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FORORD{ TC \l1 " 

FORORD} 
 
 
 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK), der har til opgave at påse og overvåge, at 
Hjemme-styrets love og bekendtgørelser på fiskeriområdet bliver efterfulgt af 
licenshaverne, er en afdeling under Direktoratet for Erhverv, og GFLK arbejder tæt 
sammen med Direktoratet på vigtige sags- og forhandlingsområder; men er i det daglige en 
relativt selvstændig organisa-tion med egne arbejdsområder reguleret via de til en hver tid 
gældende love og bekendt-gørelser. 
Lovgrundlaget for GFLK-s virksomhed er Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om 
fiskeri, hvilken lov har til formål at sikre hensigtsmæssig og biologisk forsvarlig udnyttelse 
af fiske-bestandene, idet der især lægges vægt på ressourcernes bevarelse og reproduktion 
samtidig med den mest rationelle og sæsonmæssige bedste udnyttelse i overensstemmelse 
med den biologiske rådgivning. 
 
For at nå ovenstående målsætning udøver GFLK følgende : 

<<<< løbende og kontinuerlig kontrol af indsendte logbøger fra fiskefartøjerne 

<<<< kvotekontrol ved registrering af og modregning af modtagne data i den enkelte 
licenshavers kvote 

<<<< overvågning af alle fiskefartøjers aktivitet i grønlandske farvande samt af 
grønlandske fartøjers fiskeri i fremmede farvande via positionsmeldinger og 
ugemeldninger fremsendt elektronisk 

<<<< postering af GFLK-kontrollører på såvel udenlandske som hjemmehørende skibe. 
 
GFLK udøver sit observations- og kontrolarbejde i godt samarbejde med Grønlands 
Kommando. 
Siden GFLK blev etableret i 1985 er organisationen vokset i takt med arbejdsopgaverne og 
udbygningen af kontrolinstrumenterne, især edb-faciliteterne. 
I 1999 intensiverede GFLK arbejdet med at gå edb-programmerne efter i sømmene, så 
såvel den enkelte licenshavers som det samlede kvoteforbrug til en hver tid kan udskrives 
ligesom opgørelser fra “kvotebørsen”, som omtales senere i et særligt afsnit i beretningen. 
I den forbindelse blev der udarbejdet beskrivelser af af edb-systemerne, så 
uhensigtmæssige procedurer i fremtiden lettere kan ændres. 
Ligeledes blev der arbejdet intensivt med etableringen af et register over samtlige fisker-
fartøjer i Grønland, hvilket register til sin tid skal udgøre grundstammen i 
fangstregistrerings-databasen, og bl.a. indeholde tekniske data og mål for fartøjerne samt 
ejerforhold, således det vil være muligt at følge udviklingen af den grønlandske 
fiskerflådes fangstkapacitet. 
Og i 1999 optimerede licenshaverne brugen af “kvotebørsen” i en grad, at ekstra tildeling 
af kvoter måske på længere sigt ikke bliver nødvendig. 
 
Nærværende beretning for GFLK-s virksomhed i 1999 er mindre detaljeret end tidligere 
årsberetninger; men forhåbentlig mere læsevenlig. 
 
 

 
 
 



 
 

                                                                                                                                                  

Kapitel 1.  Havgående fiskeri i grønlandske farvande{ TC \l1 "Kapitel 1.  
Havgående fiskeri i grønlandske farvande} 
 
Afsnit 1.1.  Grønlands fiskeri i egne farvande{ TC \l2 "Afsnit 1.1.  Grønlands fiskeri i 
egne farvande} 
I 1999 var ved årets udgang det totale antal af hjemmehørende havgående fartøjer på 27, 
hvoraf 18 var reje-trawlere, 2 krabbefartøjer til fiskeri udenfor basislinien samt 4 
kammuslingerfartøjer.  
På Østkysten var der registeret 1 fartøj til fiskeri efter rødfisk samt 2 notfartøjer til fiskeri 
efter lodde og sild. 
 
Udnyttelsen af kvoterne i det havgående rejefiskeri 
 
Årskvoteforbrug for det havgående rejefiskeri i årene 1999 og 1998 : 
 

Vestkysten 1999  1998 

Samlede årskvote i tons    42.109*  36.000 

Opfisket årskvote i tons 41.215  36.129 

Ikke forbrugt  årskvote         894      -129 
* Incl. tekniske kvoteførhøjelser på sammenlagt 2000 tons. 
 
Den ikke opfiskede kvote på 894 tons i 1999 skal ses i lyset af de tekniske kvotetilførsler på 
ialt 2000 tons samt naturligvis også rederiernes indbyrdes kvotehandler, som spiller en ikke 
uvæsentlig rolle i rederiernes disponering af tonnage og fiskeriindsats. 
Handlen med kvoter omtales i et senere afsnit. 
 

Østkysten 1999 1998 

Samlede årskvote i tons 4.925  3.888 

Opfisket årskvote i tons 4.570  3.629 

Ikke forbrugt årskvote   355  259 

 
I rejefiskeriet ved Østgrønland blev der ikke tilført tekniske kvoter, og den ikke opfiskede 
kvote udgjorde i 1999 ligesom i 1998 ca. 7 pct. af den totale kvote. 
 
Afsnit 1.2 Den samlede grønlandske havgående tonnage{ TC \l2 "Afsnit 1.2 Den 
samlede grønlandske havgående tonnage} 
 

De sidste 3 års udvikling af den samlede grønlandske havgående fiskerflåde 

31.12.1999 31.12.1998 31.12.1997  

BT BRT kW Alder* BT BRT kW Alder* BT BRT kW Alder* 

Reje 36518 - 52664 18 32026 - 46715 13 32026 849 48774 13 

Øvrige 5519 141 8415 24 2743 141 5283 24 2743 141 5283 24 

I alt 42037 141 61079 20 34769 141 51998 19 34769 990 54077 19 
*) gennemsnitsalder 
 
BRT er angivet i to tilfælde hvor BT ikke er anført i  målebrevet, nemlig for en rejetrawler på 
849 BRT og et muslingefartøj på 141 BRT. 
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I 1999 var der pr. 31. december registeret 18 rejefartøjer og 9 fartøjer, der udøver andet 
fiskeri end rejefiskeri.  
I 1998 og 1997 var der 18 rejefartøjer ved årets udgang og henholdsvis 3 og 2 andre fartøjer. 
 
