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Forord                                                      
 

Nærværende redegørelse er udarbejdet som baggrundsmateriale 

for en diskussion af videreudviklingen af fiskerikontrolindsatsen i 

Grønland. 

 

Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er i de seneste år blevet stillet over for 

mange udfordringer som følge af de til stadighed stigende krav til forvaltningen af de 

levende ressourcer. Det har affødt debat mange steder i samfundet og også her i 

Landstinget.  

 

Vi oplevede i 2005 flere situationer hvor der blev stillet spørgsmål om 

fiskerikontrollens effektivitet og troværdighed. 

 

I september 2005 udbad finansudvalget sig på baggrund af GFLKs budgetbidrag til 

finanslovsforslaget en redegørelse for hvorledes Landsstyret påtænker at indarbejde 

pålagte besparelser og samtidig opretholde en effektiv fiskerikontrol.  

 

I udmøntning af strukturpolitikken for fiskeriet (jf. redegørelse til Landsstinget af 

august 2004) er GFLK involveret i en række konkrete initiativer der bl.a. indebærer 

en rationalisering af fangstrapporteringen  samt en fremtidige organisering og 

finansiering. 

 

Redegørelsen er et oplæg til en principiel debat og stillingtagen her i Landstinget til 

forskellige løsningsmodeller til en fremtidig kontrolordning inden for fiskeriet. 

 

GFLKs lovmæssige beføjelser har ikke ændret sig nævneværdigt siden GFLK blev 

etableret i forbindelse med Hjemmestyrets overtagelse af forvaltningen af fiskeriet. 

Arbejdsopgaverne er derimod vokset betragteligt, dels som følge af de stigende krav 

til en mere effektiv forvaltning af fiskeriet, de nye reguleringer især inden for det  

kystnære fiskeri, men også i lyset at det stigende internationale kontrolsamarbejde. 
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På baggrund af GFLK’s budgetbidrag til finanslovsforslaget udbad finansudvalget sig 

tillige i september 2005 en redegørelse for hvorledes Landsstyret påtænker at 

indarbejde besparelserne og samtidig opretholde en effektiv fiskerikontrol. GFLK’s 

bidrag hertil er indarbejdet i redegørelsen. 

 

Formålet med redegørelsen er at afdække betingelserne for GFLK’s nuværende virke 

og dets udvikling samt at afklare hvilke tiltag, ændringer m.m. der er behov for for at 

sikre en optimal anvendelse af de ressourcer, GFLK er tildelt. 

Formålet har også været at fremsætte en række anbefalinger til, hvorledes der i 

fremtiden kan arbejdes videre med en optimering af GFLK’s funktioner. 

 

I redegørelsen beskrives mulighederne for etableringen af den fremtidige kontrol, 

således at denne lever op til såvel de nationale som internationale krav til en effektiv 

og troværdig fiskerikontrol. 

Redegørelsen indeholder samtidig en vurdering af de økonomiske og finansierings-

mæssige forhold, muligheder og behov for at opretholde en sådan fiskerikontrol. 

 

Det er mit håb at redegørelsen vil kunne danne grundlag for en frugtbar diskussion af 

den fremtidige fiskerikontrolindsats i Grønland. 

 

Finn Karlsen 
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Indledning 
 

GFLK’s primære mål er at sikre, at Grønlands Hjemmestyres fiskeri- og 

fangstlovgivning overholdes, herunder de regler, som er udstedt i henhold til 

gensidige aftaler eller i medfør af Grønlands deltagelse i internationale organisationer 

eller tiltrædelse af internationale konventioner om udøvelse af fiskeri. 

 

Det er ligeledes GFLK’s opgave, at indsamle viden om fiskeri, som kan forbedre 

planlægning af fiskeri og som kan forbedre den biologiske rådgivning om udnyttelsen 

af fiskeressourcerne. 

 

GFLK er en afdeling under Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. GFLK er i 

det daglige en relativ selvstændig organisation, der servicerer og arbejder med 

vigtige sags- og forhandlingsområder tæt sammen med Direktoratet. 

 

GFLK arbejder ifølge Landstingslov nr. 18 af 31.oktober 1996 om fiskeri. 

Denne lov sikrer, at udnyttelse af fiskebestanden er bæredygtigt og hensigtsmæssigt, 

og dermed at bevarelsen af fiskebestanden og reproduktion sikres. 

 

GFLK’s lovmæssige beføjelser har  ikke ændret sig siden GFLK blev etableret i 1987, 

da Hjemmestyret overtog ansvaret for kontrollen af fiskeriet. 

Omvendt er arbejdsopgaverne vokset markant, dels fordi der er kommet flere nye 

reguleringer i det kystnære fiskeri og dels fordi det internationale kontrolsamarbejde 

løbende udvikles. Kontrolsamarbejdets mål er, at sikre et bæredygtigt fiskeri. 

 

Inden for de sidste 10 – 15 år har fiskeriet og forvaltningen af ressourcerne ændret 

sig meget både nationalt og internationalt. I Grønland er der blot inden for de sidste 

10 år indført regulering af det kystnære rejefiskeri, krabbefiskeriet og kystnært fiskeri 

efter hellefisk samt mere komplicerede regler inden for de øvrige fiskerier. 

Internationalt er der indført tættere samarbejde om forvaltning af fælles bestande og 

et kontrolsamarbejde som i de kommende år skal udbygges betydeligt. 
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Det regel- og opgavekatalog som GFLK arbejder under har nu nået en sådan 

størrelse og kompleksitet, at GFLK med den eksisterende bevilling og organisation, 

ikke længere kan varetage de hertil knyttede arbejdsopgaver, på en tilfredsstillende 

og troværdig måde. 

 

I udmøntning af strukturpolitikken for fiskeriet (jf. redegørelse til Landsstinget af 

august 2004) er GFLK involveret i 3 konkrete initiativer. Det første er en 

rationalisering af fangstrapporteringen, hvilket især vil ske ved hjælp af et nyt 

indhandlingsmodul i GFLK’s eksisterende database. En mere langsigtet plan er 

udarbejdelsen af en analyse som giver forslag til GFLK fremtidige organisering og 

finansiering. Den sidste plan som der arbejdes på, er indførelse af elektronisk logbog 

inden 2010. 

 

I denne redegørelse, søger vi at belyse og redegøre for de problemer og opgaver 

som GFLK arbejder med til dagligt. Ligeledes vil vi fremkomme med forslag til løsning 

af de opgaver der venter os, så Grønland fortsat kan leve op til de nationale og 

internationale standarter der stilles til en troværdig forvaltning af fiskerierne. En 

forvaltning, der sikrer en effektiv udmøntning af fiskerilovgivningen og dermed skaber 

mulighed for en langsigtet bæredygtig udvikling af fiskeriet. 

Internationalt er der stor fokus på fiskeriet, som er Grønlands største eksportsektor. 

Det er derfor vigtigt, at Grønland kan fremstå som en troværdig fiskeripartner. 
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Sammenfatning 
 

Grønlands Fiskerilicenskontrol 

Som kontrolmyndighed på fiskeriområdet er det GFLK’s rolle at indsamle og 

registrere oplysninger fra fiskeriet og fiskeriindustrien. På dette grundlag kontrolleres 

det  at love og bekendtgørelser overholdes, den biologiske rådgivning sikres  

troværdige data og fangstoplysninger kan udveksles i henhold til internationale 

aftaler. Desuden  forsynes landsstyreområdet med aktuelle informationer om 

fiskeriets situation og udvikling. 

 

Siden GFLK’s etablering i 1987 er reguleringen af fiskeriet vokset betydeligt. 

Samtidig er behovet for flere og mere detaljerede informationer samt en hurtigere 

servicering af landsstyreområdet steget mærkbart. Dette har medført en markant 

stigning i GFLK’s arbejdsopgaver og forpligtelser. 

 

GFLK har siden 1989 haft det administrative ansvar for observatørordningen, hvis 

normering er faldet fra 50 til 27 observatører igennem de seneste 8 år. Desuden 

administrerer GFLK Jagtbetjentordningen der består af 16 jagtbetjente og 

assistenter.  

 

For at fremtidssikre og opretholde et tilfredsstillende serviceniveau i GFLK foreslås 

nye tiltag inden for observatørordning, og oprettelse af en fiskerikontrolgruppe i 

forbindelse med etablering af landingskontrol. 

Kontrolkorpset skal være i stand til at løse mange forskelligartede opgaver. For at 

løse disse opgaver ønskes en bred 2 årig basisuddannelse der består af såvel  

praktisk og teoretisk undervisning. 

 

Fiskerikontrol 

Med en fangstkapacitet der overstiger ressourcernes reproduktionsrate er der brug 

for en effektiv fiskerikontrol, der kan sikre at lovgivningen bliver fulgt. 

Forvaltningen må råde over et centralt opdateret fartøjs- og individregister, et register 

til logbogs- og indhandlingsdata samt kvote og licensregister. Dette er nødvendigt, 

hvis der skal skabes en effektiv fiskerikontrol, der sikrer at nationale og internationale 
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regler bliver fulgt, og hvis der skal leveres et godt datagrundlag for den biologiske 

rådgivning. 

 

For at følge udviklingen i kontrolvirksomheden indførte GFLK i 1996 en årsrapport 

som senere blev indstillet på grund af besparelser. En samlet årsrapport for 2000-

2005 forventes færdig i løbet af 2006. 

GFLK vurderer at de væsentligste potentielle effektivitetsforbedringer kan ske ved 

hjælp af ny teknologi. For at kunne udnytte denne teknologi er det afgørende at 

medarbejderstaben hele tiden tilbydes efteruddannelse og opkvalificering. 

 

Inden 2010 forventes det, at elektroniske logbøger bliver indført. Det anbefales, at 

Grønland følger denne udvikling og afventer standardiseringstiltag som er under 

udvikling. 

GFLK indførte efter frivillig aftale med flere indhandlingsstederne elektronisk 

indhandlingsrapportering i 2005. Det anbefales at lovgivningen tilpasses så både 

dataindholdet og –formatet bliver standardiseret. 

 

Observatørkorpset udfører en kontrol og vidensindsamling som ikke ville kunne 

opnås på anden måde, og som har en klar dokumenteret effekt.  

 

Jagt- og fiskeribetjentene yder et væsentligt bidrag til kontrollen med det kystnære 

hellefiskefiskeri i de nordlige distrikter. 

 

Databehandling og Databaseudvikling  

Store mængder data bliver genereret i fiskeriet og dette kræver professionelle og 

avancerede databasesystemer. Databasesystemet indgår som det vigtigste værktøj i 

fiskerikontrollen. Der stilles store krav til datakvaliteten og aktualitet, således der 

kontrolmæssigt kan reageres hurtigt og korrekt. De samme data anvendes til både 

statistiske og videnskabelige formål.  

 

Fiskeridatabasen administreres af GFLK, der står for den nødvendige udvikling og 

vedligeholdelse.  

I takt med indførelsen af nye reguleringstiltag samt de behov for data og information 

som forvaltningen har, kræves en løbende tilpasning og udvikling af databasen. 
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Med Fartøjsovervågningssystemet har GFLK et stærkt kontrolværktøj, der i de 

kommende år skal integreres yderligere med fangstregistreringsdatabasen. Det skal 

overvejes om fartøjsovervågningssystemet skal udvides til fartøjer der er mindre end 

90 BT.  

Fartøjsregistret og individregistret er nogle af de bærende registre i fiskeridatabasen 

og det er meget vigtig at  der i lovgivningen er beføjelser der sikrer at de opdateres 

med korte og regelmæssige mellemrum. 

 

Økonomisk Grundlag for GFLK 

Siden GFLK i 2003 fik eget budget har bevillinger og forbrug ligget jævnt på 18 – 

18,5 mio. kr. pr år. For at kunne efterleve de krav der stilles til en effektiv 

fiskerikontrol i dag, er der behov for yderligere ressourcer. Disse  ressourcer ville 

kunne indhentes ved medfinansiering fra erhvervets side i form af brugerbetaling 

samt kontrolafgift. 
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Konklusion 
 

Siden GFLK’s etablering i 1987 er reguleringen af fiskerierne steget betydeligt. 

Samtidig er behovet for flere og mere detaljerede informationer samt en hurtigere 

servicering af landsstyreområdet steget mærkbart. Dette har medført at det regel- og 

opgavekatalog som GFLK arbejder under har nået en sådan størrelse og 

kompleksitet, at GFLK med de eksisterende midler og organisation ikke længere kan 

varetage opgaverne på en tilfredsstillende og troværdig måde. Med en 

fangstkapacitet der overstiger ressourcernes reproduktionsrate er der brug for en 

effektiv fiskerikontrol, der kan sikre at lovgivningen bliver fulgt.  

For at effektivisere fiskerikontrollen foreslås nye tiltag herunder en opnormering af 

GFLK’s administrative stab, etablering af en fiskerikontrolgruppe samt indførelse af 

landingskontrol. Dertil hører et omfattende uddannelsesprogram inden for samtlige 

personalegrupper.  

