624.178 3.172.317 

Kystnært     

Vestgrønland 44.311.338 44.160.865 49.995.071* 49.490.647 

* Fiskerier med flexoperationer. Se tabel 4.1.1 for mellemregninger. 

 
Tabel 4.1.1. Oversigt over justeringer på kvoteniveau for året 2020 for Grønland 

 Initialkvote 

Pr. 01-01-

2020 

Netto flex med 

2019 

Netto flex med 

2021 

Overførsler til og 

fra andre 

segmenter 

Kvotemængde 

efter justeringer 

Rejer 

Vestgrønland, 

havgående 

60.182.310 13.758.710 -13.372.666 -3.300.000 57.268.354 

Rejer 

Vestgrønland, 

kystnært 

45.400.690 9.346.451 -8.052.070 3.300.000 49.995.071 

Rejer,  

Østgrønland 

350.000 0 -133.322 0 216.678 
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Tabel 4.2: Om fiskeri efter hellefisk  
Tabel 4.2 viser kvotemængder og kvotetræk for hellefisk i forskellige områder i Grønland samt 
forsøgsfiskerier i henholdsvis 2019 og 2020, fordelt mellem Grønland og øvrige lande, der har fået 
tildelt licens til at fiske i grønlandsk farvand. 

   2019 2020 

   

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Havgående i grønlandske farvand         

Nordvestgrønland         

Færøerne   100.000 103.035 100.000 104.807 

Grønland   6.759.000 6.775.858 4.633.000 4.645.235 

Rusland   550.000 549.516 550.000 549.235 

Total  7.409.000 7.428.409 5.283.000 5.299.277 

Sydvestgrønland     

EU   1.925.000 1.926.225 1.925.000 1.925.110 

Grønland   3.251.000 3.269.163 5.376.000 5.387.121 

Norge   1.475.000 1.502.491 1.475.000 1.404.031 

Rusland   1.125.000 1.122.213 1.125.000 1.122.529 

Total  7.776.000 7.820.092 9.901.000 9.838.791 

Østgrønland       

EU   4.515.000 4.506.855 4.515.000 4.512.808 

Færøerne   435.000 427.872 335.000 329.897 

Grønland   2.755.000 2.798.481 2.006.000 1.966.827 

Norge   975.000 959.782 850.000 787.527 

Rusland   400.000 399.494 325.000 323.468 

Total  9.080.000 9.092.484 8.031.000 7.920.527 

Havgående forsøgsfiskeri       

Grønland   3.000.000 2.975.545 100.000 25.551 

Kystnært         

Uummannaq-Upernavik-

Diskobugten       

Fartøj over 6 m   13.704.528 8.841.985 7.292.677** 8.296.546 

Fartøj på 6 m og derunder 16.498.100 18.921.134 16.547.974* 17.487.490 

Total  30.202.628 27.763.119  25.784.036 

Øvrige Grønland       

Fartøj over 6 m   0 514.615 0 373.941 

Fartøj på 6 m og derunder 0 1.765.715 0 1.620.186 

Total 0 2.280.330 0 1.994.127 

* Kvoteforhøjelse d. 18-11-2020 på 528.000 kg. Initialkvoten for året 2020 var 16.019.974 kg. 

** Fiskerier med flexoperationer. Se tabel 4.2.1 for mellemregninger. 

 
Tabel 4.2.1. Oversigt over justeringer på kvoteniveau for året 2020 

 Hellefisk, 

kystnært 

Uummanaq-

Upernavik-

Diskobugten 

Initialkvote 

Pr. 01-01-

2020 

Netto flex med 

2019 

Netto flex med 

2021 

Overførsler til 

og fra andre 

segmenter 

Kvotemæng

de efter 

justeringer 

Fartøj over 6 m 11.262.026 2.380.569 -6.349.919 Ikke relevant 7.292.677 
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Tabel 4.3: Om fiskeri efter torsk 

Tabel 4.3 viser kvotemængder og kvotetræk for torsk i forskellige områder i Grønland i henholdsvis 
2019 og 2020 fordelt mellem Grønland og øvrige lande, der har fået tildelt licens til at fiske i 
grønlandsk farvand. 