 
Afsnit 1.3 Kvotehandler i det havgående rejefiskeri{ TC \l2 "Afsnit 1.3 Kvotehandler i 
det havgående rejefiskeri} 
 
I det havgående fiskeri er der i 1999 foretaget kvotehandler som følger : 
 

Antal handler med kvoteandele  

 Nordvest  Sydvest Østkysten 

1998    3 18,323 %   3 10,645 %    2 18,600% 

1999    5   6,350 %   4   3,530 %    2   3,526% 
 
I 1998 blev der indenfor det havgående rejefiskeri gennemført 8 handler med kvoteandele og 
i 1999 11 handler, hvilken stigning skal ses i lyset af, at to fartøjer i 1999 blev solgt til 
udlandet, ligesom to rederier gik ud af fiskeriet. 
 

Antal handler med kvoter i tons 

 Nordvest Sydvest Østkysten 

1998    3 1376 T    5 3632 T    6 2777 T 

1999    5 3376 T    6 2126 T    6 1609 T 
 
I 1998 blev der ialt handlet 7785 tons og i 1999 i alt 7111 tons. 
 
Afsnit 1.4 Udenlandsk fiskeri i grønlandske farvande{ TC \l2 "Afsnit 1.4 Udenlandsk 
fiskeri i grønlandske farvande}  
 
Jævnfør nedenstående oversigt skete der fra 1998 til 1999 en kraftig reduktion af antallet af 
fremmede fartøjer, der gjorde brug af erhvervet licens : 
 

Lodde Rødfisk Hellefisk Rejer Fartøjer  ialt  
 

1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 

Norge 19 89 7 15 13 15 8 12 47 116 

EU 6 22 18 9 12 9 1 1 37 33 

Rusland 0 0 6 9 4 9 0 0 10 9 

Færøerne 1 21 3 5 3 5 6 7 13 33 

Island 20 58 9 1 0 0 0 0 29 59 

Ialt 46 190 43 39 32 38 15 20 136 250 
Tabellen viser antallet af udenlandske fartøjer med licens til fiskeri i grønlandske farvande, idet bemærkes, at fartøjer med licens til primært 
fiskeri efter rødfisk også har licens til hellefisk og vice versa. 
 
Som det ses er faldet primært i loddefiskeriet, hvor 1999-loddesæsonen sammenlignet med 
1998 var meget dårlig i grønlandsk område, idet hovedparten af loddefiskeriet dette år fandt 
sted i islandsk område. 



 
 

                                                                                                                                                  

I 1999 blev der udført forsøgsfiskeri af japanske fartøjer efter tunfisk og af færøske fartøjer 
efter torsk, brosme og havkat ved Østgrønland. 
 
 

Kapitel  2.  Kystnært fiskeri{ TC \l1 "Kapitel  2.  Kystnært fiskeri}                                                
 
Afsnit 2.1  Det Kystnære Rejefiskeri{ TC \l2 "Afsnit 2.1  Det Kystnære Rejefiskeri} 
 
I 1999 var der pr. 31/12 74 kuttere med licens til kystnært rejefiskeri. Ud af den kystnære 
rejeflåde på 74 fartøjer var 40 fartøjer  tilmeldt kvotebørsen fra årets begyndelse og 44 
fartøjer ved årets afslutning. 
 
Kvoter i det kystnære rejefiskeri 
 
Efter at visse fartøjer i den kystnære flåde var kommet i bekneb for kvoter, fandt Landsstyret 
det hensigtsmæssigt med tilførsel af ekstra kvote, så alle i erhvervet kunne få samme 
optimale  fangstmuligheder, og forhøjede derfor den kystnære rejekvote med 4558 tons den 
27 maj og yderlig 1783 tons den 5 oktober, ialt en forhøjelse af kvoten til det kystnære 
rejefiskeri med 6677 tons i 1999. 
 

Vestkysten 1999 1998 

Årskvote kystnært i tons 30.891 24.729 

Tillægskvote (1) i tons 4.558 2.977 

Tillægskvote (2) i tons 1.783 3.700 

Årskvote ialt i tons 37.232 31.406 

 
Den første tillægskvote fordeltes blandt fiskerne ud fra fartøjernes tonnagestørrelse, og den 
anden tillægskvote blev fordelt på baggrund af, om det enkelte fartøj havde opfisket mindst 
75 pct. af den hidtidige tildelte kvote, første tillægskvote inclusive. 
 
Tillægskvoterne var ikke omsættelige. 
 
Det kystnære rejefiskeri-s kvoteforbrug i 1999 sammenholdt med 1998 
 

VESTKYSTEN 19991 19982 

Samlet årskvote i tons 37.232  31.406 

Opfisket årskvote i tons 28.760  27.541 

Ikke forbrugt  årskvote   8.471    3.865 
 
1)I ovennævnte årskvote for det kystnære rejefiskeri i 1999  indgår der to “tekniske kvote-forhøjelse” på henholdsvis 4558 
tons der blev gennemført den 27 maj og 1783 tons den 5 oktober. 
 
2)I ovennævnte årskvote for det kystnære rejefiskeri i 1998  indgår der to “tekniske kvote-forhøjelse” på henholdsvis 2977 
tons, der blev gennemført den 16 September, og 3700 tons den 4 November. 
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Afsnit 2.2 Kvotebørsen for det kystnære rejefiskeri.{ TC \l2 "Afsnit 2.2 Kvotebørsen for 
det kystnære rejefiskeri.} 
 
Licensindehavere, der har indsendt fuldmagt til GFLK, modtager som bekendt af mange med 
jævne mellemrum en opsummering af trækket på egen kvote samt en oversigt over kvote-
forbruget fra andre fartøjer, som også har indgivet fuldmagt, hvilket bedre sætter dem i stand 
til enten  at sælge eller købe overskydende kvote. Licenshavere, der ikke har indgivet 
fuldmagt til kvotebørsen, har naturligvis mulighed for at få oplysninger om eget 
kvoteforbrug. 
I 1998 ønskede 57 pct. af de kystnære rejefiskere at kunne gøre brug af kvotebørsen og i 1999  
60 pct., hvilket er udtryk for at kvotebørsen er et påskønnet  instrument, når fiskerierhvervet 
disponerer, selv om mængderne, der handles, kan siges at være forholdsvis beskedne, jævnfør 
nedenstående tabeller. 
 