Hvis GFLK skal kunne leve op til det ansvar og de forpligtigelser der kræves af en 

effektiv fiskerikontrol i dag, er yderligere ressourcer nødvendige.  

En medfinansiering fra fiskerierhvervet vil kunne bidrage til en mindre økonomisk 

belastning af det offentlige budget. 
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Kapitel 1  Fiskerikontrol 
 

1.1 Hvorfor har Grønland en fiskerikontrol? 

Siden midten af 70’erne hvor eksklusive økonomiske zoner (EEZ) for alvor blev 

almindeligt og efter vedtagelsen af FNs Havretskonvention i 1982, fik kyststaterne 

retten til udnyttelse af fiskeressourcerne, men også ansvaret for forvaltningen af 

fiskeriet i deres zoner. Udvidelse af den økonomiske zone til 200 sømil var kun et 

stykke af vejen til en bedre forvaltning af fiskeriet. Det var nødvendigt med yderligere 

regler for at sikre en effektiv forvaltning og en bæredygtig udvikling af fiskeriet.  

 

Allerede i begyndelsen af 80’erne blev det klart, at fiskeriet ikke kunne bære en 

ukontrolleret og hurtigt voksende udnyttelse af ressourcerne. Det var nødvendigt at 

indføre nye og mere vidtgående regler for udnyttelse af fiskeressourcerne, regler der 

ikke blot omfattede bevaringsforanstaltninger, men også foranstaltninger der i høj 

grad tog hensyn til de miljømæssige konsekvenser af fiskeriet. 

 

FN har vedtaget et antal resolutioner til forvaltning af fiskebestandene inden for såvel 

som uden for de økonomiske zoner. Blandt andet på baggrund af disse resolutioner 

har FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) udarbejdet et 

adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri (Code of Conduct for Responsible Fisheries). 

Denne blev vedtaget i 1995. Adfærdskodeksen er frivilligt, men dele er baseret på 

reglerne i Havretskonventionen og andre konventioner godkendt af FN-

medlemsstaterne og dermed bindende. FAOs adfærdskodeks er meget omfattende 

og dækker alt fra fiskeriforvaltning, det udøvende fiskeri, miljø, fiskeriforskning, 

akvakultur, sociale aspekter og beskyttelse af små kystsamfund samt produktion og 

handel.  

 

De grønlandske fiskeriforvaltningsregler afspejler for en stor dels vedkommende de 

principper og standarder som FAOs adfærdskodeks foreskriver. 

 

Hvis Hjemmestyrets fiskeripolitik fortsat skal leve op til internationale konventioner og 

FAOs adfærdskodeks, skal der til stadighed være en effektiv kontrolordning, der 

omfatter alle områder af denne politik.  
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En effektiv kontrolordning skal rette sig mod alle dele af fiskeriet, og tilrettelægges 

således, at der opnås den størst mulige effektivitet af kontrollen set i forhold til det 

gældende forvaltningsregime. 

 

Med en ressourceforvaltningspolitik, der er baseret på samlede tilladte 

fangstmængder (TAC) og tekniske bevaringsforanstaltninger, skal kontrollen blandt 

andet omfatte en kontrol af fiskeriindsatsen. Dette kan for eksempel ske gennem 

overvågning af fiskeriaktiviteterne og fiskerikapaciteten.  

 

Forvaltning af fiskeriet ved hjælp af TAC og kvoter kræver et indgående kendskab til 

fangstsammensætningen som opnås ved hjælp af fiskerilogbøger. Det er samtidig 

nødvendigt med en rapporteringspligt for de virksomheder der modtager eller 

opkøber fangster. Med rapporteringspligten kan fangster blive bekræftet og nærmere 

præciseret. Det er vigtigt, at disse oplysninger kan efterprøves på flere niveauer. 

Det er således fiskeripolitikken og dennes udmøntning som er afgørende for valg af 

kontrolforanstaltninger i fiskeriet. 

 

Det er således også et politisk valg at fastlægge niveauerne for landets fiskerikontrol, 

hvor den internationale adfærdskodeks naturligvis er et af de parametre, som skal 

indgå i disse politiske overvejelser. 

Imidlertid må det dog indrømmes, at Grønland på flere niveauer endnu ikke lever helt 

op til de internationale standarder. Der er endnu et stykke vej før Grønland med rette 

kan sige, at have en effektiv forvaltning og kontrol af fiskeriet.  

 

1.2 Hvad omfatter en effektiv fiskerikontrolordning 

En fuldstændig kontrolordning inden for fiskeriet er omfattende og opgavekataloget 

er kompliceret. Kontrolopgaverne varetages af flere instanser i Hjemmestyret og 

hviler således ikke alene i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug/GFLK. 
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For at GFLK kan løfte sine kontrolmæssige opgaver kræves det, at forvaltningen 

råder over et avanceret registreringssystem i form af en central database, der består 

af et sæt af registre: 

1. Fartøjsregister. 

2. Individregister. 

3. Register til meldinger, logbogsdata og indhandlingsdata. 

4. Kvote og licensregister. 

 

Databasen skal muliggøre validering af data samt danne grundlag for udarbejdelse af 

diverse statistikker til national og international brug. Blandt andet til brug for 

biologerne i forbindelse med den biologiske rådgivning om TAC og kvoter. 

 

Hertil kommer et veluddannet og kompetent kontrolkorps bestående af et passende 

antal fiskerikontrollører, der udfører kontrollen i havnene og til søs. Antallet af 

kontrollører vil naturligvis afhænge af kontrollens omfang og den praktiske 

tilrettelæggelse af disse kontrolopgaver. Dette skal stå i forhold til fiskeriets omfang, 

herunder kvoter, antal havne, distancer, fartøjstyper samt risikoen for ulovlige 

landinger etc. 

 

GFLK har som enhver anden offentlig institution en forpligtelse til at forvalte indenfor 

rammerne i de årlige finanslove. Det betyder, at der i forhold til finansloven er en 

forpligtelse til at skabe den bedst mulige forvaltning i forhold til bevillingen. 

Men finanslovens bevilling er ikke en garanti for, at kontrollen til enhver tid fungerer 

bedst muligt. Det er op til de administrative myndigheder at synliggøre hvilke 

kontrolopgaver, som forventes løst indenfor den givne bevilling. 

 

Det er yderst vanskeligt at måle den reelle effekt af en enkeltstående kontrolaktivitet, 

og vurdere om hvorvidt den bidrager til bæredygtigheden. Derimod er det muligt at 

vurdere om hele forvaltningsregimet fungerer eller om der er behov for at omlægge 

indsatsen ved at se på udviklingen af nøgleparametre sammenholdt med viden om 

hvordan forholdene i fiskeriet udvikler sig.  

 

I et forsøg på at give et billede at GFLK’s kontrolindsats, begyndte GFLK i 1996 at 

udarbejde årsrapporter, så der år for år kunne gøres rede for de aktiviteter, som 
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GFLK står for. En årsrapport som GFLK gerne så udbygget og som blandt andet 

kunne baseres på en form for målerapportering, hvor der gøres rede for 

ressourceforbruget på de opgaver og delmål der opstilles.  

 

GFLK måtte imidlertid indstille udarbejdelsen af årsrapporten efter 1999 på grund af 

manglende ressourcer, som følge af besparelser. Det er GFLK’s håb, at en samlet 

årsrapport for årerne 2000 til 2005 kan udgives inden for de næste par måneder. 

Udbygning af databaser, dataindsamling, dataintegration og forbedring af standarder 

vil bidrage til et effektivt system, hvor data kan samkøres og efterprøves. Sådanne 

systemer vil i flere tilfælde kunne effektivisere administrationen og for eksempel 

bidrage til en reduktion af brugen af søgående fiskeriinspektion og samtidig give 

større effekt. 

 

Et område der også kan anses for at være omkostningseffektive er en god 

forvaltning, der består af dygtige og erfarne medarbejdere. Derfor skal der kunne 

tilbydes personalet løbende opdatering og udbygning af viden gennem 

kompetencegivende efteruddannelse.  

Der kan ofte være behov for at ansætte specialister til at bygge bedre og smartere 

systemer.  

Personalet er den største værdi organisationen har og jo længere erfaring, højere 

kompetence og større motivation der er til stede, jo mere effektiv og værdifuld er den. 

 

1.3 De daglige opgaver 

Bilag 1 viser de arbejdsopgaver GFLK laver med reference til de eventuelle regler og 

love, som skal tilpasse disse opgaver. 

Bilag 7 viser en skematisk oversigt over de fiskerier GFLK overvåger og registrerer 

data fra. 

Det fremgår heraf, at GFLK’s arbejdsopgaver er meget omfattende og komplekse. 

Men mange af arbejdsopgaverne er også meget rutineprægede og indeholder store 

mængder ensformige opgaver. 

 

Især behandlingen af meldinger, logbøger og indhandlinger, og verificeringen af 

disse data stiller i dag store krav til hurtig og præcis registrering. Kravet til kvaliteten 

af behandlingen af disse data er især høj, når det drejer sig om forvaltning af 
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individuelle omsættelige kvoter, hvor man reelt administrerer en kvotekonto for de 

enkelte licenshavere.  

 

Mængde af materiale behandlet af GFLK 2000-2005
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* Antallet af behandlede 2005 -logbøger forventes at stige yderligere i takt med at de sidste logbøger modtages. 

 

Ovenstående grafiske afbildning viser udvikling af behandlede rapporteringer siden 

2000. Faldet i antallet af meldinger for de sidste 2 år skyldes især det udeblevne 

loddefiskeri. GFLK mangler endnu at modtage anslået 600 logbøger fra udenlandske 

fartøjer i 2004. 

Til og med år 2004 blev krabbe- og hellefiskeindhandlinger registreret via forskellige 

regneark af varierende format. Rejeindhandlinger er blevet registreret i GFLK’s 

database for alle år. Fra og med 2005 har GFLK haft mulighed for at indlæse 

elektronisk indhandlingsdata direkte ind i databasen. Derfor ses der i 2005 en 

markant stigning i antallet af indhandlinger i databasen, samt et fald i antallet af 

indhandlinger ”udenfor” databasen.  

 

Kontrolmæssigt er det vigtig, at der kan reageres hurtig, når der konstateres 

uregelmæssigheder. Men det må konstateres, at GFLK ikke kan leve fuldt op til dette 

krav.  

 

GFLK råder endnu ikke over de nødvendige ressourcer til effektivt at kunne behandle 

og kontrollere de indkomne datamængder systematisk. Databaserne er ikke fuldt 
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udbygget, og de personalemæssige ressourcer er langt fra tilstrækkelige. GFLK har 

derfor måtte lave kontrollen ved at foretage stikprøver og lave kampagner.  

Situationen opleves af GFLK som meget utilfredsstillende. 

 

Kontrolsystemet lider også under, at der for en stor del er tale om papirkontrol. Netop 

i forbindelse med landinger, anser GFLK det for vigtigt, at disse kan efterprøves ved 

en direkte fysisk kontrol. Men der er ikke i øjeblikket ressourcer i GFLK til at kunne 

gennemføre en sådan kontrol. 

 

Internationalt stilles der flere og flere krav til samarbejde og udveksling af data 

omkring fiskeriet. Dette samarbejde vil fremover være baseret på automatisk 

udveksling af data via internationalt aftalte kommunikationsprotokoller og 

dataformater. 

 

En udbygning af databasesystemerne betyder, at medarbejderne i GFLK, der til 

dagligt administrerer dette, må have høj IT-kompetence. 

 

1.3.1 Lovmæssige ændringer af fiskerikontrollen 

Det eksisterende fangstrapporteringssystem er kompliceret og en kilde til 

fejlregistrering af fangstdata. Det er særligt vanskeligt for udenlandske fiskere at 

forstå, fordi systemet på flere måder adskiller sig fra andre landes systemer. 

 

Følgende afsnit tager udgangspunkt i GFLK’s opgavekatalog hvor der gøres rede for 

de ændringer inden for de relevante love og bekendgørelser, som med fordel kan 

ændres og tilpasses for at kunne bidrage til en rationalisering og forenkling af GFLK’s 

registrerings- og kontrolopgaver: 

 

Meldinger: 

Meldingssystemet skal revideres med henblik på at gøre det mere simpelt og 

indførelse af tilsvarenede systemer, der er vedtaget i NEAFC, NAFO og som 

Grønlands øvrige samarbejdspartnere presser på for at få Grønland til at bruge i  

deres respektive økonomiske zoner. Det nye meldingssystem er baseret på samme 

kommunikationsform som fartøjsovervågningssystemet og benytter sig af de samme 

harmoniserede datastandarter som anvendes i NEAFC. Meldingerne bliver således 
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indlæst automatisk i fangstdatabasens meldingsmodul og bliver automatisk 

videresendt til den relevante kyststat eller organisation. 