 

   2019 2020 

   

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Havgående forsøgsfiskeri Vest- og 

Østgrønland     
Grønland   200.000 0 200.000 0 

Havgående Vest- og Østgrønland     

EU 2.000.000 2.020.275 1.950.000 1.832.523 

Færøerne 1.325.000 923.351 1.500.000 1.486.457 

Grønland 17.475.000 14.277.473 14.024.000 11.155.958 

Norge 1.200.000 1.182.807 1.350.000 1.331.936 

Total 22.000.000 18.403.906 18.824.000 15.806.874 

Kystnært      

Vest- og Østgrønland 26.300.000 18.936.038 28.300.000 17.534.029 

Fritidsfiskeri 1.500.000 1.410.168 1.500.000 783.246 

Total 27.800.000 20.346.206 29.800.000 18.317.275 

 
 

 
  

 

  



10 
 

Tabel 4.4: Om fiskeri efter krabber 
Tabel 4.4 viser kvotemængder og kvotetræk for krabber i forskellige områder i Grønland i 
henholdsvis 2019 og 2020. 
 

 
  2019 2020 

 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kystnært Vestgrønland     

Narsaq-Qaqortoq  225.000 163.911 225.000 156.639 

Nuuk-Paamiut  1.200.000 1.194.797 1.200.000 1.066.729 

Maniitsoq-Kangaamiut  225.000 78.350 225.000 53.569 

Sisimiut  630.000 662.283 500.000 555.624 

Disko-Uummannaq  525.000 515.793 525.000 503.391 

Upernavik  400.000 399.623 400.000 341.191 

Total 3.205.000 3.014.757 3.075.000 2.677.143 

 
 

Tabel 4.5: Om fiskeri efter kammuslinger 
Tabel 4.5 viser kvotemængder og kvotetræk for kammuslinger i forskellige områder i Grønland i 
henholdsvis 2019 og 2020. 
 
  2019 2020 

Kystnært Vestgrønland 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Attu-området  400.000 306.196 400.000 148.597 

Mudderbugten  - * - - * - 

Nuuk-området  720.000 189.905 720.000 96.649 

Øvrige Grønland  0 2.995 0 0 

Sisimiut Syd-området  400.000 64.405 400.000 0 

Sisimiut Nord-området  700.000 97.124 700.000 295.089 

Nordre-Strømfjord  300.000 0 300.000 0 

Total 2.520.000 660.625 2.520.000 540.335 

* Lukket for fiskeri 
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Tabel 4.6: Om fiskeri efter stenbiderrogn 
Tabel 4.6 viser kvotemængder og kvotetræk for stenbiderrogn i forskellige områder i Grønland i 
henholdsvis 2019 og 2020. 
 
  2019 2020 

Kystnært Grønland 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Forvaltningsområde 1A 241.000 163.000 127.000 154.000 

Forvaltningsområde 1Ba 261.000 135.000 113.000 107.000 

Forvaltningsområde 1Bb 14.000 14.000 39.000 39.000 

Forvaltningsområde 1C 224.000 225.000 357.000 329.000 

Forvaltningsområde 1D 282.000 282.000 423.000 417.000 

Forvaltningsområde 1E 156.000 156.000 178.000 184.000 

Forvaltningsområde 1F 121.000 121.000 125.000 97.000 

Total 1.300.000 1.096.000 1.362.000 1.327.000 

 
 

Tabel 4.7: Om fiskeri efter laks 
Tabel 4.7 viser kvotemængder og kvotetræk for laks i Grønland i henholdsvis 2019 og 2020. 
 
  2019 2020 

Kystnært Grønland 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Laks erhvervsfiskeri 19.500* 20.975 20.700* 22.482 

Laks fritidsfiskeri  7.804  9.650 

Total 19.500 28.779 20.700 32.132 

* Kvoten er givet til både erhvervs- og fritidsfiskere 
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Tabel 4.8: Om andre havgående fiskerier i Grønland 
Tabel 4.8 viser kvotemængder og kvotetræk for øvrige havgående fiskerier i forskellige områder i 
Grønland i henholdsvis 2019 og 2020. 
  2019 2020 

  

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Vestgrønland       
Lodde  5.000.000* 1 15.099 5.000.000* 1 0 

Skolæst  900.000 0 900.000 0 

Plettet havkat  0 28.649 - - 

Rødfisk bund  0 46.097 0 65.756 

Østgrønland     

Helleflynder  990.000 0 970.000 0 

Lodde - - 19.095.000 0 

Skolæst  790.000 0 800.000 0 

Rødfisk bund  2.974.000** 1 2.813.418*** 1 1.971.000 2.451.616 

Makrel  70.411.000 6.650.703 59.934.000 14 

Sild  25.000.000 0 25.000.000 0 

* forsøgsfiskeri 

**Inklusivt forsøgsfiskeri på 1.000.000 kg 

*** inklusivt forsøgsfiskeri på 823.337 kg 
1 Vises også i tabel 4.9 over forsøgsfiskerier 
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Tabel 4.9: Forsøgsfiskerier i Grønland 
Tabel 4.9 viser grønlandske forsøgsfiskerier på forskellige arter i 2019 og 2020. For nogle arter har 
der ikke været oprettet forsøgsfiskerier i begge år. For disse er feltet med kvotemængde og 
kvotetræk markeret med en streg (-). For kvoter, hvor kvotemængden er angivet til at være nul, er 
de udstedte licenser tidsbegrænsede uden en højst tilladt fangstmængde (se også tabel 2.1 for 
oversigt over licenstyper). 
 