Fangstregistrering fordelt ud fra deltagelse i kvotebørsen 
 

 Fuldmagt  Uden fuldmagt Total 

Årskvote 1999 24.745 tons 12.487 tons 37.232 tons 

Opfisket kvote 1999 19.145 tons 9.615 tons 28.760 tons 

Ikke forbrugt  årskvote 1999  5.600 tons 2.872 tons  8.472 tons 
 

Kvotebørsen i anvendelse i det kystnære fiskeri 
 

Handel af kvoteandele 

År Antal Samlet Størrelse Gennemsnit 

1998 10   1,895% 0,1895% 

1999 12 15,402% 1,284% 

Handel af kvoter 

1998 35   4.588 Kg 131 Kg 

1999 20   5.659 Kg 282 Kg 
 
I 1998 blev der gennemført 10 handler med kvoteandele  på i alt ca. 2 % af årets totale kvote 
og i 1999 blev der gennemført 12 handeler med kvoteandele på i alt ca. 15 %. 
På kvoterbørsen blev der i 1998 gennemført  35 handeler med  årskvoter på  4.588 tons 
svarende til en gennemsnitshandel på ca. 131 tons. I 1999 blev der kun gennemført 20 
handler; men et større antal tons end året før nemlig på 5659 tons. 
Ovenstående sammenholdt med det forhold, at de ikke-opfiskede kvoter i 1999 var større, 
end hvad der i årets løb var givet af tillægskvoter, viser at kvotebørsen fungerer så 
tilfredstillende, at det måske ikke i fremtiden vil være nødvendigt med tekniske 
kvoteforhøjelser overhovedet. 
 
 



 
 

                                                                                                                                                  

Afsnit 2.3 Det kystnære fiskeri efter hellefisk{ TC \l2 "Afsnit 2.3 Det kystnære fiskeri 
efter hellefisk} 
 
Fra og med 1. juli 1998 blev det kystnære fiskeriet efter hellefisk licensieret og allerede i 
andet halvår af 1998 blev der udstedt 1167 licenser til fiskeri efter hellefisk. Kvoteåret løber 
fra 1. juli til 30. juni og udstedte licenser for 1999 og 1998 fordeler sig geografisk, som det 
fremgår af nedenstående skema : 
 

Udstedelse  af hellefisklicens fordelt på  By og Områder 

 Vestgrøn- 
land 1999 

Vestgrøn- 
land 1998 

Vestgrønland 
excl.Disko og 
Uumm. 
1999 

Vestgrønland  
excl.Disko 
 og Uumm. 
1998 

Østgrøn 
land 1999 

Østgrøn land 
1998 

Narnortalik 1 0 0 0 0 0 

Qaqortoq 0 1 0 0 0 0 

Narsaq 0 2 0 0 0 0 

Arsuk 0 0 1 2 0 0 

Paamiut 10 10 2 1 0 0 

Nuuk 7 3 4 2 0 0 

Maniitsoq 2 3 1 2 0 0 

Sisimiut 4 9 3 8 0 0 

Kangaatsiaq 10 8 5 3 0 0 

Aasiaat 22 15 3 2 0 0 

Qasigiannguit 56 64 0 0 0 0 

Ilulissat 309 292 1 0 0 0 

Qeqertarsuaq 28 22 0 0 0 0 

Uummannaq 406 337 0 0 0 0 

Upernavik 460 328 9 9 0 0 

Pituffik 1 0 0 0 0 0 
Ammassalik 0 0 0 0 34 44 

Kulusuk 0 0 0 0 4 0 
 

Ialt udstedt 1316  1094 29 29 38 44 
 
Som det ses af ovenstående skema er interessen for fiskeri efter hellefisk steget fra 1998 til 
1999 på Vestkysten, mens der på Østkysten er sket et mindre fald i interessen.  
Især i Ilulissat, Uummannaq og Upernavik har interessen været stærkt stigende. Sammenlagt 
var antallet af licenser for kvoteåret 1999/2000 steget med 17 pct. i forhold til kvoteåret 
1998/1999. 
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Side 9 

Indhandling af 
hellefisk 
 
 
Figuren viser hvordan den 
samlede indhandling af 
hellefisk i 1999  procentvis 
fordeler sig mellem  
kommuner og 
indhandlingsfartøjer samt 
Nuka A/S. 

 
 
 
 
 

Som det ses topper Ilulissat  i den procentvise fordeling med ca. 52% af den samlede indhand-ling af hellefisk  
foretaget i 1999. For bygdedriftsselskabet  Nuka A/S, der varetager indhand-lingen og produktionen i bygderne, 
var 1999 opstartsår, hvorfor der må forventes en betydelig stigning i år 2000 til dette selskab. 
Ilulissat,Uummannaq og Upernavik kommuner er særlig interessante, da der i  disse 3 kommuner er udstedt 
bemærkelsesværdigt mange licenser ligesom der også har været en bemærkelsesværdig indhandling i disse 
udprægede hellefiskekommuner, jævnfør nedenstående oversigt :   
 

Indhandlingsmængderde i 1999 for by og bygder i Uummannaq, 
Upernavik og Ilulissat  kommuner opgivet i tons 

Ilulissat Kommune Uummannaq Kommune  Upernavik Kommune 
Ilulissat by 8.230.998 Uummannaq by 1.194.062 Upernavik by 113.983  