 

GFLK anvender dagligt mange kræfter på administration af og opfølgning på 

meldinger. En gennemgribende ændring af meldingssystemet vil betyde, at 

behandlingen af meldinger vil blive væsentlig rationaliseret. Kontrollen samt det 

kontrolsamarbejde GFLK har med NEAFC og NAFO samt med de øvrige kyststater, 

bliver meget mere effektivt. Endvidere vil man opnå en hurtigere respons på 

uregelmæssigheder. 

 

Meldereglerne skal fremover også omfatte udenlandske fartøjer der sejler ind i 

Grønlands EEZ (eksklusive økonomiske zoner) med henblik på anløb af grønlandsk 

havn for at losse.  

 

Derved vil bl.a. canadiske fartøjer også blive pålagt at melde til GFLK og GLK.  

Nye melderegler er en væsentlig forudsætning for, at Grønland kan leve op til 

forpligtelserne til at kunne afvise fartøjer, der er blevet rapporteret som fartøjer der 

driver ulovligt fiskeri (Illegal Ureguleret Urapporteret). 

 

Logbogsbehandling: 

Logbogspligten er indført trinvis i takt med indførelse af regulering af de forskellige 

fiskerier. Hver gang er der stillet forskellige krav til oplysningspligten og de data der 

skal registreres.  

 

Administrationen og registreringen af logbogsdata bliver dermed indviklet og direkte 

meget dyrt. En forenkling af de grønlandske logbøger vil forenkle fangstregistrering 

og antallet af fejlregistreringer vil falde. Desuden vil fiskerne have nemmere ved at 

udfylde logbøgerne. EU, Norge og flere andre lande arbejder på tekniske løsninger. 

Det anbefales, at Grønland følger dette arbejde aktivt og venter på, at der indføres 

en international standard, som derefter indføres med de evt. modifikationer, der  

behøves for at tilpasse sådan et system til Grønland. Tidshorisonten vil formentlig 

være ca. 5 år. 
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Der er stor interesse i en ren elektronisk behandling af fangstoplysninger, da alle 

fiskerinationer bruger betydelige ressourcer på indsamling og behandling af logbøger 

og anden fangstregistrering. 

 

En elektronisk logbog indebærer også en betydelig effektivisering af kontrollen, da 

der kan indføres daglige fangstmeldinger og dermed en forenkling af hele 

fangstrapporteringen.  

 

Det kan ikke forventes, at alle logbogspligtige fartøjer vil kunne overgå til e-logbog 

samtidig, da dette vil kræve anskaffelser og installation af hardware og 

kommunikationsudstyr. Mindre fartøjer, der er mindre end 10 meter i det kystnære 

fiskeri, er i forvejen ikke logbogspligtige og behøver ikke e-logbog, da 

fangstregistreringen også sker i forbindelse med indhandling.  

 

Behandling af indhandlingsdata. 

Indhandlings-/landingsdata er den tredje søjle som fangstregistrering og kvotekontrol 

hviler på. Landingsdata anvendes til kontrol og verificering af logbogsfangster samt 

fangstregistrering for de fartøjer der ikke fører logbog samt fangstregistrering for 

uregulerede arter. 

 

GFLK tog i januar 2005 et nyt indhandlingsmodul i fiskeridatabasen i brug. 

Indhandlingsdatabasen er baseret på elektronisk indrapportering fra opkøberne og 

indhandlingsstederne og skal således dække første omsætningsled. 

Indtil nu har GFLK anvendt betydelige ressourcer på behandling og indtastning af 

indhandlingsdata fra de forskellige opkøbere i Grønland. GFLK behandlede tidligere 

manuelt alle indhandlinger fra rejefiskeriet, krabbefiskeriet, samt hellefiskeriet. Dertil 

kommer indhandlingsdata fra udenlandske fartøjer som ikke indtastes, men blot 

anvendes til manuelt verificering af logbogsfangster. Dertil er der nu mulighed for at 

registrere indhandlingsoplysninger for arter, der ikke er kvoteregulerede. 

 

Den elektroniske rapportering fra indhandlingsstederne er kommet istand på frivilligt 

grundlag og bidrager med en rationaliseringsgevinst for såvel GFLK som for 

industrien. Det anbefales at lovgivningen tilpasses, så både dataindholdet og 

formatet bliver standardiseret. 
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Fangstregistreringen i Grønland er ikke konsistent og konsekvent. De lande 

Grønland har samarbejde med, anvender alle landingsdata til grund for  

kvoteregulering og kvotetræk. Dette bevirker, at der ofte er forskelle på de fangsttal 

som GFLK registrerer og det kyststaten har registreret. 

For de udenlandske og de grønlandske havgående fartøjer er det logbogstallene der 

lægges til grund for kvotetrækket. Med undtagelse af de mængder der indhandles til 

fabrikker i Grønland. Her er det den mængde, som fabrikken opgør, som landet 

mængde der lægges til grund for kvotetrækket. For rejelandingernes vedkommende 

er det dog den mængde som fabrikken opgiver som købt mængde der bruges til 

kvotetræk.  

Det, at kvotetrækket for rejer er baseret på den opkøbte mængde og ikke den totale 

landede mængde, bevirker at fiskeren indirekte får en skjult kvoteforhøjelse. 

Forvaltningsmæssigt er dette uholdbart og direkte utroværdigt.  

 

Indhandlingsdatabasen vil danne basis for fangstrapportering inden for det kystnære 

fiskeri på regulerede såvel som uregulerede arter.  

 

I forbindelse med etableringen og udbygningen af indhandlingsdatabasen, vil der 

samtidig være behov for en løbende udbygning af regelsættet for oplysningspligten 

for opkøbere.  

Arbejdet er startet i form af revision af indhandlingsbekendtgørelsen1. Etablering af 

en indhandlingsdatabase vil samtidig kunne gøres tilgængelig for andre institutioner i 

Hjemmestyret som GFLK er forpligtet til at levere data til. 

Etablering af den nye indhandlingsdatabase vil på kort sigt udgøre en meget stor 

effektivisering og ressourcebesparelse. Indhandlingsdatabasen skal yderligere gøres 

bedre i form af validering og samkøring med logbøger og meldinger. Den vil med 

tiden blive den vigtigst datakilde inden for fiskerireguleringen og den tilhørende 

strukturpolitik for det grønlandske fiskeri. 

 

                                                 
1 Hjemmestyretsbekg. nr. 14 af 25. maj 1987 om rapportering ved indhandling af fiskeri-, fangst-, og 
fåreavlsprodukter. 
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Kvotekontrol og kvoteadministration: 

Kvoteadministrationen af det grønlandske rejefiskeri stiller store krav til 

databehandlingen. Det er et fiskeri der er baseret på individuelle omsættelige kvoter 

og her anvender GFLK hovedparten af ressourcerne. Især kvoteflexordningen giver  

 

ekstra meget administration. Kvoteflexordningen giver rederen mulighed for at tage 

forskud på næste års kvote eller overføre ikke opfisket kvote til næste år. 

Kvoteflexordningen giver en fordobling i udstedelse af årskvotemeddelelser 

(licenser), da der skal udstedes nye, når rederiernes kvoteforbrug gøres op flere 

gange om året.  

 

Administrationen og registreringen af de øvrige fiskerier er mere simpel, men kan i 

perioder være meget belastende. Især loddefiskeriet, der er kendetegnet med en 

kort, men hektisk perioden over 4 til 8 uger, hvor der er tale om op til 100 fartøjer på 

samme tid og i samme område. Dette stiller store krav til en hurtig og effektiv 

registrering af indkomne fangstdata.  

 

Med et kompliceret meldesystem, og logbøger der er længe undervejs, sker der 

fejlregistreringer. Der er tale om notfartøjer, der tankfører fangsten og landingerne 

sker altid i udlandet eller til transportfartøjer. Det er meget vanskeligt for GFLK at 

gennemføre en effektiv kontrol af dette fiskeri.  

 

Fartøjsovervågningssystemet. 

Fartøjsovervågningssystemet (FOS) blev indført i år 2000. Systemet omfatter alle 

udenlandske fiskefartøjer og alle grønlandske fartøjer over 90 BT samt fartøjer med 

tilladelse til forarbejdning eller lastning af fiskeprodukter.  

Siden indførelsen af FOS er ca. 95 grønlandske fartøjer blevet omfattet af systemet. 

Ca. 300 forskellige udenlandske fartøjer er i de seneste 5 år registreret i FOS.  

 

Udviklingen inden for fiskerikontrolsamarbejdet international (NAFO og NEAFC) 

såvel som bilateralt (Norge, EU, Island, Færøerne, Rusland) stiller nu så store krav til 

udvekslingen af fartøjsdata, fangstinformation og fartøjsmeldinger. Det har medført, 

at GFLK i 2004 skiftede til et nyere og mere brugervenligt overvågningssystem, der 

er blevet udviklet af det samme firma, som udvikler og supportere Fiskeridatabasen. 
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For at kunne drage det fulde udbytte af fartøjsovervågningssystemet skal systemet 

kunne integreres med det eksisterende fangstregistreringssystem LULI. Samkøring 

og krydscheckning af positioner mod logbogs- og meldingsdata vil give en 

effektiviseringen af kontrollen samt forbedre datakvaliteten, også til fordel for den 

biologiske rådgivning. 

Endelig skal systemet, som nævnt under afsnittet “meldinger”, integreres tæt med 

hele meldingssystemet.  

 

Det skal overvejes om det grønlandske FOS skal udvides til at omfatte fartøjer der er 

mindre end 90 BT (50 BRT). Dette er en udvikling der ses i andre lande, hvor fartøjer 

med en længe over 12 meter også bliver omfattet. Det grønlandske krabbefiskeri 

med 6 forvaltningsområder og licensbegrænsning til maksimalt 2 områder vil kunne 

drage fordel af, at også mindre fartøjer skal have overvågning. 

 

Bemandingskontrol: 

Grønlandske fartøjer over 50BRT/90BT skal indsende bemandingslister sammen 

med turens aktivmelding samt efterfølgende en bemandingsliste sammen med 

logbøgerne når turen er slut. 

Bemandingskontrollen havde indtil 1996 kørt med en lav prioritet, men grundet 

politisk ønske blev denne kontrol opprioriteret. GFLK fik i den forbindelse adgang til 

det grønlandske personregister og dette forbedrede kontrollen væsentligt.  

Imidlertid råder GFLK ikke over en egentlig database til denne kontrol og det meste 

af kontrolarbejdet er primært baseret på manuel kontrol og medarbejderens 

personlige erfaring og hukommelse. 

 

Etablering af en database - udbygning af GFLK’s eksisterede individregister vil kunne 

effektivisere denne kontrol væsentligt og samtidig indgå som grundlag for 

beskæftigelsesstatistik inden for fiskeriet. 

 

Internationale kontrolordninger: 

En stor del af GFLK’s internationale kontrolarbejde og rapporteringer har 

udgangspunkt i NAFO og NEAFC kontrolordningerne. Ordningerne pålægger 

endvidere, at der udføres en landingskontrol, hvor de rapporterede fangster 

verificeres - dvs. fysisk kontrol.  
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Flere af disse forpligtelser er endnu ikke med i den grønlandske lovgivning. 

Efterhånden som kontrolsamarbejdet udvides og effektiviseres, bliver situationen 

mere og mere vanskelig for Grønland. Det er tvivlsomt om overtrædelser, der begås 

af grønlandske fartøjer i international farvand, kan retsforfølges i Grønland. 

NAFO og NEAFC regler påbyder de enkelte medlemslande at afvise og forbyde 

losning af fartøjer, der ikke er registreret under et medlemslands flag hvis de er 

blevet observeret fiskende i strid med gældende internationale bevaringsregler. Det 

er tvivlsomt, om Grønland kan efterfølge reglerne, hvis et sådant fartøj ønsker at 

losse i grønlandsk havn. 

  

Licensudstedelsen herunder administration af fartøjs- og individregistret: 

I forbindelse med etableringen af LULI-databasens fartøjs- og individregister blev 

licens-udstedelsen lagt ind i LULI sammen med et kvoteregister.  

Licensgodkendelsen og udskivning af licenser sker i tæt samarbejde med 

Fiskeriafdelingen i Direktoratet. Udstedelsen af licenser har midlertidigt ligget hos 

GFLK og dette tilbageføres nu gradvist til Fiskeriafdelingen. 

 

GFLK sidder endnu med selve licensudskrivningen for det kystnære fiskeri inden for 

krabber og hellefisk. Dette fiskeri er domineret af en blanding af joller (samt 

hundeslæder) og mindre fartøjer. Her skal licensansøgere igennem en ansøgnings- 

og godkendelsesprocedure via kommunen, som videresender ansøgningen til GFLK. 

Denne procedure anvendes der til tider uforholdsmæssige store ressourcer på.  

 

GFLK har kun kapacitet til at udføre stikprøver af de licensansøgninger, der 

indkommer fra kommunerne.  

 

Opretholdelse af Fartøjs- og individregister  

Fartøjsregistret og individregistret er nogle af de bærende registre i fiskeridatabasen 

og det er absolut vigtig at disse registre har en lovmæssig opbakning der sikrer at de 

opdateres med korte og regelmæssige intervaller.  