 2019 2020 

 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Blandede arter     

Nordøstgrønland 0 700 600.000 0 

Blæksprutter     

Kystnær 0 0 0 0 

Nordøstgrønland 255.000 0 - - 

Guldlaks     

Kystnær 3.000.000 0 3.000.000 0 

Hellefisk     

Nordøstgrønland 135.000 0 300.000 25.551 

Konksnegl 0 0   

Vestgrønland   - - 

Lodde     

Vestgrønland 5.000.000 15.099 5.000.000 0 

Rødfisk     

Østgrønland 1.000.000 823.337 - - 

Sild     

Vestgrønland 500.000 0 500.000 0 

Søpølser     

Kystnær i Vestgrønland 0 106.150 0 1.725 

Tobis     

Vestgrønland 1.000.000 0 1.000.000 0 

Torsk     

Vestgrønland - - 200.000 0 

Østgrønland 200.000 0   

Istorsk     

Vestgrønland 500.000 0 - - 

Polartorsk     

Vestgrønland 500.000 0 500.000 0 
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Tabel 4.10: Om havgående grønlandsk fiskeri i andre farvande 
Tabel 4.10 viser kvotemængder og kvotetræk for havgående grønlandsk fiskeri i andre farvande i 
henholdsvis 2019 og 2020. 
  

   2019 2020 

  

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Norge       

Mørksej  500.000 420.059 450.000 451.060 

Torsk 8.166.000 7.723.360 8.166.000 8.159.387 

Kuller  1.503.000 1.008.973 1.330.000 945.302 

Bifangst 300.000 188.826 250.000 225.326 

Svalbard     

Rejer 450 dage*** 111 dage*** 450 dage*** 68 dage*** 

 0 1.068.963 kg 0 606.615 kg 

Rusland      

Rejer 500.000 496.583 500.000 0 

Bifangst 0 2.341 0 0 

Færøerne     

Sild  3.200.000* 1.728.759 3.200.000* 1.141.567 

Blåhvilling  19.692.000 19.639.690 19.773.000 17.676.440 

Bifangst 0 3.948 0 114.809 

NEAFC      

Blåhvilling  6.192.000 134.326 6.273.000** 1.874.428 

Sild 3.200.000* 1.461.303 3.200.000* 2.059.024 

Makrel 70.411.000 23.607.862 59.934.000 26.612.613 

Bifangst 0 200.464 0 341.076 

NAFO     

Rejer - - 129 dage*** 0 dage 

* Kvoten for sild på 3.200.000 kg kan fiskes i både Færøsk farvand og NEAFC konventionsområde.  

** Initialkvoten. 475.000 kg er fleksfremført til kvoten i året 2020. Hvis denne mængde ikke er opfisket 

senest d. 31-12-2021 vil uopfisket fremført mængde tilbageføres til kvoten i året 2020. 

*** Kvoten er givet i antal fiskedage. 
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Tabel 4.11: Om udenlandske fiskeri i grønlandsk farvand 
Tabel 4.11 viser kvotemængder og kvotetræk for andre nationers fiskeri i grønlandsk farvand i 2019 
og 2020, fordelt på arter og områder. 
 

 
  2019 2020 

 
  

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Kvotemængde 

(kg) 

Kvotetræk 

(kg) 

Rejer      

EU Vestgrønland 2.800.000 2.802.439 2.800.000 2.774.203 

  Østgrønland 1.316.250 1.008.699 2.067.500 2.059.442 

Norge Østgrønland - - 1.200.000 0 

Færøerne Østgrønland 1.200.000 267.371 1.140.000 1.112.875 

Hellefisk 
 

    

Færøerne Nordvestgrønland 100.000 103.035 100.000 104.807 

  Østgrønland 435.000 427.872 335.000 329.897 

Rusland Nordvestgrønland 550.000 549.516 550.000 549.964 

  Sydvestgrønland 1.125.000 1.122.213 1.125.000 1.122.529 

  Østgrønland 400.000 399.494 325.000 323.468 

EU Sydvestgrønland 1.925.000 1.926.225 1.925.000 1.925.110 

  Østgrønland 4.515.000 4.506.855 4.515.000 4.512.808 

Norge Sydvestgrønland 1.475.000 1.502.491 1.475.000 1.404.031 

  Østgrønland 975.000 959.782 850.000 787.527 

Skolæst 
 

    