Qeqertaq 54.461 Niaqornat 55.008 Upern. Kujall. 30.600  

Saqqaq 685.713 Qaarsut 298.541 Kangersuatsiaq 16.649  

Ilimanaq 10.050 Ikerasak 616.233 Aappilattoq 355.044  

Ialt 8.981.221 Saattut 805.916 Tasiusaq 293.671  

Ukkusissat 601.989 Nuussuaq 66.199  

Illorsuit 171.488 Kullorsuaq 299.506  

Nuutgaatsiaq 298.144 Ialt 1.175.652 

 

Ialt 4.041.380  

 
Fordelingen i Ilulissat kommune viser, at Ilulissat  by tegner sig for hovedparten (92 %) af den samlede 
indhandlingsmængde i kommunen; men at der også finder en betydelig indhandling sted i Saqqaq, stedets 
størrelse taget i betragtning. 
Hvad angår Uummannaq kommune viser oversigten, at der er  en jævn fordeling af indhand-lingen bygderne 
imellem samt, at indhandlingen til Uummannaq by tegner sig for næsten en 1/4 af den samlede mængde  
indhandlet i hele kommunen. 
Fordelingen i Upernavik kommune viser, at Aappilattoq er det sted, hvor indhandlingen har været størst i 
kommunen.  
I 1999 blev der for hele landet indhandlet  ialt 24.607 tons hellefisk, hvoraf 17.514 tons til indhandlingssteder på 
land og 7.093 tons til indhandlingsskibe. 
 

  

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.
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Side 10 

 
Afsnit 2.4. Krabbefiskeriet{ TC \l2 "Afsnit 2.4. Krabbefiskeriet} 
 
Gennem de senere års omstilling fra det kystnære rejefiskeri til alternative former for fiskeri  
har  krabbefiskeriet udviklet sig til et fiskeri af væsentlig  økonomisk og 
beskæftigelsesmæssig betydning, hvilket illustreres af nedenstående tabel og grafer : 

 
 
 
 
Figuren viser  udstedte krabbelicenser  
pr. 1. januar 1999 og 1998 fordelt på 
kommuner 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Som det ses af figuren var der i 1998 interesse for krabbefiskeri fra Arsuk til Disko-bugten. 
Den overvejende interesse for krabbefiskeriet var at finde i Aasiaat kommune.  
I 1999 var interessen stadig væk høj i Aasiaat, men markant lavere  end i 1998. Der er to 
kommuner, nemlig Qaqortoq og Qasigiannguit, der ikke har ansøgt om licens til deres fiskere 
i 1999.   
 

 Indhandling af krabber i 1999 fordelt på 
 indhandlingssteder og -skibe. 

 
Indhandlingssted Total i tons fordelt i procent 

Sisimiut 1.181.101 40,78 

Aasiaat 767.174 26,49 

Ilulissat 1.441 0,05 

Nuka Polar 53.846 1,86 

Bjal Senior 892.463 30,82 

I alt 2.896.025 100 
 
Krabbefiskeriet var nogenlunde  jævnt fordelt over året, og fiskeriet var især godt ved 
Sisimiut. Det kan nævnes, at der ingen krabbeindhandling  er registreret for februar måned, 
og den største indhandling fandt sted i april  måned især til indhandlingsskibet “BJAL 
SENIOR” med base i Paamiut, som modtag  90% af denne måneds indhandling.  

Sisimiut tegnede sig for ca. 40 % af  årets totale indhandling;  medens Ilulissat  tegnede sig 

 

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.
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Side 11 

for mindre end ½ %. 
 
 
Afsnit 2.5  Fiskeri efter Kammuslinger{ TC \l2 "Afsnit 2.5  Fiskeri efter Kammuslinger} 
 
Grønland har 4 kammuslingefartøjer, hvoraf 3 er registreret  i Nuuk og et i Maniitsoq. 
Fiskeriet foregår i fire kvoteområder ved Vestkysten, hvoraf  det ene  kvoteområde er  
udenfor basislinien. 
1999 blev det hidtil bedste fiskeår ikke bare i de kvoterede; men især udenfor de kvoterede 
områder, jævnfør nedenstående tabel: 
 

Samlet opgørelse over fiskedage og fangst  
for de 4 kammuslingefartøjer i 1999.  

Kvoteområde Antal fiskerdage Fangst opgjort i tons. 

Kvoterede1) områder  297 794 

Ukvoterede2) områder  677 1927 

1)  Dækker over følgende områder : Nuuk, Mudderbugten og Attu samt området 
udenfor basislinien  
2)  Dækker over områder der ikke er kvoteret 
 
Fangsterne i  kvoteområderne  Mudderbugten og Attu var i 1999 meget små, henholdsvis 7 
tons og 75 tons, hvilket kan tyde på, at bestanden er tæt på at blive  nedfisket. 
Uden for de kvoterede områder er det i områderne syd for Sisimiut og vest for Qeqertarssuaq 
at fiskeriet er størst. 
Det er under overvejelse at etablere et kvoteområde syd for Sisimiut for at regulere fiskeriet. 
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Afsnit 2.6  Laksefiskeriet{ TC \l2 "Afsnit 2.6  Laksefiskeriet} 
 
Jævnfør Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 13 af 12. august 1999 om fiskeri efter laks er det 
mellem Kommunerne og Hjemmestyret  aftalt, at ansvaret for udstedelse af tilladelser/licens  

til laksefiskeri skal være 
kommunernes. 
 
 
 
 
Figuren viser  det   samlede antal  
udstedte lakselicenser i årene 
1999 og  1998. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Figuren viser fordelingen af de 
udstedte licenser kommunerne 
imellem i årene 1999 og 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Som det ses var interessen i 1999 for at erhverve lakselicens  markant i Sisimiut, Maniitsoq, 
Nuuk, Qaqortoq, Paamiut og Upernavik kommuner; men jævnfør nedenstående figur  var 
interessen for at udnytte erhvervede licenser yderst beskeden i de 5 første af førnævnte 6 
kommuner. 
GFLK har ikke registreret fangst af laks i Upernavik kommune i nogen af årene 1997 - 99. 
I Arsuk har fiskerne udnyttet lakselicenserne næsten optimalt. 
 