 

Fartøjsejere skal pålægges at indsende oplysninger om deres fartøjer, når der er sket 

ændringer af fartøjets specifikationer, såsom ændring af tonnage og dimensioner 

som følge af ombygning etc. samt ændring af maskineffekten. Ændring af ejerforhold  
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i forbindelse med salg og køb skal også meddeles. Endelig bør lovgivningen 

pålægge fiskerierhvervet at ansøge om indflagning af fiskerfartøj til den grønlandske 

flåde. Tilladelse til indkøb af fartøj til indflagning i den grønlandske fiskerflåde skal 

foreligge fra landsstyreområdet inden der kan søges licens eller anden tilladelse til 

fiskeri på grønlandske kvoter i GRL, EEZ (eksklusive økonomiske zoner) eller i 

internationalt farvand. Derved kan fiskerikapaciteten styres effektivt og derved også 

reducere et eventuelt efterfølgende politisk pres på forvaltningen. 

 

Det skal desuden overvejes om fartøjsejerne også skal pålægges at indberette 

oplysninger om redskabsantal og -størrelse såvel som forarbejdningskapacitet. 

 

1.3.2 Observatørkorpset 

I 1989 blev der indført en observatørordning der gradvist blev udbygget til et korps 

med en normering på 50 fiskerilicenskontrollører i 1996.  

Indførelse og udvidelse af ordningen blev bl.a. indført i forbindelse med overgang til 

individuelle og omsættelige kvoter i rejefiskeriet. Rejefiskeriet var den gang påvirket 

af en meget stor overkapacitet i rejeflåden og der foregik til tider et stort udsmid af 

små rejer, en såkaldt ”high-grading”. Samtidig var det også svært at få troværdige 

data omkring bifangst i rejefiskeriet. 

 

Observatørordningen fokuserede dengang hovedsagelig på rejefiskeriet for at 

reducere udsmids- og bifangstproblemerne og således opnå en mere troværdig 

fangstrapportering. 

 

Fiskeriobservatørernes opgave er at føre tilsyn med fiskeriet, dvs. at følge og 

observere fiskeriet, herunder især sikre korrekt fangstregistrering, og at der ikke sker 

udsmid. De kan også vejlede skipper, samt rapportere og anmelde overtrædelser. 

Fiskeriobservatørerne har således ikke kompetence til at kontrollere om 

fiskerilovgivningen overholdes og håndhæves. De kan altså ikke med magt 

gennemtvinge påbud eller udstede bøde m.v.  
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Brugen af observatører i fiskeriet bidrager til en bedre overholdelse af reglerne. Især i 

de tilfælde hvor almindelige kontrolsystemer ikke er tilstrækkelige, så som: 

• Overholdelse af udsmidsforbud; 

• Reduktion af bifangster; 

• Brugen af ulovlige redskaber; 

• Korrekt registrering af fangst og bifangst samt udsmid; 

• Særlig dataindsamling i forbindelse med nye fiskerier; 

• Assistere i forbindelse med videnskabeligt arbejde og dataindsamling; 

• Overholdelse af bemandingsregler 

 

GFLK har udviklet et analyseværktøj der kan analysere forskelle i fartøjernes 

fangstsammensætningen og således måle effekten af observatørdækningen.  

GFLK har påvist, at der tilsyneladende: 

• er en markant forskel på andelen af industrirejer for nogle fartøjer med og uden 

observatør; 

•  generelt er en forskel på udsmid af rejer med og uden observatør ombord; 

•  tilstedeværelsen af en observatør har en præventiv virkning med hensyn til 

udsmid af især rejer. 

 

Den grønlandske havgående rejeflåde med egenproduktion består i dag af ca. 12 

fartøjer, der ejes af 6 rederier. Antallet af fartøjer er ganske vist faldet betydeligt, men 

den gennemsnitlige tonnage og maskineffekt er vokset. Fangstkapaciteten er  

 

således steget betydeligt siden overgangen til individuelle og omsættelige kvoter og 

det er GFLK’s vurdering, at rejeflåden stadig har en overkapacitet. 

Kontrolmæssigt er det meget betænkeligt med overkapacitet i de forskellige fiskerier 

og det er som nævnt også dette, der anses for at være det største problem inden for 

fiskeriet – også globalt set.  

 

Antallet af observatører er gradvist faldet til 27 sidst i 2005. Dækningen af fiskeriet er 

derfor faldet tilsvarende og især inden for rejefiskeriet har observatørerne således til 

tider rapporteret om et stigende udsmid af små rejer. GFLK kan også konstatere at 

kvaliteten af logbøgerne kan være svingende og det kan ikke afvises at der sker 

underrapportering. 
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Fiskerikontrol er dyrt og en observatør ordning er således også en relativ dyr 

delløsning inden for fiskerikontrollen. Imidlertid sikrer observatørerne informationer 

fra fiskeriet som ikke vil kunne fås på anden måde og med den nødvendige 

troværdighed. Flere andre lande er begyndt på etableringen af lignende ordninger. 

 

1.3.3 Jagt- og fiskeribetjentenes rolle i en fiskerikontrolordning. 

Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug udgav i 2004 en redegørelse vedrørende 

jagtbetjentordningen. Der henvises derfor til denne redegørelse med hensyn til 

jagtbetjentenes roller i den fremtidige fiskerikontrol. 

Redegørelsens visioner og handlingsplaner såvel som de fremførte anbefalinger er i 

overensstemmelse med de anbefalinger i nærværende GFLK redegørelse. 

 

GFLK finder det oplagt at jagt- og fiskeribetjentene indgår i en mere overordnet 

fiskerikontrolordning. Dette er muligt uden at det går ud over jagt- og 

fiskeribetjentenes primære opgaver. GFLK har med stort udbytte anvendt 

jagtbetjente sammen med fiskeriobservatører til specialopgaver. Til dagligt bliver det 

kaldt for kombi-kontrol, det vil sige en kombination af jagtkontrol og fiskerikontrol på 

samme tur. 
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Kapitel 2 Grønlands Fiskerilicenskontrol  
 

2.1 GFLK’s historie og organisation 

GFLK blev etableret i 1987 i forbindelse med Hjemmestyrets overtagelse af 

fiskeriforvaltningen. Grønland overtog dermed selv ansvaret for forvaltningen af 

fiskeriet. På det tidspunkt blev kontrollen med kvoteoptaget primært rettet mod de 

større fartøjer (havgående) og de udenlandske. Arbejdet bestod dengang næsten 

udelukkende af at behandle og registrere fangstmeldinger som disse fartøjer var 

pålagt at indberette til GFLK og Grønlands Kommando. 

Logbøger blev indført i det havgående fiskeri, men GFLK’s behandling af logbøgerne 

bestod kun i at registrere de totale fangster i henhold til logbogen og sammenlignede 

disse med fangstmeldingerne. Logbøgerne blev videresendt til Grønlands 

Naturinstitut der var den primære bruger af de mere detaljerede logbogsdata. 

 

Som følge af overkapacitetsproblemerne i det havgående rejefiskeri, hvor der 

angiveligt foregik et meget stort udsmid af rejer, indførte Hjemmestyret i 1989 en 

observatørordning. (Dengang blev observatørerne kaldt fiskerilicenskontrollører). 

Samtidig overgik det havgående rejefiskeri til individuelle omsættelige kvoter. 

Administrationen af ordningen blev lagt hos GFLK, der sørgede for at sætte 

observatører ombord på rejeskibene. Ordningen blev gradvist udvidet til et korps med 

en normering på 50 observatører i 1995. 

 

I 1996 blev det erkendt at Direktoratet havde behov for et fangstregistreringssystem 

der kunne leve op til de nye forvaltningskrav der blev stillet i forbindelse med et 

stigende behov for flere og mere detaljerede informationer samt en hurtigere 

servicering af landsstyreområdet. Det kystnære rejefiskeri overgik i 1997 fra at være 

et pointsystem fiskeri til licensfiskeri med individuelle omsættelige kvoter ligesom det 

havgående. Der blev indført logbogspligt for disse fartøjer og det blev besluttet, at 

GFLK skulle varetage opgaven med indtastning af logbøger og indhandlingssedler. 

GFLK’s medarbejderstab blev i denne forbindelse opnormeret med 2 overassistenter.  

 

Siden er reguleringen især de kystnære fiskerier udvidet betydelig. Fiskeri efter 

hellefisk og krabber er blevet licensieret og der er indført logbogspligt. Samtidig blev 

indhandlingsstederne pålagt at indrapportere landinger direkte til GFLK således at 
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der kunne føres en opdateret opgørelse af kvoteforbruget i disse fiskerier. GFLK og 

direktoratet blev pålagt at finde de nødvendige ressourcer inden for de eksisterende 

rammer. 

 

GFLK’s administrative besætning er dags dato 14 personer, hvoraf 2 er 

timelønsansat (student og kontormedhjælp). 

Bilag 3 viser GFLK’s organisatoriske placering i Direktoratet for Fiskeri, Fangst og 

landbrug. 

 

GFLK’s opgavekatalog er meget stor og belastningen på de enkelte medarbejdere 

har ofte vist sig at være for højt og for ensformigt. Især assistentgruppen, der står for 

behandlingen af logbøger og indhandlinger, er kendetegnet ved stor udskiftning. 

 

Bilag 1 viser en detaljeret opgørelse over de arbejdsopgaver og forpligtelser som 

GFLK varetager.  

Bilag 2 giver en grafisk afbildning over opgaver og personalemæssige ressourcer i 

GFLK. 

 

2.2 Visioner og Handlingsplaner 

GFLK udarbejdede i 2003 en vision- og handlingsplan for forvaltning af områdets 

ressortopgaver i perioden 2003-2006. De følgende afsnit giver en nærmere 

beskrivelse af GFLK’s  visioner. 

 

Bilag 4 giver en punkt oversigt over visioner og handlingsplaner. 

 
2.2.1 Observatørordning. 
 Observatørordningen opretholdes med en normering der svarer til et 

dækningsniveau for udenlandske og grønlandske fartøjer på mindst 50%.  

Det skal også overvejes om der skal være 100% dækning af rejetrawlere med 

egenproduktion. 

 

Observatørordningen skal omlægges til brugerfinansiering sådan, at det er fartøjerne 

der betaler en afgift for brug af observatørerne. Afgiften beregnes på baggrund af 

kontroldage ombord. 
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Observatørerne skal efter behov kunne veksle mellem observatørjobbet og det 

kystnære fiskerikontrol som assistance til det egentlige fiskerikontrollørkorps i 

samarbejde med jagt- og fiskeribetjentene. 

 

Observatørernes arbejdsopgaver bør kontrolmæssigt ikke udvides, men det vil være 

oplagt at de skal udføre en mere systematisk dataindsamling blandt andet til 

Grønlands Naturinstitut. Observatørerne skal fortsat kunne gå ombord på de fartøjer 

der har et kontrolproblem – især omkring udsmid og bifangst. Helt naturligt vil de 

også indgå som observatører i nye fiskerier under udvikling såvel som 

forsøgsfiskerier. 

Observatørernes kompetenceniveau skal forhøjes igennem forskellige kursustilbud 

og generel uddannelse. Rekruttering direkte fra fiskeindustrien bør undgås. 

 

2.2.2 Fiskerikontrolgruppe. 

 Der etableres en fiskerikontrolgruppe ved GFLK der normeres med 8 personer 

(afhængig af behov og udvikling inden for fiskeriet i Grønland skal denne normering 

kunne justeres) med speciale i landkontrol og fiskerikontrol/inspektion.  

Fiskerikontrollørerne skal have gennemgået en ca. 2-årig uddannelse som beskrevet 

i kapitel 3.3. 

Fiskerikontrollørernes arbejde vil veksle mellem administrativ kontrol af logbøger og 

indhandlingsoplysninger (papirkontrol) og fysisk kontrol i havnene på kysten. 

Gruppen arbejder tæt sammen med GFLK’s personale. Den fysiske kontrol vil bestå 

af inspektionsture/kampagner til de forskellige byer og indhandlingssteder. Kontrollen  

vil bestå af en egentlig landingskontrol, hvor landingerne bliver overvåget med 

henblik på kontrol af logbogsoplysninger, overholdelse af licensbetingelser, med 

henblik på kontrol af fiskearter, redskaber, og fangstområder etc. Kontrollen skal 

også omfatte en egentlig fartøjskontrol med henblik på kontrol af fartøjsspecifikation 

og oplysninger om ejerforhold. Fiskerikontrollørerne vil, grundet den grønlandske 

infrastruktur, befinde sig en stor del af tiden på rejse langs kysten. Desuden vil disse 

fiskerikontrollører varetage evt. internationale opgaver i NEAFC og NAFO som 

inspektører. Fiskerikontrollørerne skal også kunne varetage kontrol af udenlandske 

fartøjer herunder også formodede IUU-fartøjer (Illegal Ureguleret Urapporteret) der 

søger at lande deres fangst i Grønland eller blot anløber grønlandsk havn. 