Norge Østgrønland 125.000 91.139 125.000 0 

Torsk forsøgsfiskeri     

EU 

Vest- og 

Østgrønland 2.000.000 2.020.275 1.950.000 1.832.523 

Færøerne 

Vest- og 

Østgrønland 1.325.000 923.351 1.500.000 1.486.457 

Norge 

Vest- og 

Østgrønland 1.200.000 1.182.807 1.350.000 1.331.936 

Helleflynder 
 

    

Norge Østgrønland 10.000 15.893 30.000 2.936 

Dybhavsrødfisk      

EU Østgrønland 774.000 724.491* 663.000 827.428* 

Norge Østgrønland 561.000 700.400** 561.000 705.500 

Island Østgrønland 930.500 0   

Brosme      

Færøerne Østgrønland 475.000 41.799 475.000 68.296 

Norge Østgrønland 340.000 311.397 340.000 119.061 

* fangst i internationalt farvand 

** fangst i både internationalt farvand for grønlandsk og norsk nationale kvoter 
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Kapitel 5: Statistik om kontrol i 2017-2020 
 

Tabel 5.1: Statistik overblik 
GFLK usarbejder løbende statistikker over vores kontrolarbejde. Disse statistikker udarbejdes 
kvartalsvis og lægges ud online på www.GFLK.gl. Tabel 5.1 viser et samlet overblik over 
kontrolstatistikken for 2., 3., og 4. kvartal i 2020. 
 
 Antal 

Kontroller af fartøjer 43 

Kontroller af joller 63 

Anmeldelser sendt til politiet 65 

Advarsler* 26 

Landingskontroller** 14 

* Advarsler er summen af påtaler og henstillinger 

** Landingskontroller inkluderer fartøjer over 75 BRT 

 

Tabel 5.2: Om observatørdækning  
Tabel 5.2 viser observatørdækningen på de havgående fartøjer fra 2016 til 2020. Her er det opgjort i 
det totale antal dage for alle fiskerier, antal dage i rejefiskeriet, samt den procentvise dækning af 
pelagisk-, demersal- og forsøgsfiskeri.  
 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal observatør tjenestedage (alle 

fiskerier) 
1584 1639 1190 1573 1326 

Kontrol dækning rejefiskeri* 1010 9,8 % 8,5 % 15,6 % 11,2 % 

Kontrol dækning pelagisk fiskeri* 29 % 27,8 % 11,7 % 34,1 % 0% 

Kontrol dækning forsøgsfiskeri* 21 % 7,5 % 1 % 0 % 0% 

Kontrol dækning demersal fiskeri* 21 % 9,7 % 8,2 % 13,7 % 8,3% 

* procentvis dækning baseret på vægten af fangster 

 
 
  

http://www.gflk.gl/


17 
 

Tabel 5.3: Om observatørernes henstillinger/påtaler  
Tabel 5.3 viser, hvilke typer af henstillinger og påtaler, observatørerne har foretaget i årene 2016-
2020. 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Ukorrekt logbogsføring 1 6 5 0 2 

Ukorrekt stuvning af last 0 3 5 4 0 

Ukorrekt udsmid 1 5 2 1 1 

Ulovlige anordninger til udsmid 0 0 2 0 0 

Mangelfuld bemandingsliste 0 7 5 2 0 

Fartøj udenfor tilladt fiskeområde 0 0 0 0 0 

Ukorrekte meldinger 1 2 0 2 0 

Ulovlig anordning fastgjort til net 1 0 0 0 0 

Manglende samarbejde med kontrollør 0 0 1 0 0 

Fartøjsovervågning 0 0 0 1 0 

Manglende mærkning af redskaber 0 2 2 8 0 

Ukorrekt bifangstangivelse 1 2 8 2 1 

Udsmid af affald 0 0 0 0 0 

Fartstilladelse 0 1 1 0 0 

Politianmeldelse 0 0 1 0 0 

Andet 0 0 0 1 0 
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Tabel 5.4: Om kystnær fiskerikontrol 
I den kystnære kontrol udfører GFLK forskellige typer af kontrolarbejde. Dette arbejde udføres 
lokalt fra regionskontorerne og i forbindelse med diverse kontrolkampagner i løbet af året.  
Tabel 5.4 viser de forskellige typer af fiskerikontroller der er foretaget i løbet af 2020, samt 
summen af kontroller fordelt på måneder i 2020.  
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Fartøj kontrol rapport  3 3 4 8 4 3 3 3 3 9 2 45 