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.
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Figuren viser udnyttelsesgraden i 1999 i 
procent. af udstedte licenser, geografisk 
fordelt . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuren viser i hvilken grad licensmodtagerne i de forskellige kommuner har gjort brug af de 
udstedte licenser, og i en række kommuner ses interessen for at erhverve licens til laksefiskeri 
at være væsentlig større end intereressen og/eller muligheden for at gøre brug af licensen. 
 
Indrapporteringen af laksefangst 
 
Ligesom året før var laksekvoten ved Vestgrønland i 1999 på 20 tons og med fiskeristart i  
august. I 1999 blev laksefiskeriet stoppet den 14. oktober, hvor kvoten var opfisket med ca. 
18 tons. Den samlede indberettede  mængde af fanget laks nåede i 1999 op på ca.  19,5tons. 
 
 

 
                              
 
 
Figuren viser hvordan de 
indrapporterede   fangster i 1999 og 
1998 fordeler sig på kommuner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selv om en laksesæsons forløb kan være meget uforudsigelig, ser det ud som  en række 
kommuner hvert år tegner sig for 10 - 15 procent af den totale indhandling. Men GFLK har 
konstateret, at der visse steder er store problemer med korrekt indrapportering, hvilket 
desværre betyder, at den samlede fangstmængde for 1999 skal tages med forbehold. 
 

 

Fejl! Ugyldigt integreret objekt.

Fejl! Ugyldigt integreret objekt. 
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Kapitel  3. Kontrol af fartøjerne{ TC \l1 "Kapitel  3. Kontrol af fartøjerne} 
 
Afsnit 3.1 Kontrolindsatsen overfor det havgående fiskeri{ TC \l2 "Afsnit 3.1 
Kontrolindsatsen overfor det havgående fiskeri} 
 
Som led i Hjemmestyrets generelle sparebestræbelser blev antallet af kontrollører i 1998/1999 
reduceret fra de normerede 50 til 40 ved naturlig  afgang, og ved udgangen af 1999 var 
antallet af kontrollører helt nede på 37; men til trods for, at kontrollørkorpset i 1999 således 
var væsentlig mindre end i 1998 lykkedes det at opretholde samme kontrollørdækning på 
fiskeskibene som året før, i hvilken forbindelse skal nævnes, at der i 1999 som en ny 
kontrolaktivitet blev udøvet landings- og fartøjskontrol i sammenlagt  knap 50 dage, hvilket 
arbejde involverede 6 kontrollører i kortere eller længere tid. Og 15 kontrollører gennemgik i 
årets løb det obligatoriske autorisationskursus af knap 14 ugers  varighed. 
På næste side vises  i hvilket omfang det i 1999 har været muligt at postere kontrollører 
ombord i fartøjerne for observation af, hvordan gældende regler efterleves : 
 

Fiske- og kontroldage i den havgående fiskeri i 1999 sammenholdt med 1998 

Hjemmehørende fartøjer Udenlandske  fartøjer  

1999 1998 1999 1998 
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Antal fangstdage ved Vestgrønland 4802 4092 268 232 

Kontrollørdækningι) ved Vestgrønland 59 % 67 % 15 % 12 % 

Antal fangstdage ved Østgrønland ιι) 711 1477 3164 3827 

Kontrollørdækning ved Østgrønland 34 % 32 % 18 % 16 % 

Antal fangstdage ved Flemish Cap 60 74 - - 

Kontrollørdækning ved  Flemish Cap 100 % 100 % - - 

Antal fangstdage ialt 5575 5645 3432 4059 
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Kontrollørdækning ialt ud af samlede antal fangst-dage 56 % 58 % 17 % 16 % 

ι)Kontrollørdækningen angiver i procent, hvor stor en del af tiden fartøjerne har været undergivet kontrol af en eller flere GFLK-
kontrollører, typisk to. 
ιι) Nedgangen af antallet af fremmede loddefartøjer fra 190 i 1998 til 46 i 1999 har en betydelig indflydelse på antallet af fangstdage. 
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Den ønskede forøgelse af kontrollørdækningen ved Østgrønland kunne ikke gennemføres 
fuldt ud, da vejrmæssige og trafikale forhold i perioder i begyndelsen af året gjorde det 
umuligt at få placeret  kontrollørerne, hvilket synes at være et tilbagevendende problem. 
Samtidig udviser nogle rederier en ringe grad af samarbejdsvilje til transport og fordeling af 
kontrollørerne. 
Men det reducerece kontrollørkorps taget i betragtning har indsatsen trods alt været 
nogenlunde tilfredstillende. 
 
I 1999 er der i udpræget grad gjort brug af kun en kontrollør pr. fartøj for at kunne dække 
fiskeriet nogenlunde, hvilket desværre har betydet, at GFLK ikke i ønskeligt omfang  har 
kunnet leve op til målet, hvad angår indsamling af biologiske prøver og  måledata til 
Naturinstituttet, og  når en kontrollør er alene ombord og skal indsamle prøver / måledata, 
bliver arbejdsbyrden af så stort et omgang, at dele af arbejdet undertiden må nedprioriteres, 
hvilket er bekymrende. 
 
 
 
 
 
Kontrollørernes tjenesteydelser overfor Grønlands Naturinstitut  
kan sammenfattes som følger : 
 

Antal prøver udtaget af GFLK-kontrollører til Naturinstituttet 

 

 Måleprøver Rejeprøver 

1999 99 356 

1998 101 450 

1997 66 320 
 
 
 
 
 
 
 
Afsnit 3.2 Kontrolindsatsen overfor det kystnære fiskeri{ TC \l2 " 
 
 
Afsnit 3.2 Kontrolindsatsen overfor det kystnære fiskeri} 
 
De kystnære rejefartøjer  og krabbefartøjer har lejlighedvis været kontrolleret af GFLK-
kontrollørerne, der har givet vejledninger i først og fremmest korrekt logbogsføring på 
baggrund af observationer ombord på fartøjerne og i enkelte tilfælde i land ved 
indhandlingsstederne. 
Kontrollen af hellefiskeriet er sket i forbindelse med landingskontrol ved 
indhandlingsstederne samt ved kontrol af indrapporteringerne fra indhandlingsstederne og 
ved kontrollørernes observationer, ligesom også kontrollen af laksefiskeriet er sket gennem 

kontrol af indrapporteringerne og ved hjælp fra jagt- og fiskeribetjentene. 