 



KALAALLIT NUNAANNI AALISARSINNAANERMUT AKUERSISSUTINIK NAKKUTILLIIVIK (KANUAANA) 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)    
 

 31

2.2.3 GFLK’s administrative stab. 

GFLK skal i lyset af det nuværende opgavekatalog, udvides med et antal 

medarbejdere inden for databehandling, alm. sagsbehandling samt IT-udvikling. 

Desuden skal det generelle kompetenceniveau højnes inden for assistent- og 

kontorfuldmægtiggrupperne.  

 

GFLK’s fysiske rammer sætter imidlertid en grænse for udvidelse af 

medarbejderstaben og det vil derfor være nødvendigt med en forøgelse af 

kontorfaciliteterne. Enten skal GFLK flyttes til anden bygning eller der kan findes 

ledige lokaler i nærheden, der evt. kan rumme kontrolgruppen og andre funktioner. 

Sidstnævnte er ikke nogen optimal løsning. Et samlet kontor vil absolut være at 

foretrække. 

 

2.2.4 Landingskontrol.  

Der indføres landingskontrol der består af dels en pligt til at lade al fangst der landes i 

Grønland passere over en vægt. Losningen fra fiskerfartøjer med egenproduktion 

skal moniteres af et stevedorefirma, der garanterer for tally og vejning af hele den 

mængde der landes. Dette kan varetages af Blue Water eller Royal Arctic Line der 

skal garantere for korrekt registrering af produkter og mængder. GFLK’s 

fiskerikontrollører skal stikprøvevis kunne deltage i denne kontrol for blandt andet 

kontrol af logbogsregistreringer.  

 

For mindre fartøjer der lander til fabrikker i Grønland er opkøber/indhandlingsstedet 

forpligtiget til at rapportere til GFLK jfr. de gældende regler. Her skal 

fiskerikontrollørerne med jævne mellemrum overvære losning og checke logbøger og 

kontrollere andre dokumenter mv. Det skal vurderes om der i forbindelse med denne 

kontrol skal indføres en kontrolafgift i lighed med det afgiftssystemet der anvendes i 

andre lande. 

 

I forbindelse med landing i udlandet skal Grønland have udvidede 

kontrolsamarbejdsaftaler med Norge, Færøerne, Island og EU (Danmark) omkring 

udveksling af landingsinformation. 

Samtidig skal rederen/føreren forpligtes til senest 48 timer efter en losning at 

fremsende en landingserklæring til GFLK. 
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2.2.5 Søgående fiskeriinspektion.  

Udgifterne til søgående fiskeriinspektion er meget høje og GFLK anser det for 

urealistisk, på nuværende tidspunkt, at deltage i eller helt overtage denne funktion. 

 

Imidlertid anbefales det, at GFLK, i de kommende år, koncentrerer sig om kontrol af 

det mere kystnære fiskeri, hvor brugen af jagtbetjentfartøjerne vil spille en afgørende 

rolle. Kontrol af kystnært fiskeri med jagtbetjentfartøjerne vil kunne indgå som en 

væsentlig faktor og således frigive ressourcer fra GLK, som vil kunne bruges til det 

havgående fiskeri.  

 

Samarbejdet med GLK skal udvides med henblik på koordinering af kontrollen i det 

kystnære farvand samt kontrollen i havnene. 

 

2.3 Uddannelse 

Et effektivt kontrolkorps der skal stå for kystnær fiskerikontrol og kontrol i havnene 

kræver en god uddannelse der gør kontrollørerne i stand til at løse de forskelligartede 

kontrolopgaver. 

Det nye kontrolkorps skal bestå af personer med en god boglig baggrund som sikrer 

at den kontroluddannelse de skal gennemgå kan gennemføres på et passende højt 

niveau.  

 

Den basisuddannelse som fiskerikontrollørerne skal gennemgå tilrettelægges som en 

kombination af praktisk erfaring og en mere teoretisk uddannelse inden for 

fiskeribiologi, mikrobiologi (fangstbehandling, hygiejne, o. l), myndighedsudøvelse 

samt kendskab til søfartsforhold, navigation og et godt kendskab til engelsk. Dette 

skal være på et niveau der passer til fiskerikontroludøvelse. De skal ligeledes have et 

godt kendskab til hele regelsættet inden for fiskeriet.  

Basisuddannelsen vil løbe over en periode på ca. 2 år. 

Der vil være mulighed for at afvikle uddannelsesaktiviteterne enten i Danmark eller 

Grønland. Hvis kurserne afvikles i Danmark, vil der naturligvis også være mulighed 

for at supplere en teoretisk undervisning med sidemandsoplæring ved 

fiskeriinspektoraterne i Danmark. 

Det vil dog være oplagt at udnytte flere af de grønlandske uddannelsesinstitutioner 

så som ATI-Skolen i Maniitsoq, Fiskeriskolen i Paamiut og sprogskolen i Sisimiut.  
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Basisuddannelsen vil som nævnt, strække sig over et par år med skiftevis praktisk 

kontrolarbejde i marken, som føl, og perioder på skolebænken. Den praktiske 

erfaring tænkes opnået dels ved at følge den danske fiskerikontrol dels ved praktisk 

arbejde i Grønland. Erfarne fiskerikontrolmedarbejdere fra Direktoratet for Fiskeri, 

Fangst og Landbrug vil ligeledes kunne deltage i den praktiske uddannelse i 

Grønland. 

 

Da de danske og grønlandske forhold ikke umiddelbart kan sammenlignes, vurderes 

det, at det ikke altid vil være hensigtsmæssigt at medarbejdere fra GFLK deltager i 

de samme uddannelsesaktiviteter, som dem der gennemføres for den danske 

fiskerikontrol. I stedet vil Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og/eller dets 

samarbejds-partnere kunne planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelses-

aktiviteter målrettet mod GFLK. 

 

Gennem et tættere samarbejde med Grønlands Kommando vil uddannelsen inden 

for søværts fiskerikontrol delvis kunne gennemføres i Grønland. 

 

Evt. efteruddannelse og videreuddannelse vil også kunne bestå i udveksling med 

andre af Grønlands samarbejdspartnere f.eks. EU, Norge, Island og Canada. 

 

Ved ansættelse af nye fiskerikontrollører bør kravet være, at de har minimum en 11. 

klasse udvidet afgangseksamen fra folkeskolen eller tilsvarende. De skal have taget 

grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi på udvidet niveau. 

 

Det er vigtigt at observatørerne har en ensartet uddannelse og træning for at kunne 

opnå en tilfredsstillende indsats og udbytte. Dette kan kun opnås gennem et fast 

uddannelsesprogram. 

Det er også vigtigt, at der er en organisation der kan give observatørerne den 

fornødne opbakning og følge op på de problemer de møder til søs. Tilsvarende skal 

der være et effektiv kommunikations- og informationssystem der kan behandle, 

analysere og krydschecke observatørernes rapporter og informationer. 

 

Der henvises til bilag 5 (basisuddannelsens moduler) der giver en nærmere 

beskrivelse af pensum-indholdet i de forskellige moduler. 
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Kapitel 3 Databehandling og Databaseudvikling 
 

3.1 Datahåndtering og kontrolværktøjet. 

Fiskeriet skaber meget store mængder data der kræver professionelle og 

avancerede databasesystemer. Alle fangster skal registreres på individ, fartøj, licens, 

kvoteområde, statistiske område samt tid og dato. Detaljeringsniveauet er højt, fordi 

data skal stilles til rådighed for Grønlands Naturinstitut, der blandt andet anvender 

data til deres biologiske rådgivning. 

Grønlands Hjemmestyre har på et tidligt tidspunkt besluttet at anvende Oracle som 

databasestandart 

Fiskeridatabasen administreres af GFLK, der står for den nødvendige udvikling og 

vedligeholdelse.  

Fiskeridatabasen – i daglig tale kaldet LULI (Licenser, Ugemeldinger, Logbøger og 

Indhandlinger) – er opbygget i moduler (registre). Fiskeridatabasen består af et 

individregister, fartøjsregister, kvotemodul, licensmodul, logbogsmodul, 

meldingsmodul samt et indhandlingsmodul.  

Alle data er registreret og lagret således de kan indgå i og anvendes til statiske og 

videnskabelige formål. Der anvendes internationale standarter så som FAO- og ISO-

koder.  

Udviklingen af LULI i Oracle startede tilbage i december 1996. Indtil da var 

fangstrapportering registreret i en Paradox-database. Denne database var ikke 

tidssvarende og kunne ikke leve op til de krav og behov som en effektiv forvaltningen 

og kontrol skal stille i dag. 

Udvikling og support blev overtaget af TietoEnator A/S i København. Programmering 

og udvikling bliver således professionelt varetaget og en gennemrevideret og 

nyudviklet LULI-database er blevet virkeliggjort. Databasen blev etableret på en 

selvstændig server, der blev placeret ved EDB-afdelingen. 

 

Udviklingsplaner; 

Udviklingen og realiseringen af LULI har fulgt en fast plan der er baseret på 

etableringen af grunddatabaser. Et fartøjsregister og et individregister samt et 

kvoteregister udgør grundstammen i hele databasen. Udviklingen af de moduler der  

indgår i LULI er efterfølgende blevet udviklet og udbygget i takt med behovet, men 

især afhængigt af budgetmidler. Udviklingen af databasen bliver ligeledes bestemt af 
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de nye nationale reguleringsregler og de særlige krav den internationale rapportering 

stiller til en effektiv ressourceforvaltning. 

 

Tilpasninger og videreudvikling; 

En dynamisk database som LULI skal udvikles og tilpasses i takt med indførelsen af 

nye reguleringstiltag samt de behov for data og information som forvaltningen har.  

Databaseprogrammer, og den hardware programmerne afvikles på, udvikles også 

løbende med nye funktioner og muligheder. I takt med udbygningen af systemet 

forbedres kontrolmulighederne, og kvaliteten af datavalideringen stiger betydeligt. Et 

godt eksempel er samkøring af positionsdata fra fartøjsovervågningssystemet med 

positionsdata fra logbøger.  

Når denne applikation er fuldt implementeret, vil GFLK kunne validere logbogsdata 

hurtig og kunne reagere hurtigt ved uregelmæssigheder.  

 

Integration og datawarehouse: 

Hele udviklingen af LULI-databasen har fulgt de sædvanlige standarter inden for 

databaser. Databasen lever op til de kravene om integration med andre systemer. 

Under hele udviklingen har GFLK haft for øje at LULI skulle kunne indgå i et 

datawarehouse koncept, således at informationerne kan deles med evt. andre 

Hjemmestyre direktorater og myndigheder i Hjemmestyret. LULI lever op til 

Hjemmestyrets edb-politik og vil således kunne indgå i en fremtidig portal-løsning for 

Hjemmestyrets fagsystemer. 

 

Dataudtrækning og rapportgenereringer; 

Et databasesystem som LULI stiller store krav til de personer, som skal lave særlige 

udtræk og udvikle rapporter om fiskeriet og kvoteforbruget til forvaltningen. Der 

kræves et stort overblik over databasestrukturen og indgående kendskab til de data 

der ligger i de forskellige registre.  

Det er nødvendigt at beherske et dataudtræksprogram som kan uddrage og 

præsentere data på en optimal og hurtig måde.  

 

GFLK har etableret Oracle databaseværktøjet Discoverer, der anvendes til 

dataudtræk og til at etablere et antal standart rapporter der typisk anvendes i den 

daglige forvaltning. 
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Ressourceforbrug og behov;  

Mindst 8 personer sidder dagligt og indtaster logbøger og indhandlingsoplysninger, 

vedligeholder fartøjs- og individregistret samt kvote- og licensregistret. Til den brug 

fortages der en række forskellige dataudtræk der indgår i kontrollen af de behandlede 

data. Når valideringen afslører fejl i indberetningen må data genindhentes fra kilden 

og efterfølgende rettes, hvilket er en meget tidskrævende proces.  
I forbindelse med udvikling og implementering af nye moduler til databasen lægges 

der ekstra arbejde som betyder, at andre opgaver bliver nedprioriteret. Der bruges 

mange ressourcer på oplæring og hjælp til nye medarbejdere. Medarbejderne 

inddrages også i planlægning og udviklingen af nye og forbedrede applikationer til 

databasen. 

Udvikling, support og anden bistand til driften af fiskeridatabasen og 

fartøjsovervågningssystemet varetages af TietoEnator. Support på den hardware der 

anvendes til databasen ydes af Hjemmestyrets EDB-afdeling. Support til hardware og 

kommunikation til fartøjsovervågningen ydes af Kimik IT. 

 

Support udgifter 

Årligt har GFLK budgetteret med følgende beløb: 

Kimik IT,    kr. 120.000,- 

EDB-afdelingen  kr.   10.000,- 

TietoEnator A/S,  kr. 650.000,- 

 

3.2 Andre opgaver  

Individregistret er forbundet med det grønlandske CPR-register således at 

forvaltningen har aktuelt kendskab til licensindehavernes adresser mv. Det er GFLK’s 

håb, at det grønlandske erhvervsregister (GER) på samme vis kan forbindes til 

databasens individregister.  