Hygiejne kontrol rapport   1 1 4 4     1  11 

Jolle kontrol rapport    5 17 2 10 13 2 2 10  61 

Notat (vedr. brættilsyn 

o.lign.) 
5 8 16 8 9 10 5 6 5 4 9 3 88 

Tur rapport 10 30 12 12 32 43 40 54 25 30 23 9 326 

Politianmeldelse     1 2  1  1   5 

Mundtlige advarsler    6         6 

Hovedtotal 15 41 32 36 71 65 58 77 35 40 52 14 536 

 
Figur 5.1 på næste side viser spredningen af GFLKs kontrolarbejde i det kystnære segment.  
I 2020 var GFLK til stede i følgende byer/bydger og nærliggende kystnære havområder:  
Upernavik, Uummannaq, Ilulissat, Aasiaat, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Niaqornaarsuk 
Kangaatsiaq, Sisimiut, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Arsuk, Kangilinnguit, Qaqortoq, 
Nanortalik og Ittoqqortoormiit. 
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Figur 5.1. Byer/bydger, hvor GFLK har udført forskellige typer af kontrolarbejde. 
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Tabel 5.5: Om EU-certificering 
Tabel 5.5 viser antal behandlede anmodninger om certifikater (fangstattester) i årene 2016-2020. 
 
  2016 2017 2018 2019 2020 

Valideret 2.384 2.234 2.162 2.036 1.867 

Midlertidigt afvist pga. fejl 644 422 453 369 192 

Annulleret 46 47 27 41 35 

Antal behandlinger i alt 3.074 2.703 2.642 2.446 2.094 

 
For at kunne eksportere til EU, skal fisk og fiskeprodukter ledsages af ét certifikat, der 
bekræfter, 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 
 
  

https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-fiskeri/EU-Certificering
https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-fiskeri/EU-Certificering
https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-fiskeri/EU-Certificering
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Tabel 5.6: Om Port State Control 
Tabel 5.6 viser antal af Port State Control-landinger af grønlandske fartøjer i udenlandske havne.  
 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Danmark      

            Valideret 8 4 8 7 8 

Afvist 0 0 1 1 0 

Annuleret 2 1 1 0 0 

Færøerne      

            Valideret 16 33 27 49 56 

Afvist 1 0 0 1 1 

Annuleret 6 0 1 0 4 

Island      

                  Valideret 84 109 104 73 41 

Afvist 10 6 7 12 4 

Annuleret 11 7 3 7 3 

Norge      

                  Valideret 19 20 10 13 12 

Afvist 1 3 0 3 0 

Annuleret 1 4 2 3 1 

Behandlinger i alt 159 187 165 169 130 

Valideret 127 166 149 142 117 

Afvist 12 9 8 17 5 

Annuleret 20 12 7 10 8 

 
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   

 

  

https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-fiskeri/Port-State-Control
https://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fiskeri-og-fiskerikontrol/Fiskerilicenskontrol-GFLK/Bekaempelse-af-ulovligt-fiskeri/Port-State-Control
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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Kapitel 6 - Ny ledelsesstruktur i Grønlands Fiskerilicenskontrol 
 

1. Indledning 

Der har i flere år været et politisk ønske om, at der skal være mere kontrol med fiskeri og fangst. I 
forbindelse med at den nye chef for Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) tiltrådte i marts 2020 
påbegyndtes etableringen af en ny ledelsesstruktur i GFLK i samarbejde med daværende 
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug.  

Den nye struktur skal sikre en mere fokuseret opgavevaretagelse, navnlig på området for kontrol, 
herunder en markant forøgelse af landingskontrol i forhold til store havgående fartøjer 
(fabrikstrawlere). 

Samtidig er der behov for et større fokus på it-området, dels med hensyn til etablering af E-
logbogen (ERS) og EF-certificeringen af erhvervets eksport af fiskevarer, og dels vedrørende 
udbygning og vedligeholdelse af blandt andet fiskeri- og fangstdatabasen (LULI) og etablering af 
GFLK’s hjemmeside mv. 

Den nye ledelsesstruktur skal ved hovedkvarteret i Nuuk bestå af tre søjler for 1) kontrol, 2) it og 
internationalt samarbejde og 3) administration, der hver ledes af en kontorchef. Hertil kommer, at 
der under kontrolchefen skal etableres tre regionale kontorer i Nuuk, Ilulissat og Sisimiut, der hver 
skal ledes af en stationsleder. Fiskeri- og jagtkontrollørerne samles over tid i disse regionskontorer. 
Fiskeriobservatørerne placeres ligeledes under kontrolchefen. 

Ved udgangen af 2020 er de tre søjler i hovedkvarteret i Nuuk etableret, og der er etableret 
regionskontor i Nuuk og Ilulissat.  