 
Grønlands Fiskerilicens Kontrol                                                                           Årsberetning 1999 
 
 

GFLK                                                                                                                                                       Kanuaana 
 

 

Side 18 

Egentlig systematisk landingskontrol vil være hensigtsmæssigt. 
 
 
 
Afsnit 3.3 Vejledninger og påtaler.{ TC \l2 "Afsnit 3.3 Vejledninger og påtaler.} 
 
I det daglige kontrolarbejde lægges der ikke vægt på, hvor mange sager der for eksempel kan 
videregives til politiet; men tværtimod kontrollørernes evne til at observere og vejlede 
ombord på de kontrollerede skibe, selv om egentlige påtaler  naturligvis i visse situationer er 
uundgåelige. 
I 1999 fortsatte kontrollørerne med at lægge samme vægt på det konsultative arbejde ombord 
i skibene som det egentlig kontrolarbejde, og da kontrollørernes vejledninger og påtaler i det 
store hele er modtaget i positiv ånd af skibenes ledelse, har kontrollørerne også i 1999 udført 
deres arbejde på en fortjentsfuld måde. 
På næste side vises en summarisk oversigt over, hvad kontrollørkorpset i 1999 har givet af 
vejledninger og påtaler, idet bemærkes, at mange “gode råd” givet af kontrollørerne til 
skibenes ledelse selvsagt ikke er og ej heller skal være registreret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E J L E D N I N G E R   og   P Å T A L E R   i   1 9 9 9  

 

Vejledninger og anbefalinger  
givet af GFLK-kontrollørerne i 1999 

I alt 
 i  

1999 

Umiddel- 
bart taget 
ad notam 

 I alt  
i  

1998 
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Vejledning givet i afgivelse af lovpligtige meldinger 8 8  2 

Vejledning givet i logbogsføring, herunder korrekt 
notering af udsmid og bifangst 

15 15  17 

Vejledning givet i føring af stuveplan og stuvning af 
lasten 

1 1  2 

Vejledning givet i måling af udsmid 3 3  - 

Vejledning givet i korrekt udfyldelse og indsendelse af 
bemandingslister 

1 1  - 

Vejledning givet i bifangstreglerne 1 1  - 

Vejledning givet i mindstemål for produktion 1 1  - 
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Vejledning givet i hensigtsmæssig indretning af 
fabrikken 

1 1  - 

Vejledning givet i basisliniens forløb 1 1  - 

Vejledning givet i miljøbestemmelserne og 
sikkerhedskrav 

4 4  6 

 

 
Påtaler givet af kontrollørerne i 1999 

I alt 
i  

1999 

Umiddel-
bart taget 
ad notam 

Admini-
strativ 

opfølgning 
nødvendig 

I alt 
 i  

1998 

Påtalt ukorrekt logbogsføring, herunder 
underrapportering af produktionen i.f.m. overvægt, 
udsmid og bifangst samt mangelfuld måling af udkast 

7 5 2 13 

Påtalt mangelfuld føring af stuveplan og uordentlig 
lastning 

2 2  2 
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Påtalt ulovlig udsmid 2 2  6 

Påtalt ulovlige indretninger til udsmid 9 6 3 8 

Påtalt uhentsigtmæssige/uacceptable indretninger i 
fabrikken 

7 7  8 

Påtalt for sen indsendelse af bemandingsliste 1 1  - 

Påtalt for store mængder af bifangst 2 2  - 

Påtalt produktion af undermålsfisk (hellefisk) 1 1  - 

Påtalt ulovligt fiskeri indenfor fiskerigrænsen 2 1 1 1 
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Påtalt manglende mærkning af krabbetejner 1 1  - 

 

Flere kontrollører mener:  
at udsmid burde være totalforbudt og landingskontrol obligatorisk og 
der burde indføres sæsonmæssige lukninger af visse rejeområder aht. til opvæksten af ynglen. 

 
 

Kapitel 4. Bemandingskontrol{ TC \l1 "Kapitel 4. Bemandingskontrol} 

Siden 1997 har GFLK  kulegravet bemandingsforholdene i især den havgående del af 
fiskerflåden, ved  bl.a. at etablere  en database indeholdende  relevante data om 
besætningerne i den havgående flåde. (Før 1997 havde kontrolarbejdet på dette område været 
nedprioriteret, grundet mangel på ressourcer og  relevante datatekniske redskaber, herunder 
adgang til det grønlandske folkeregister KIA.)  
 
GFLK har udregnet : 
1)gennemsnitsalderen for de forskellige grupper af besætningsmedlemmer forhyret på 
fartøjerne i den havgående flåde -og  
2)“bemandingsprocenter” visende, hvordan de forskellige besætningsgruppers  tilhørsforhold 
er til Grønland.     
 