 

DFFL og GFLK søger gennem et samarbejde med Skattedirektoratet at få adgang til 

indkomstoplysninger for de personer der ansøger om licens til fiskeri. Det forventes 

at der inden for et par år vil være etableret en database ved Skattedirektoratet hvor 

indkomstoplysninger vil kunne hentes. Dette vil bl.a. betyde en effektivisering af 
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behandlingen af licensansøgninger der således vil kunne ske hurtigere samt lette 

kommunernes arbejde med licensansøgninger. 

Kapitel 4  Økonomisk Grundlag for GFLK 
 
4.1 De historiske bevillingsforudsætninger for GFLK  

GFLK’s bevillinger og forbrug er først indenfor de sidste 3 år blevet synliggjort som 

selvstændig hovedkonto 50.01.05 i de årlige finanslove og regnskaber. Tidligere 

indgik bevillinger og forbrug i Landsstyreområdets samlede administrative bevillinger 

under hovedkonto 50.01.01. 

For årene 2003 til 2006 (Forslag til Finanslov 2006, som det foreligger før valgets 

udskrivelse i september 2005: 

 2003 2004 2005 FFL 2006 

   Budget Regnsk   Budget Regnsk   Budget Regnsk   Budget Regnsk 

 Antal     Antal     Antal     Antal     

Gager adm. personale 14 3.576   12 3.377   14 3.938   14 3.993   

                     

Lønninger, observatører 30 11.218   28 10.023   27 9.812   27 9.950   

                     

Lønudgifter i alt  44 14.794 12.692 40 13.400 13.075 41 13.750   41 13.943   

                  

                  

Rejser og opholdsudgifter   2.756 2.957   2.163 2.317  1.516    1.600   

                  

Ferierejser og bohaveflytninger   244 315   376 983  1.186    1.130   

                  

Administrationsudgifter   400 727   351 488  965    1.020   

                  

Leje af bygninger   10 17   10 106  0    0   

                  

Anskaffelser   100 99   100 137  73    75   

                  

Driftsstøtteaftaler EDB   1.000 1.806   1.000 1.108  650    650   

                         

Øvrige udgifter i alt   4.510 5.921   4.000 5.139   4.390     4.475   

                  

DRIFT I ALT   19.304 18.613   17.400 18.214   18.140     18.418   
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Det økonomiske forbrug har i ovennævnte 4 års periode ligget meget jævnt på 18,0 – 

18,5 millioner kroner pr. år. 

 

I ovennævnte periode er antallet af normeringen faldet fra 44 til 41 medarbejdere, 

hvilket især ses af reduceringen af de budgetterede lønomkostninger fra 2003 til 

2004. Løbende opsigelser, pensioneringer, afskedigelser, tjenestefri har ført til en 

underbemanding og dermed mindre lønudgifter end budgetteret for de enkelte år. 

Overskuddet i lønbudgettet er i stedet brugt til udvikling, support og anden bistand til 

fiskeridatabasen og fartøjsovervågningssystemet. 

 

Den ovenfor beskrevne økonomi i GFLK finansierer følgende aktiviteter: 

 

Observatører ombord på:  

Hjemlige fiskefartøjer kr. 8.700.000 pr. år 

Udenlandske fiskefartøjer kr. 1.100.000 pr. år 

 

Behandling af fangstdata: 

Havgående fiskefartøjer (Grønlandske + udenlandske) kr. 1.120.000 pr. år 

Grønlandske fiskefartøjer (kyst) kr.    900.000 pr. år 

 

Modtagelse og indtastning af indhandlingsrapporter kr.    500.000 pr. år 

 

Udstedelse og kontrol med licenser til: 

Hjemlige og udenlandske fiskefartøjer kr.    280.000 pr. År 

 

Fartøjsovervågning: kr.    300.000 pr. År 

 

Med dette aktivitetsniveau løser GFLK sine opgaver i forhold til den hjemlige 

fiskeflåde på et niveau, som kan betegnes som utilstrækkelig. Ligeledes er 

dækningen af den udenlandske fiskeflåde mindre tilfredsstillende.  

 

 



KALAALLIT NUNAANNI AALISARSINNAANERMUT AKUERSISSUTINIK NAKKUTILLIIVIK (KANUAANA) 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)    
 

 39

4.2 Fremtidige bevillingsforudsætninger for GFLK 

For at højne dette niveau anser GFLK det for nødvendigt, at få tilført yderligere 

ressourcer både i form af flere medarbejdere og i form af yderligere midler til at 

udbygge og effektivisere den elektroniske registrering af fiskeriet, således at 

Grønland kan leve op til de grønlandske behov og internationale forpligtelser for 

kontrol. 

 

GFLK ønsker at gennemføre en fiskerikontrol og -registrering, som kan give de 

politiske beslutningstagere det bedst mulige baggrundsmateriale i forbindelse med 

fastlæggelsen af det ønskede forvaltningsregime indenfor fiskeriet. 

 

En ændring af den nuværende økonomiske budgetform med mulighed for 

fremtidsbudgettering vil bidrage til en bedre udnyttelse af GFLK’s ressourcer. 

Eksempelvis kunne et eventuelt overskud overføres til en ”øremærket projektkonto”. 

Dette ville give mulighed for at midler til større indkøb, herunder EDB hardware, 

videreudvikling af databaser og fartøjsovervågningen, kan implementeres i et 

anderledes fornuftigt forløb.  

 

4.3 Estimerede udgifter til udvidelse af fiskerikontrollen. 

I gennemsnit koster det mellem 18,0 og 18,5 millioner kroner pr. år at holde GFLK i 

gang. Det skal dog bemærkes, at rejseudgifter til observatørerne, videreudvikling, 

nyanskaffelser og kursusvirksomhed ændrer sig betydeligt fra år til år. Herudover er 

der store ændringer, afhængigt af kontrol aktivitet i Østgrønland og i NAFO 

reguleringsområdet.   

Der er således tale om meget omkostningstunge poster, hvor især 

lønomkostningerne vejer mest og påvirker hele GFLK budgettet.  

 

De skønnede ekstraomkostninger forbundet med en udvidelse af fiskerikontrollen i en 

4-årig periode, er skitseret i nedenstående tabel. Indførsel af brugerbetaling for 

observatørordningen vil kunne dække merudgifter forbundet med landingskontrol, 

uddannelse samt udvikling af databasen. 
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  1. År 2. År 3. År. 4. År. 
Basis uddannelse2 1.0 Mill. 1.0 Mill. 250 t. 250 t. 
Database udvikling 1.5 Mill. 500 t. 250 t. 250 t. 
Elektronisk datarapportering 1.0 Mill. 500 t. 200 t. 200 t. 
GFLK adm. Opnormering 700 t. 700 t. 700 t. 700 t. 
Landingskontrol (8-10 årsværk) 3.5 Mill. 3.5 Mill. 3.5 Mill. 3.5 Mill. 
Rejseudgifter mm. 1.0 Mill. 1.0 Mill. 1.0 Mill. 1.0 Mill. 
         
I alt 8.7 Mill. 7.2 Mill. 5.9 Mill. 5.9 Mill. 

         
Brugerbetaling (observatørordning) 7.5 Mill 7.5 Mill 7.5 Mill 7.5 Mill 

 

Erhvervets medfinansiering af kontrollen vil hjælpe betydeligt til forbedring af 

Hjemmestyrets årlige driftsomkostninger til fiskerikontrol. Derudover vil en 

medfinansiering af omkostningerne sikre muligheden for etableringen af en fast 

basisuddannelse samt en generel udbygning og udvikling af kontrolordningerne.  

Set fra en samfundsøkonomisk synsvinkel vil en medfinansiering af kontrollens store 

omkostninger kunne anskues mere retfærdigt, da der ikke længere vil være tale om 

omkostning for samfundet, men at brugerne af kontrollen inddrages via afgifter.  

Hvis brugerbetalingssystemet indføres vil der kunne etableres en helt ny 

grunduddannelse. 
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Bilag 1 Arbejdsopgaver  

 
Arbejdsopgaver 
 

 
Lov/bekg. Ref. 

 
Beskrivelse 

 
Terminer 

Meldinger 
 

 
HJ Bekg. Nr. 9 af 15 APR 1996 om 
kontrol med havgående fiskeri. 

 
Behandling og indtastning af meldinger fra havgående grønlandske og 
udenlandske fartøjer.  
Ankomstmeldinger; 
Aktivmeldinger; 
Ugemeldinger; 
Områdemeldinger;  
Passivmeldinger; 
Afgangsmeldinger; 
Positionsmeldinger  
Efterlysning af manglende meldinger. 

 
Dagligt  
 
 

Logbogsindtastning 
Havgående fartøjer 
(grønlandske og 
udenlandske) 
 

 
HJ Bekg. Nr. 9 af 15 APR 1996 om 
kontrol med havgående fiskeri. 

 
Behandling og indtastning af logbøger fra det havgående fiskeri udenlandske 
fartøjer i GRL farvand samt grønlandske fartøjer i GRL-farvand såvel som i 
internationalt farvand og andre EEZ. 
Efterlysning af manglende logbøger. 
Efterkontrol af logbøger samt skrivelser til fartøjsfører vedr. mangler i LB 
føringen 

 
Dagligt 

Logbogsindtastning 
Kystnært fiskeri 
 

 
HJ Bekg. Nr. 39 af 30 DEC 1996 om 
kystnært fiskeri efter rejer. 
HJ Bekg. Nr. 17 af 14 JUN 2002 om 
rapportering af fangster og indhandlinger 
i det kystnære krabbefiskeri. 

 
Behandling, indtastning og kontrol af logbøger fra det kystnære fiskeri efter 
krabber og rejer. 
Efterlysning af manglende logbøger. 
Efterkontrol af logbøger samt skrivelser til fartøjsfører vedr. mangler i LB 
føringen 

 
Dagligt 

Indhandling 
Havgående 
 

 
HJ Bekg. Nr. 9 af 15 APR 1996 om 
kontrol med havgående fiskeri. 
HJ Bekg. Nr. 14 af 25 MAJ 1987 om 
rapportering ved indhandling af fiskeri-, 
fangst- og fåreavlsprodukter. 

 
Behandling, indtastning og kontrol af indhandlinger fra det havgående 
rejefiskeri.  
Landingsoplysninger fra udenlandske fartøjer. 
 
Indhentning og efterlysning af manglende indhandlingsoplysninger. 
 

 
Dagligt 

Indhandling 
Kystnært fiskeri 
 

 
HJ Bekg. Nr. 39 af 30 DEC 1996 om 
kystnært fiskeri efter rejer. 
HJ Bekg. Nr. 17 af 14 JUN 2002 om 
rapportering af fangster og indhandlinger 
i det kystnære krabbefiskeri. 
HJ Bekg. Nr. 6 af 14 FEB 2002 om 
kystnært fiskeri efter hellefisk. 
 

 
Behandling, indtastning og kontrol af indhandlinger fra det kystnære fiskeri 
efter krabber, rejer, hellefisk og laks;  
 
Indhentning og efterlysning af manglende indhandlingsoplysninger. 

 
Dagligt 
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Arbejdsopgaver 
 

 
Lov/bekg. Ref. 

 
Beskrivelse 

 
Terminer 

Fartøjsovervågning 
FOS 
 

 
HJ Bekg. Nr. 21 af 30 MAJ 2001 om 
overvågning af fiskeriet via satellit. 

 
1. Daglig opfølgning og kontrol af fartøjernes regelmæssige rapporteringer 
og bevægelser 
2. Opfølgning på FOE problemer (fartøjer der ikke sender regelmæssigt) 
3. Kontakt til de udenlandske FMC (fiskeriovervågningscentre)4. Etablering 
af nye fartøjer i systemet. Daglig backup og support til brugere. 
5. Systemudvikling og opgraderinger mv. 

 
Dagligt 

Laksefiskeri 
 
HJ Bekg. Nr. (ændres hvert år)  
 

 
Licensudstedelse og fangstregistrering af daglige fangster og indhandlinger 

 
Dagligt fra AUG til DEC 

Fangstrapporteringer 
 

 
NAFO og NEAFC kontrol-ordningerne 

 
NAFO 
NEAFC 

 
Månedlig 

Fangstrapporteringer 

 

 
Bilaterale aftaler (samarbejdsaftaler) 

 
Norge 
Færøerne 
Island 
Rusland 
(EU) 

 
Ugentlig 

Fangststatistikker 
NAFO/FAO/ICES 
ordninger 

 
Samarbejdsaftaler. 

 
GS  
GN 
DFFL 
Ad-hoc arbejdsgrupper mv. 

 
2-3 gange årligt 

Notifikationer  

 

 
NAFO og NEAFC kontrol-ordningerne 

 
NAFO 
NEAFC 

 
Årligt og når nye fartøj 
kommer til. 
 