2. Organigram 

Nedenstående organigram giver et overblik over den nye ledelsesstruktur: 
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3. Kontrolafdelingen 

Kontrolafdelingen skal forestå den fysiske kontrol, det vil sige overvågning og håndhævelse, på 
fiskeri, fangst og jagtområdet i henhold til fiskeriloven og fangst- og jagtloven med tilhørende 
bekendtgørelser.  

Der vil navnlig være tale om opgaver som havgående kontrol med f.eks. fiskeriobservatører ombord 
på havgående fartøjer og med bistand fra Arktisk Kommando (AKO). Kystnær kontrol fra egne 
fartøjer og i samarbejde med AKO. Landkontrol i form af indhandlingskontrol, landingskontrol, 
hygiejnekontrol, fangstkontrol, jagtkontrol, bistand til Grønlands Naturinstitut (bl.a. optælling af 
rensdyr og moskus), information til organisationer og kommunekonsulenter, samt særlige 
kampagner. 

De tre regionale kontorer i byerne Nuuk, Ilulissat og Sisimiut udvides med en afdelingsleder 
(stationsleder) og et antal fiskerikontrollører og jagtbetjente på hvert kontor. De tre stationsledere 
refererer til kontrolchefen. Det samme vil være tilfældet, når der etableres et kontrolfartøj som et 
selvstændigt inspektorat med egen stationsleder. 

4. Afdelingen for IT og internationalt kontrolsamarbejde 

Afdelingen forestår administrativ kontrol i tæt samarbejde med kontrolafdelingen med henblik på 
understøttelse af denne. 

It-opgaverne omfatter varetagelse af egne it-systemer, LULI og udvikling af GFLK’s  egen 
hjemmeside og navnlig opgaver med etablering, vedligehold og support til brugerne af E-logbog 
(ERS) og EF-certificering. Opgaverne vedrørende Internationalt samarbejde i NEAFC, NAFO, EU 
og bilateralt hænger tæt sammen med opgaver vedrørende eksempelvis kontrolbekendtgørelsen og 
ERS (E-log), EF-certificering. Herudover er der opgaver som f.eks.: Logbøger, meldinger, 
indhandling, kvotetræk, PSC, VMS-positioner, WinRap og ERS. Endelig er der opgaver vedrørende 
udvikling af risikobaseret kontrol. 

5. Administrationsafdelingen 

Administrationsafdelingen er ansvarlig for myndighedens HR-opgaver, det vil sige fra ansættelse i 
administrationen eller som kontrolelev eller observatør. Varetagelse af alle aspekter af uddannelse 
og kurser for elever og alle andre ansatte, økonomiforvaltning med bogholderi, lønregnskab og 
bevillingskontrol, anskaffelse og vedligehold af bygninger, kontorer, garager og containere, 
anskaffelse og vedligehold af materiel i form af fartøjer og joller, biler, ATV, snescootere, værktøj, 
kommunikationsudstyr dragter og uniforme mv.  

Øvrig logistik med indkøb af kontormateriel eller forsendelser af varer til regionskontorerne og 
hovedkontoret varetages ligeledes i Administrationsafdelingen. 
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Kapitel 7 – Informationsmøder på kysten 
 
GFLK informationsmøder på kysten 2020 
Kontrollen her i 2020 afholdt en række informationsmøder på vestkysten bl.a. i Qaasut, 
Ikerasaarsuk, Kangaatsiaq, Saattut, Nanortalik og Uummannaq. Møderne omfattede infomøder med 
kommunen, fisker/fangerforeninger og skolerne.  

  
Undervisning med skoleelever i Saatut 
og Uummannaq. Jagtbetjent Per N. 
Hansen beretter om elever, som er 
nysgerrige i emner om fiskeri og jagt, 
som altid gør det til en fornøjelse for 
GFLK personale at foretage besøg på 
skoler rundt i Grønland. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infomøde i Qaasut og Saatut med 
fisker/fangerforeninger. 
 
 
 
 
 
Overalt hvor GFLKs kontrolpersonale 
kommer, forsøger vi altid at komme i 
dialog, og give information om 
reglerne omkring udnyttelsen af de 
levende ressourcer. 
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Kapitel 8 – Landingskontroller i 2020 
 
I 2020 øgede GFLK indsatsen af landingskontroller, særligt af større fiskefartøjer. Dette har blandt 
andet været muligt, fordi GFLK har et elevhold på kontrolløruddannelsen, som er er dygtige og 
velkvalificerede, og som formår at løfte opgaven sammen med de nuværende fiskeri- og 
jagtkontrollører. 

Havgående fiskefartøjer 

Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK) tog for alvor fat på at foretage landingskontroller i de sidste 
tre kvartaler i 2020. 

Landingskontrollerne var rettet mod den havgående trawlerflåde, som især omhandler rejefiskeri, 
torsk- og hellefiskeri. 