 Bemandingsprocenter 
visendende procentandelen af 
forhyrede med fast 
tilhørsforhold til Grønland *  

Gennemsnitlig Alder 

År 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Skipper 80 81 77 43 42 45 
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Styrmænd  1) 75 60 66 34 39 39 

Kok/Hovmester 51 42 43 44 44 46 

Trawlbas 98 89 88 36 33 36 

Fabrikschefer 96 69 75 33 38 38 

Fabriksformand 2) 98 97 89 26 34 34 

Maskinchefer 42 21 23 36 43 39 

Maskinmester 3) 77 36 43 23 38 37 
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Messepiger 100 81 89 35 35 34 

Teknikere 4) 66 46 31 33 40 42 

Fisker 5) 76 90 89 31 32 33 

Samlet  84 74 73 35 38 36 

 
* Bemandingsprocent er den procentandel af besætningen, som er skattepligtig, og som har folkeregisteradresse i Grønland. 
1) omfattende over-, første-, anden- og trediestyrmænd 
2) omfatter også produktionsassistenter  
3) omfattende 1. maskinmester, 2. mester og 3. mester 
4) omfattende  teknisk  personale: elektrikere, kølemontører etc. 
5) Bemandings procenten for fiskere skal ifølge lovgivningen være 100%; men det har vist sig  nødvendigt at give tids-begrænsede 
dispensationer til rederier med fartøjer, der for det meste opererer fra havne udenfor Grønland eller i “nye” fiskerier under udvikling.. 
Dispensationer forudsætter, at der indsendes  uddannelseplaner der beskriver, hvordan rederiet har tænkt sig at bringe  procentandelen af  
hjemmehørende i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Dispensationen er tidsbegrænset og gælder max. et år ad gangen. 
 
Som det ses, er der på maskin- og teknikersiden relativt mange ikke-hjemmehørende, men når 
der optræder en lille gruppe af fiskere under kategorien ikke-hjemmehørende, skal det ses i 
lyset af, at der bl.a. i 1998 blev indflaget et fiskefartøj, som grundet fiskeriets særlige karakter 
fik en dispensation fra bemandingsreglerne givet under forudsætning af, at rederiet opstillede 
uddannelsesprogrammer for hjemmehørende.  
 
 
Den kystnære fiskerflådes bemandingsforhold 
 
I 1999 var der 16 kystnære fartøjer på 50 BRT / 90 BT og derover med pligt til at indsende 
bemandingslister. 
På de 16 fartøjer var der forhyret 505 hjemmehørende og 41 ikke-hjemmehørende, i alt 546.     
Af bemandingsstyrken på 546 udgjorde den kvindelige procentandel indenfor gruppen af 
fiskere 6 pct. og kokke 4 pct., hvilket vil sige, at kvinderne også er repræsenteret indenfor 
dette erhverv. 
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Manglende overholdelse af bemandingsreglerne. 
I 1999 er der givet omkring 75 skriftlige påtaler til rederne for tilsidesættelse af bemandings-
reglerne, hvoraf 50 til den havgående del af flåden og 25 til den kystnære flåde. 
Påtalerne givet til den havgående flåde vedrører den lovpligtige bemandingsprocent, herunder 
ufuldstændig dokumentation af enkelt fiskeres tilhørsforhold til Grønland samt brug af 
ufuldstændige bemandingslister. 
Påtalerne givet til den kystnære flåde vedrører typisk ufuldstændige bemandingslister. 
 
Kapitel  5. Jagt- og Fiskeribetjentordningen{ TC \l1 "Kapitel  5. Jagt- og 
Fiskeribetjentordningen} 
 
I forbindelse med overtagelsen af administrationen blev GFLK normeret med en 
kontorfuldmægtigstilling. Stillingen blev besat i september måned, men uheldigvis flyttede 
medarbejderen og stillingen måtte genopslås. Dette har betydet at etableringen og den 
administrative opbygning af Jagt- og Fiskerikontrollen er blevet stærkt forsinket. 
I løbet af  året blev der  etableret  kontorfaciliteter, ansat jagtbetjentassistenter, indkøbt 
nødvendig personlig udrustning, således at jagtbetjentene bortset fra fartøjer og mindre 
arbejdsbåde blev veludrustet til at løse deres opgaver.  
Som i de tidligere år har der også  i 1999 været afholdt efteruddannelseskursus for 
jagtbetjentene. 
 
 
Kapitel 6. Internationale forhold{ TC \l1 "Kapitel 6. Internationale 
forhold} 
 
Efter vedtagelsen af NEAFCs Kontrolordning (North-East Atlantic Fisheries Commission) i 
1998 har arbejdet med iværksættelsen af denne fortsat. Det blev dog hurtig klart, at flere 
medlemslande havde svært ved at leve op til kontrolordningens forpligtelser med hensyn til 
indførelse af fartøjsovervågning og automatisk fangstdataudveksling fra 01 JAN 2000. 
NEAFC besluttede derfor på årsmødet at indføre en indkøringsperiode på seks måneder. 
Dette bevirker, at Grønland dermed fik mulighed for at nå denne deadline med hensyn til 
fartøjsovervågnings-delen. 
Indtil GFLKs  fangsdatabasesystem er udbygget vil dataudvekslingen med sekretariatet i 
London foregå manuelt. 
 
 
Inden for NAFO (North West Atlantic Fisheries Organisation) ønsker man at effektivisere og 
harmonisere observatørordningen samt forbedre udnyttelsen af observatørernes indsamlede 
data. Desuden arbejdes der for at forbedre rapporteringen af bl.a. bifangster og udsmid. Dette 
arbejde fortsætter ind i 2000 og skulle resultere i bedre data til brug ved den biologiske 
rådgivning.  
Forberedelserne til indførelse af fartøjsovervågningssystemet (pr. 01 JAN 2001) i NAFO vil 
ske parallelt med indførelsen af systemet i NEAFC. 
 
 
 
Kapitel 7. Udviklingen af GFLKs databaser{ TC \l1 "Kapitel 7. 

Udviklingen af GFLKs databaser} 
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For så vidt angår udviklingen af GFLKs databaser blev der i årsrapporten 1997/98 gjort rede 
for formålet, planer og tidshorisonter. Imidlertid har det været nødvendigt at revidere 
tidsterminerne p.g.a. forhold som ligger uden for GFLKs indfydelse. 
 
Udviklingen og vedligeholdelsen af direktoratets og GFLKs fangstdatabase, der blev 
forestået af Hjemmestyrets EDB-afdeling led desværre et alvorligt skibbrud i forbindeles med 
at bl.a.  databaseprogrammøren forlod EDB-afdelingen og den efterfølgende reorganisering i 
EDB-afdelingen. GFLK har derfor rettet henvendelse til et professionelt firma med erfaring i 
udvikling af fiskeridatabaser  for at kunne komme videre med udviklingen af databasen og 
derved leve op til den målsætning der oprindelig fra starten var sat. (ref. GFLKs årsrapport 
1997/98). 
 