Bemandingskontrol 
 

 
HJ Bekg. Nr. 35 af 28 OKT 1993 om 
bemanding af grønlandske fartøjer (over 
50 BRT) 

 
Kontrol af bemandingen. Fartøjer over 90 BT (50 BRT). 
Kontrol af bemandingslister der indsendes sammen med aktivmelding og 
logbog efter rejsen. 
 

 
 
Dagligt 

NAFO Kontrolordning 
 

 
NAFO Conservation and Enforcement 
Measures 
STACTIC-møder 
Ad-Hoc arbejdsgrupper 

 
Div. rapporteringer i forbindelse med overtrædelser, opfølgning på nye 
kontrolregler og tiltag. 
Mødeforberedelser og deltagelse. Oplæg og forslag til nye kontrolregler. 
Observatør- og fartøjsovervågnings samarbejdede. STACTIC og Ad-Hoc 
arbejdsgrupper. 

 
 
2 -3 gange årligt 

NEAFC 
Kontrolordning 

 
NEAFC Control and Enforcement 
Scheme 

 
Div. rapporteringer i forbindelse med overtrædelser, opfølgning på nye 
kontrolregler og tiltag. 

 
 
2 -3 gange årligt 
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Arbejdsopgaver 
 

 
Lov/bekg. Ref. 

 
Beskrivelse 

 
Terminer 

 PECCOE-møder 
Ad-Hoc arbejdsgrupper 
Advisory Groups 

Mødeforberedelser og deltagelse. Oplæg og forslag til nye kontrolregler. 
Observatør- og fartøjsovervågnings samarbejdede. PECCOE og Ad-Hoc 
arbejdsgrupper. 

Kontrollørordningen 
 

 
HJ Bekg. Nr. 3 af 18. Marts 2004 om 
fiskeriobservatørers opgaver og 
beføjelser. 

 
Administration af fiskerilicenskontrollørerne 
Briefinger; debriefinger; rapportevalueringer; fordeling; rejseplanlægning; 
personaleadm.; daglig opfølgning på problemer rapporteret fra 
kontrollørerne;  
Udarbejdelse af instrukser og rapporter; uddannelse og kursus forberedelser 

 
 
Dagligt 

Licensudstedelse 
 

 
HJ Bekg. Nr. 5 af 31 MAJ 2002 om 
licens til fiskeri 

 
Udstedelse i samarbejde og på anfordring af fiskeriafdelingen 

 
Dagligt, men især 
DEC/JAN og JUN/JUL. 

Administration af 
LULI Fartøjs- og 
individregister 

 

 
 

 
Daglig opdatering af fartøjsregistret og individregistret; nye fartøjer, 
ændringer af ejerforhold og ændringer af person og selskabsoplysninger 

Daglig 

Fiskeridatabase-
udvikling og 
vedligeholdelse 

 

 
 

 
Udvikling af LULI 
Vedligeholdelse af LULI 
Fejlretninger 
Værktøjsudvikling 
Rapportimplementering 
Statistikudvikling 
Tilretning af LULI til nye politiske regulerings tiltag 

Daglig 

Administrations-
database WinKon 
Fiskerilicenskontrollør 
Jagtbetjente 
Administration 

 
 

 
Daglig registrering af aktiv/passiv dage, ferie, sygdom, udstyr, rejser og 
observationer.  

 
Daglig 

GLK samarbejde 
 

 
 

 
Daglig kontakt og samarbejde med Grønlands Kommando. Udveksling af 
informationer og backup til licenskontrollørerne ombord i fiskerfartøjerne. 
FOS samarbejde og support. 

 
Daglig 

Regeludarbejdelse 
Forslag til 
fiskeriregulering mv. 

 
 

 
Udarbejdelse af forslag til ændringer og nye Bekg. Når GFLK har fundet 
problemer. Samarbejde med Fiskeriafd. om udarbejdelse af nye Bekg. og 
ændringer til eksisterende regler. 

 
Ad-hoc 
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Arbejdsopgaver 
 

 
Lov/bekg. Ref. 

 
Beskrivelse 

 
Terminer 

Udvalgsarbejder 

 

 
 

 

 
Nautisk udvalg: 
Fiskeriudvalg; 
div. ad hoc udvalg 
Bilaterale forhandlinger med NOR, FRO og RUS 
EU forhandlingsgruppen 

 
Løbende deltagelse 
 

Intern EDB-support 
(GFLK) 
 

 
 

 

 
Hjælp og undervisning til GFLK’s personale når der opstår problemer med 
bl.a. udskrivning og andre problemer med PC=erne samt 
softwareapplikationerne. 
Hjælp og undervisning til DFFL omkring databasen og registre. 

 
Daglig/Ad-hoc 

   
Personale-
administration og 
regnskabsfunktioner 

 

 
 

 

 
GFLK stab: 
Ferieplanlægning; tjenestetidskontrol; budgetlægning og styring; 
tjenesterejser, MUS-samtaler; ansættelsesprocedurer; udgiftsbilagskontrol; 
 
Licenskontrollørerne: Rejse tilrettelæggelse, udlevering af udstyr; briefing 
og delbriefinger af kontrollører; rapportskrivning; instruksudarbejdelse; 
daglig kontakt til kontrollører til søs.Jagtbetjentene: 
Rejse tilrettelæggelse, udlevering af udstyr; behandling af 
jagtbetjentrapporter og registrering; rapportskrivning; instruksudarbejdelse; 
daglig kontakt til jagtbetjentene; ferieplanlægning; ansættelsesprocedurer; 
reparation af materiel, tjenestetidskontrol og registrering; budget og 
regnskab - udgiftsbilagskontrol; 
 

 
Dagligt 

 
Uddannelse og 
kursusvirksomhed 

 
 

 

 
Kursus og uddannelsesplanlægning.  
Observatører og jagtbetjente 

 
2 gange årligt 

Ad-hoc 

 
Alm. Kontorarbejde 

 

 
 

 

 
Daglig kontorarbejde, post ind/ud; journalisering og arkivering, indkøb og 
anskaffelser til kontoret; 

 
Dagligt 
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Bilag 2 Opgaver og bemanding i GFLK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 2005 Tallene fra 2005  er de foreløbigt registrerede. Logbøger er ofte 1½ måned undervejs 
fra fangst på havet til registrering i GFLK. Den store stigning i antallet af indhandlinger i 
databasen i 2005 skyldes, at GFLK har haft mulighed for at indlæse elektronisk-modtaget 
indhandlinger direkte i databasen. Herved har det også været muligt at indlæse 
indhandlingsoplysninger på nye uregulerede arter. 
  
Bemærkninger til søjlediagram: 
 
Meldinger: 
Strukturtilpasningerne i det havgående rejefiskeri har medført et faldende antal meldinger. 
Loddefiskeriet er udeblevet i 2004 og 2005, hvilket har medført at antallet af meldinger er 
faldet med 300-400 stk. 
Logbøger: 
GFLK mangler endnu at modtage anslået 600 logbøger fra udenlandske-fartøjer i 2004.  
Antallet af fartøjer i det kystnære rejefiskeri har været faldende i hele perioden. 
Antallet af fiskerier med logbogspligt er udvidet i perioden, og der forventes i 2006 at der 
indføres generel logbogspligt for fartøjer over 10 meter. 
Indhandlinger: 
Som følge af etableringen af den nye indhandlingsdatabase vil de regnearksbaserede 
indhandlinger bortfalde. Dette repræsenter en betydelig effektivisering i behandlingen af 
krabbe- og hellefiskeindhandlinger. 

Opgaver og bemanding i GFLK
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Ministersekretær
Lars Olsen

Sekretær for direktøren
Alice Møller

Fangst- og Jagtafdelingen
Kontorchef

Ole Heinrich

Kontorchef
Jeanette Holding

Fiskeriafdelingen
Afdelingschef

Emanuel Rosing
(Souschef i DFF)

Observatører Jagt- og fiskeribetjente

GFLK
Licensinspektør

Mads T. Nedergaard

ESU/ADM/Landbrug
Kontorchef

Niels Fensbo

Direktør
Amalie Jessen

Landstyremedlem
Finn Karlsen

AC-fuldmægtig AC-fuldmægtig

Fangstregistrering
Meldinger, Logbøger,

Indhandlinger, Kvotebørs
og ugerapporter

Licens, fartøj og individ
- Licensudstedelse

  - Fartøjsregistrering
 - Individregistrering

Observatørafdeling og ADM
- Observatører

      - (landingskontrol)

PAN/JFK og ADM
- Jagtbetjente
- (kystkontrol)

Souschef

Fiskerilicensinspektør
Mads T. Nedergaard

Bilag 3 Organisationsplaner 
 
Direktoratet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (DFFL eller APNP) består af 4 
afdelinger. Henholdsvis Fangst- og Jagtafdelingen (FJA), Fiskeriafdelingen (FA), 
Administrations-, erhvervsstøtteafdelingen og landbrugsafdelingen 
(ADM/ESU/Landbrug) samt Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK). 
 
Direktoratet for Fiskeri,  
Fangst og Landbrug 
organisationsplan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
GFLK organisationsplan: 



KALAALLIT NUNAANNI AALISARSINNAANERMUT AKUERSISSUTINIK NAKKUTILLIIVIK (KANUAANA) 
Grønlands Fiskerilicenskontrol (GFLK)    
 

 47

Bilag 4 Visioner & Handlingsplaner 
 
Landstyreområdet for Fiskeri, Fangst og landbrug udarbejdede allerede i 2003 en 
vision- og handlingsplan for forvaltning af områdets ressortopgaver i perioden 2003-
2006. Nedenfor er GFLK’s visioner og handlingsplaner: 
 
Visioner: 
 
1. Opbygge et effektivt og veluddannet kontrollørkorps bestående af jagt- og 

fiskeribetjente, fiskerikontrollører og Observatører. 
2. Rationalisering og effektivisering af GFLK’s og JFKs kontrol- og 

moniteringsopgaver 
3. Udbygning af GFLK’s/JFKs databaser og registre i et fastlagt forløb.  
4. Vidensdeling af GFLK’s/JFKs databaser med hele direktoratet 
5. En hurtig, ensartet og grundig sagsbehandling og udstedelse af licenser 

indenfor det kystnære og havgående fiskeri.  
6. En hurtig, ensartet og grundig udregning af kvoteforbruget for fartøjer og 

rederier.  
7. Vedligeholdelse og fastholdelse af internationale, bilaterale og multilaterale 

forhandlinger samt kontrakter, således at Grønlands position ikke svækkes. 
8. Lovkomplekset på fiskeriområdet gennemgår en revision, som fokuserer på at 

give et godt grundlag for DFFL og GFLK til at indhente den fornødne 
dokumentation for at foretage den korrekte sagsbehandling og kontrol.  

9. Målrettet uddannelse af GFLK og JFKs personale, således at kompetencen 
forhøjes. 

10. Udvikling af et mere effektivt og fleksibelt kontrolkorps. 
11. Vedligeholde og forbedre et godt arbejdsmiljø og samarbejdsklima.  
12. På længere sigt udvikle et kontrolkorps bestående af personer, der har en 

jagtspecialiseret uddannelse samt personer med en fiskerikontroluddannelse. 
 
Handlingsplaner: 
 
1) Opgradering af GFLK’s personalesituation som svarer til de ekstra opgaver 

GFLK har fået de senere år:   
a) Fartøjsovervågningen (½ kontorfuldmægtig) 
b) Jagtbetjentordningen (1 kontorleder og 1 overassistent) 
c) Sagsbehandling af licens til kystnært fiskeri efter krabber og hellefisk (1 

overassistent) 
d) Logbøger til det kystnære krabbefiskeri (1 overassistent) 
e) Kvotefleksordningen (1/4 kontorfuldmægtig) 
 

2) Opbygning af et effektivt og veluddannet kontrollørkorps bestående af jagt- og 
fiskeribetjente, fiskerikontrollører og Observatører: 
a) Kontrollørkorpset ønskes udvidet så det også dækker de havgående trawlere, 

både udenlandske og grønlandske samt både øst og vestkysten, sådan at 
GFLK kan udføre de kontrolopgaver effektivt, som det kræves af GFLK. 

b) At udbygge jagtbetjentordningen med kommunal tilskud. 
c) At udbygge jagtbetjentordningen til hele Grønland. 
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3) Rationalisering og effektivisering af GFLK’s og JFKs kontrol- og 
moniteringsopgaver: 
a) Udbygning og integrering af data fra fartøjsovervågningen med LULI 

databasen. 
b) Ansættelse af medarbejdere der kontrollerer datakvaliteten og udviklinger 

m.v. 
c) Etablering af en landingskontrol, der lever op til det grønlandske behov og 

internationale forpligtelser. 
 
4) Udbygning af GFLK/JFKs databaser og registre i et fastlagt forløb: 

a) Etablering af indhandlingsmodulet. 
b) Jagt- og fiskeribetjentenes rapporteringsskema ændres til et format, der kan 

danne et bedre grundlag for at kunne dokumentere overtrædelse samt at 
kunne udarbejde statistik over jagt- og fiskeribetjentenes arbejde. 