Landingskontrollerne blev primært afholdt i Nuuk og Sisimiut, idet det var disse to havne, som der 
normalt blev landet i.  

Når GFLK foretager landingskontroller er fokusområderne for kontrollen typisk rettet mod 
regelefterlevelse om logbogsføring, kontrol af mængdeangivelser i logbøger, udsmid og bifangst, 
samt om de mængder, der reelt blev landet/losset, er i overensstemmelse med de logbogsførte 
mængder. 

En trawlers landing foretages typisk over to dage. Det kan derfor være krævende at planlægge en 
landingskontrol, for at sikre at der er tilstrækkelig bemanding af kontrolpersonel, og ikke mindst 
ikke at virke forstyrrende på losningen, som gerne skulle foregå i et hurtigt tempo. 

Typisk afses der 6-8 mand for en landingskontrol, fordelt over to dage. 

Generelt foretages der vejning af mængderne. Der foretages stikprøvevise kontrolvejninger af de 
forskellige produkter. Der foretages stikprøvevise målinger af maskestørrelser og rejeristens 
tremmeafstand. 

I maj og juni 2020 blev der i Nuuk afholdt to landingskontroller af havgående trawlere. Kontrollen 
omfattede kontrol af lossede mængder, måling af maskestørrelser, kontrol med logbogsføring, 
herunder registrering af udsmid og bifangst. Ved begge landingskontroller var der ikke behov for  
yderligere efterbehandling, da forskellen mellem det logbogsførte mængder og losset mængder var i 
det acceptable niveau, og det kunne konstateres, at fiskeriet var lovligt og fulgte retningslinjer for 
grønlandsk fiskeri 

I sommeren og efteråret i 2020 blev der i Sisimiut foretaget flere landingskontroller af havgående 
trawlere, efter samme princip som ovenfor nævnt. Også her var der tale om lovligt fiskeri, og 
resultatet var i det acceptable niveau. 

I 2020 har der været udsendt observatører til de større grønlandske trawlere i den udstrækning som 
Covid-19 situationen har gjort muligt. Udenlandske fartøjer har ikke haft grønlandske observatører 
om bord. 

Kystnært fiskeri 

Sideløbende er der foretaget landingskontroller af fartøjer der er større end 75 BT, primært i det 
kystnære rejefiskeri. 
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Landingerne fandt sted i byerne Ilulissat, Aasiaat og Nuuk. Her blev der foretaget 
landingskontroller med fokus på regelefterlevelse af logbogsføringen, og registrering af bifangster 
og udsmid. 

I forhold til havgående rejefiskeri, hvor der sker egen produktion af fangsten om bord på fartøjet, 
d.v.s rejen koges og fryses, og derefter lægges i kartoner, 18 kg poser og bigbags, har kystnært 
fiskeri ikke egenproduktion ombord. På de kystnære rejetrawlere er rejerne ofte ferske varer, som 
lægges i hvide kasser og bliver iset, d.v.s. der bliver lagt is ovenpå. Rejerne lægges i lasten og 
landes i de nævnte byer. 

Til det kystnære fiskeri af den størrelse kigges der også på redskaberne, måling af maskestørrelser 
og rejeristens tremmeafstande. 

Når losningen er afsluttet, bliver der foretaget vejekontrol sammen med laborant fra fabrikken, 
fartøjets fører og personel fra GFLK. Her angives, hvor meget der evt. betragtes som vrag, sekunda 
varer og primavarer samt andre rejearter. 

Enkelte gange havde GFLK påpeget rejeristens tremmeafstands stand, men landingskontrollerne 
gav ikke anledning til egentlige sager. Og fejlskøns tolerancen var i det acceptable niveau. 
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Kapitel 9 – Test af Elektronisk RapporteringsSystem (ERS) 
 

Elektronisk logbog, også kaldet Elektronisk RapporteringsSystem (ERS), er en modernisering af 
papirlogbogen. Papirlogbogen har eksisteret i Grønland siden 1978. I 2010 begyndte Grønland at 
arbejde hen imod en indførsel af ERS. Opgaven med indførsel af ERS i Grønland udsprang fra et 
internt ønske om at forbedre logbogskvaliteten (og dermed den fiskeridata der stammer fra 
logbøger), samt eksterne i form af de fiskeripartnerskabsaftaler og regionale fiskeriorganisationer, 
som Grønland indgår i. 

Der har siden begyndelsen været forskelligartede udfordringer, der gør, at Grønland endnu ikke har 
været klar med den elektroniske logbog. I løbet af 2020 har GFLK arbejdet intensivt med at tilpasse 
det program, der skal benyttes til ERS, samtidig med, at GFLK har arbejdet hen imod en ny 
kontrolbekendtgørelse, som danner det lovmæssige grundlag for, at der kan indføres en elektronisk 
logbog.  