Udviklingen og forbedring af GFLKs administrationsdatabase til styring af Jagt- og 
Fiskeribetjentene og Fiskerilicenskontrollørerne er fortsat planmæssigt. Det forventes at 
databasen bliver fuld operationel i begyndelsen af 2000. 
 
Kapitel 8. Ressourcerne i Grønlands Fiskerilicenskontrol{ TC \l1 "Kapitel 
8. Ressourcerne i Grønlands Fiskerilicenskontrol} 
 
Afsnit 8.1 GFLK-s medarbejderstab{ TC \l2 "Afsnit 8.1 GFLK-s medarbejderstab} 
 
GFLK -under Direktoratet for Erhverv- varetager kontrollen af fiskeriet. GFLK er en 
forholdsvis selvstændig organisation, som dog i vigtige sags- og forhandlingsområder 
arbejder  tæt sammen med Direktoratets fiskeriafdeling. 
GFLK er en mandskabstung organisation med et kontrollørkorps på normeret 50 mand og et 
administrativt personale på 12 fastansatte samt derudover enkelte timelønnede, når det er  
påkrævet. 
 

Det administrativt personale i tal pr.31-12-1999: 

år 1999 1998 1997 

Licensinspektør 1 1 1 

Souschef 1 1 1 

Kontorfuldmægtig 2 1 1 

Udviklingschef 1 1 1 

Fuldmægtig 1 1 1 

Overassistent 3 3 3 

Assistent 3 1 1 

Vikar  0 1 2 

Timelønnede  2 2 2 

Adm. Ialt 14 12 13 

Kontrollører 35 50 50 

Personale ialt 49 62 63 

 
Afsnit 8.2  GFLK-s administrative opgaver{ TC \l2 "Afsnit 8.2  GFLK-s administrative 

opgaver} 
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Den overvejende del af GFLK´s administrative ressourcer bliver anvendt på at behandle de 
informationer og data, som modtages fra grønlandske og udenlandske fiskefartøjer, og 
organisationen bearbejder en ganske omfangsrig mængde data om året jævnfør nedenstående 
opgørelse. 
 

Mængde af materiale behandlet af GFLK i 1999 og 1998 

Art Antal dok. 1999 Antal dok.1998 

Logbøger 11.6501) 98601) 

Bemandingslister  ca.600 ca.450 

Meldinger 218672) 21250 

Licenser 2171 1462 
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Indhandlingssedler 26583) ca.2700 

Kontrollørrapporter ca.275 ca.275 

Rapporter fra jagtbetjentene ca. 300 - 

1): Fra såvel det kystnære- som det havgående fiskeri, herunder det udenlandske fiskeri  
2): Ud af de 21867 elektroniske meldinger pr. telex, fax og E-mail er 17800positionmeldinger  
3): Omfatter kun for det kystnære fiskeri 
 
 
Afsnit 8.3  Opretholdelse af GFLK-stabens faglige kvalifikationer{ TC \l2 "Afsnit 8.3  
Opretholdelse af GFLK-stabens faglige kvalifikationer} 
 
Som et væsentlig led i efteruddannelsen af især kontrollørkorpset afholdtes det årlige 
“kontrollør seminar” af en halv uges varighed primo januar i Katuaq. På seminaret fik 
kontrollørerne og andre GFLK-ansatte ajourført det nødvendige vidensgrundlag for den 
daglige kontroludøvelse. Grønlands Kommando, Naturinstituttet og flere andre institutioner 
havde på vanlig vis velvilligt stillet instruktører til rådighed. 
Endelig har flere af kontrollørerne deltaget i kurser arrangeret af Grønlands Naturinstitut især 
med henblik på at kunne foretage prøveudtagninger og målinger af fangster og bifangster.  
Nogle af kontrollørerne har endvidere været på individuelle kurser hos Fiskerikontrollen i 
Danmark i landingskontrol, da det er hensigten med tiden at indføre landingskontrol i 
Grønland i en form, der er afpasset forholdene her i landet 
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Afsnit 8.4  Ressourceanvendelsen i GFLK{ TC \l2 "Afsnit 8.4  Ressourceanvendelsen i 
GFLK} 
Skønsmæssig er den procentvise fordeling af GFLK-s samlede indsats på centrale områder, 
som følger : 
 

Fordelingen af samlede antal årsværk i GFLK i årene 1999, 1998 og 1997. 
 

 1999 1998 1997 

 

ÅRSVÆRK IALT 54 59 60 
 

 ADMINI-
STRATI- 
ONEN 

KONTROL- 
LØRKORP-
SET 

AMINI-
STRATI-
ONEN 

KONTROL-
LØRKORPS
ET 

ADMINI-
STRATI-
ONEN 

KONTROL-
LØRKORP-
SET 

ÅRSVÆRK (ca.) / normering      14ι/ 12    40/50  12ι/11 47/50 12ι/10 48/50 

 % % % % % % 

Fangstregistrering 50 8 40 8 35 10 

Kontrol af teknisk udstyr 1 12 0 12 1 15 
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Landingskontrol 6 8 5 5 0 0 

Bemandingskontrol 4 5 10 5 5 5 

Rådgivningsvirksomhed 5 50 5 50 5 50 

Udvikling af kontrollen       5(Ψ) 3     10(Ψ) 3 15 1 

Planlægning af kontrollen 18 3 18 2 20 0 

Uddannelse 5 6 7 0 5 0 

Bidrag til regelfastsættelse 5 5 8 10 10 10 
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Andet 1 0 0 5 4 9 

 
ι) studentermedhjælpere og vikarer medregnet. 
Ψ)  reduktionen fra 1998 til 1999 skyldes i det væsentlige, at EDB-afdelingen i en længere periode var så 
utilstrækkelig bemandet, at afdelingen var ude af stand til at yde nødvendig service til GFLK, hvorved 
videreudviklingen af fangst-databasen gik i stå.  