Som et led i processen med at tilpasse ERS programmet, vCatch, har GFLK tilbudt en række af de 
grønlandske fiskeriselskaber at teste vCatch. Flere selskaber takkede ja til at deltage i test med 
nogle af deres fiskefartøjer, heriblandt Royal Greenland med Akamalik og Sisimiut, Polar Seafood 
med Polar Nataarnaq og Polar Princess, Niisa Trawl med Regina C og Arctic Prime Fisheries med 
Ilivileq.  

Fartøjerne har løbende givet GFLK ris og ros om vCatch, sådan at GFLK har haft mulighed for at 
tilpasse vCatch med nogle af de ønsker, som fartøjerne har haft til det.  

GFLK har været meget tilfreds med deltagelsen fra fiskerierhvervet i testen af vCatch og ser frem til 
at kunne udrulle ERS officielt i den nærmeste fremtid. Når ERS træder i kraft i Grønland vil det i 
første omgang være de større fartøjer på 17 meter længde over alt og derover, som er omfattet af 
kravet om at bruge ERS. Efter en periode på 2 år fra ikrafttræden vil fartøjer på 15 meter længde 
over alt og derover også være omfattet.  
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Kapitel 10 - Elevernes år 2020  
 
Tredje hold af fiskerikontrollører har fortsat deres 2. år af uddannelsen i år 2020. Uddannelsesåret 
har, som så meget andet, været præget af Covid-19-tilstand og de udfordringer, det har medført. Det 
har dog ikke forhindret, at eleverne har kunnet gennemføre alle deres kurser som planlagt. Det er 
sket både via fysisk undervisning og praktik, samt virtuel undervisning, når det har været 
nødvendigt.  
Elevholdet befandt sig i Danmark, hvor de havde undervisning, da Danmark lukkede ned i marts 
måned grundet Covid-19. Alle kom hjem til Grønland i god behold inden nedlukningen af 
Grønland.  
 

 
 
Uddannelsens andet år har indeholdt en bred vifte af forskelligartede fag, heriblandt undervisning i: 

• Coaching og konflikthåndtering (Nuuk) 
• Statsret og EU-ret (Danmark, Holstebro) 
• Opfølgende undervisning i IT og dansk (Danmark, København) 
• Fiskebiologi og miljø, del 2 (Danmark, DTU) 
• Sø-/landsikkerhed, duelighedsbevis - Modul A (Nuuk) 
• Introduktion til GFLKs IT-systemer del 1 (Nuuk) 
• Myndighedsudøvelse af konsumfiskeriet (Nuuk) 
• Redskabslære og fangstmetoder (Danmark, Hirtshals)  

 
I kurset om ”Statsret og EU-ret” har elever lært en masse om forholdet mellem Grønland og EU, 
havretskonventionen, de økonomiskezoner og kyststaters forpligtigelser, samt om hvordan 
processen fra lovgivning på fiskeriområdet til kontrol af dette i EU og Grønland foregår.  
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I kurset ”Fiskebiologi og miljø” blev der undervist 
i fisks vækst og fødekæden de er en del af. Kurset 
bød også på en sejltur med universitetsskibet 
Ophelia, som ejes af Københavns Universitet. 
Kursusforløbet hos DTU blev i marts måned 
afbrudt af Covid-19-nedlukningen, men 
undervisningen kunne genoptages i september 
måned. Her fortsatte kurset med undervisning i 
artsbestemmelse, IUU-fiskeri (ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri), læring om 
havpattedyr, og fokus på grønlandske 
fiskebestande. Derudover så eleverne også, 
hvordan DTU Aqua anvender kameraer til at 
kontrollerer for bifangst af havpattedyr og fugle.  
 
 

”Redskabslære og fangstmetoder” bød på 
undervisning i, hvordan man som kontrollør 

kan analysere og vurdere om redskaber er 
korrekt opbygget og dermed lovlige efter den 

gældende lovgivning. Derudover lærte eleverne 
at kunne vurdere, hvilken betydning det har, når 

et redskab er manipuleret, samt vurdering af 
redskabers fiskeevne og effekt på 

fiskebestande. 
 
 
 
 
 

 
Flere gange i løbet af året var eleverne i praktik 
hos fiskerikontrollører og jagtbetjente hos 
GFLK. I juli måned bød praktikken blandt andet 
på kontrolkampagne i det kystnære 
hellefiskefiskeri i Ilulissat og Uummannaq-
området.  
 
GFLK ser frem til endnu et godt år med 
elevhold nr. 3. 
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