 
5) Vidensdeling af GFLK/JFKs databaser med hele direktoratet:  

a) Udarbejdelse af instrukser til LULI-databasen, sådan at en større del af 
DFFL’s personale på egen hånd kan finde oplysninger samt udtrække data 
fra basen. 

b) Adgang til databasen fra eksterne brugere som GS og GN med udveksling af 
viden.  

c) Holde samarbejdsmøder med fiskeriafdelingen i DFFL sådan, at ønskede 
oplysninger fra databasen kan planlægges bedre datakvalitet og dermed få 
bedre arbejdsmiljø. 

 
6) En hurtig, ensartet og grundig udregning af kvoteforbruget for fartøjer og rederier: 

a) Hurtigere indsendelse af logbogsblade samt indhandlingssedler evt. 
elektronisk.  

 
7) En hurtig, ensartet og grundig sagsbehandling og udstedelse af licenser indenfor 

det kystnære fiskeri efter krabber, hellefisk og laks: 
a) Samarbejde med kommunen om at sikre en bedre kvalitet af de oplysninger 

der indgår i godkendelsen af licensansøgningen 
b) Få flere af GFLK’s personale med i sagsbehandlingen og udstedelse af 

licenser 
c) Udarbejde detaljerede instrukser til sagsbehandling samt udstedelse af 

licenser 
 
8) Vedligeholdelse og fastholdelse af internationale, bilaterale og multilaterale 

forhandlinger samt kontrakter, sådan at Grønlands position ikke svækkes: 
a) Deltage aktivt i arbejdet med internationale forhandlinger samt 

samarbejdsorganisationer  
 
9) Målrettet uddannelse af GFLK og JFKs personale, så kompetencen forhøjes. 

a) Afholdelse af autorisationskurser for jagtbetjente med passende mellemrum, 
så de hænger sammen med personaleudskiftningen samt udvikling af IT-
værktøjer. 

b) Etablere en vidensopbygning og værktøjer i GFLK, så dataoplysninger fra 
databaserne kan foretages hurtigt, målrettet og effektivt. 
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10)  Lovkomplekset på fiskeriområdet gennemgår en revision, som fokuserer på at 
give et godt grundlag for DFFL og GFLK til at indhente den fornødne 
dokumentation for at foretage den korrekte sagsbehandling og kontrol: 
a) Samarbejde med fiskeriafdelingens jurister om en revision af gældende love 

og bekendtgørelser.  
 
11)  Vedligeholde og forbedre et godt arbejdsmiljø og samarbejdsklima: 

a) Holde koordinations- og orienteringsmøder hver dag 
b) Muligheder for jobrotation i GFLK 

 
12)  På længere sigt udvikle et kontrolkorps bestående af personer, der har en 

jagtspecialiseret uddannelse samt personer med en fiskerikontroluddannelse. 
Disse personer skal udføre fiskerikontrol både søgående samt landbaseret. Dette 
specialist korps skal assisteres af et større antal jagt- og fiskeriassistenter som 
også arbejder som fiskeriobservatører. Fordelene ved dette system er følgende: 
a) Én basisuddannelse 
b) Én specialistuddannelse 
c) Én overenskomst 
d) Rationalisering af administrationen af kontrolordningen 
e) Stor fleksibilitet mellem jagt- og fiskerikontrolordningerne, sådan at det ikke 

går ud over det videre arbejde i forbindelse med sygdom, ferie mv. 
f) Karriere-muligheder for assistenter og observatører 
g) Muligheder for udveksling af erfaringer i de forskellige kontrolordninger samt 

områder 
 

En rekrutteringsgruppe med ensartet uddannelse til besættelse af 
specialiststillingerne  
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Bilag 5 Basisuddannelsen består af følgende moduler: 
 

Modul 1 ”Introduktion”  

Introduktion; DFFL og GFLK; Fiskerikontrollens historie; EU og andre 

samarbejdspartnere; Studieteknik; Samfundsorientering; Tjenesteforhold. 

 

Modul 2 ”Sikkerhed, navigation og SRC 

Sikkerhed i land; Køreteknik; Førstehjælp og brandslukning; Navigation; 

Søsikkerhed; SRC. 

 

Modul 3 ”Introduktion til GFLK’s edb-systemer” 

Hjemmestyrets og DFFL’s IT-politik; Introduktion til edb og Internet/postsystem; 

Introduktion GFLK’s databaser og statistik; GFLK’s databaser; 

Fartøjsovervågningssystem Satellit/MapInfo. 

 

Modul 4 ”Fiskerikontrol” 

Introduktion til lov- og instrukssamlingen; Konfiskation / bevaringstagelse; 

Indberetning; Kontrol i andre lande; Kontrol af ferskvandsfiskeri; Kontrol af kystnært 

fiskeri; Fiskemetoder og redskaber/ 

ferskvandsfiskeri og rekreativt fiskeri; Kontrol af konsumfiskeri; Fiskemetoder og 

redskaber/ 

konsumfiskeri; Kontrol af industrifiskeri; Fiskemetoder og redskaber/industri- 

fiskeri; Praktisk anvendelse af redskaber; Hygiejnekontrol; Egenkontrol;  

 

Modul 5 ”Teoretiske hygiejnebegreber” 

Fiskeribiologi; Fiskeriets historie og udvikling; Kvalitetsprocesser;  

 

Modul 6 ”Myndighedsudøvelse og sagsbehandling” 

Myndighedsudøvelse og sagsbehandling I; Myndighedsudøvelse og sagsbehandling 

II; Myndighedsudøvelse og sagsbehandling III; Myndighedsudøvelse og 

sagsbehandling IV. 
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Modul 7 ”Kommunikation, grønlandsk/dansk og rapportkundskab” 

Grønlandsk/Dansk I; Grønlandsk/Dansk II; Grønlandsk/Dansk III; Grønlandsk/Dansk 

IV; Engelsk. 

 

Modul 8 ”Psykologi og samarbejde” 

Samarbejde/kommunikation og psykologi; (Personlige ressourcer, 

Samarbejdsøvelser, Problemløsning 

Kommunikationsmønstre mv.). 

 

Modul 9 ”Søværts/landværts fiskerikontrol” 

Søværts fiskerikontrol; Søværts praktik; Landværts praktik. 

 

Modul 10 ”Administrativ kontrol” 

Administrativ kontrol og service (sagsbehandling mv.). 

 

Modulerne er yderligere opdelt i emne-lektioner af skiftende antal som skal tilpasses 

GFLK’s behov.  

Modulerne henvender sig ikke alene til de kontrollører, der skal uddannes til GFLK, 

men øvrige ansatte i DFFL kan også med stort udbytte deltage i nogle af modulerne. 

Udgifterne for uddannelsesaktiviteterne afhænger af indhold, omfang, varighed og 

kursussted. GFLK forventer at udgifterne til den årlige uddannelse er på kr. 90.000 

pr. mand. ekskl. rejseudgifter.  
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Bilag 6 Samarbejdspartnere 

 

1 Grønlands Kommando  

Rigsmyndigheden Grønlands Kommando (GLK) udfører fiskeriinspektionen i den 

grønlandske økonomiske zone. Politimyndigheden ligger her og hos politiet. 

Grønlands Kommando råder over et antal inspektionsskibe og kuttere. Derudover 

foretages der en spredt flyovervågning af territoriet.  

 

GFLK har i det daglige et tæt samarbejde med Grønlands Kommandos 

fiskeriofficerer i Grønnedal. Der sker gensidig udveksling af informationer og data i 

forbindelse med de boardinger/inspektioner som GLK udfører. Ligeledes informeres 

GLK om de problemer og forhold som observatørerne her haft og påtalt ombord i 

fartøjerne. Dette er en vigtig del af en effektiv kontrol, da begge parter kan følge op 

på de påtaler og henstillinger der er givet til førerne af fartøjerne. 

Især på udenlandske fartøjer har samarbejdet mellem GLK og GFLK været meget 

frugtbart i forbindelse med opfølgning på de problemer observatørerne har 

rapporteret.  

GLK har således i flere tilfælde uddelt bøder og konfiskeret fangst for store beløb. 

 

GLK har direkte adgang til fiskeridatabasen og fartøjsovervågningssystemet (FOS). 

Adgangen til FOS blev etableret allerede da det første FOS blev virkeliggjort i 

december 2000. Senere blev dette udvidet til også at omfatte fangstdatabasen 

(LULI).  

 

Indtil nu er det dog kun fiskeriofficeren i Grønnedal der kan gå ind og udtrække data 

fra FOS og LULI. Det er GFLK’s håb, at inspektionsskibene også kan få det 

nødvendige kommunikationsudstyr, så de når som helst kan forbinde sig til GFLK’s 

databaser og FOS og dermed få aktuelle data. Det er GFLK’s overbevisning at den 

søværts inspektion kan blive mere effektiv, når inspektionsskibene og kutterne selv 

har direkte adgang. Udenlandske inspektionsfartøjer benytter sig af denne facilitet i 

forbindelse med inspektion i deres egne EEZ (Eksklusive Økonomiske Zoner). Ved  

inspektion i internationalt farvand har inspektionsfartøjer adgang til data via NEAFC 

eller NAFO sekretariaterne. 
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2 Internationale organisationer 

Gennem Grønlands engagement i NAFO og NEAFC deltager GFLK i det 

kontrolmæssige arbejde. Der afholdes 2 til 3 møder i de respektive kontrolkomitéer 

STACTIC og PECCOE. Desuden vil der også være tale om særlige arbejdsgrupper 

med reference til kontrolkomitéerne. Der er tale om et omfattende møde- og 

arbejdsprogram. 

Kontrolordningerne for de to konventionsområder er omfattende og stiller store krav 

til rapportering af fangster, fartøjsdata, opfølgning på formodede ulovligheder, 

notifikationer af fartøjer, inspektører og observatører mm. Rapportering af 

observationer af fartøjer fra ikke medlemslande i reguleringsområderne skal blandt 

andet sikre at disse fartøjer bliver kontrolleret og afvist hvis de forsøger at lande 

ulovlig fangst.  

GFLK’s fartøjsovervågning sender positionsrapporter til NAFO og NEAFC også med 

fartøjernes fangstmeldinger i forbindelse med ind og udsejling af 

reguleringsområderne.  

 

3 Søsterorganisationer 

EU og Grønland har en satellitovervågningsaftale der er forbundet med den 

gældende fiskeriaftale. Aftalen dækker gensidig overvågning og udveksling af 

fartøjsdata og positioner når fartøjerne opererer i de respektive EEZer. 

 

De enkelte EU medlemsstater fremsender FOS positioner direkte til GFLK’s FOS så 

længe deres fartøjer befinder sig i Grønlands EEZ. Tilsvarende vil det også være 

gældende hvis grønlandske fartøjer fisker i EU farvand. Indtil nu er der registret 

følgende EU medlemsstater; Estland, Letland, Litauen, England (UK), Danmark, 

Tyskland, Spanien, Portugal og Sverige. Her gælder det, at GFLK har en tæt kontakt 

til overvågningscentrene i lande, hvor der udveksles oplysninger og evt. problemer 

med fartøjernes rapporteringsudstyr (fartøjsovervågningsenheder FOE) samt evt.  

kommunikationsproblemer og system-nedbrud. Kontakten foregår pr. e-mail, fax 

eller telefon. 

 

GFLK fremsender til enkelte EU lande fangstoplysninger samt korrektioner til 

fangstrapporteringer.  
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Den altovervejende regel er, at kommunikation til EU-medlemsstaterne skal gå 

gennem EU kommissionens DG Fish, især når der mangler logbøger og fartøjsdata. 

 

Jfr. de gensidige aftaler som Grønland har med henholdsvis Norge, Rusland, 

Færøerne og Island udveksler GFLK ugentlige fangstdata og opgørelser over 

fangster på de fællesbestande der fiskes på. For Norges vedkommende er det også 

aftalt at der skal fremsendes oplysninger om landing af fangster i Grønland fra 

Norske fartøjer. 

Ligesom med EU har Grønland FOS-aftaler med Norge, Færøerne, Island og 

Rusland. lande. Også her er der næsten daglig kontakt til FOS 

overvågningscentrene. 

 

Canada og Grønland har ikke nogen direkte samarbejdsaftale på fiskeriområdet. Da 

der ikke er nogen fiskeriaftale om adgang til kvoter for grønlandske fartøjer i 

canadisk farvand og omvendt, er der ikke nogen FOS-aftale. GFLK har en stående 

aftale om fremsendelse af landingsoplysninger til DFO i St. Johns når canadiske 

fartøjer har landet fangst i grønlandsk havn. Disse landingsdata indhentes hos Blue 

Water Shipping og RAL, og er således ikke udtryk for at mængderne er bekræftet af 

GFLK. 

 

4 Andre partnere 

GFLK har i det daglige arbejde også kontakt til organisationerne APK og KNAPK 

samt produktionssektoren. Her er der typisk tale om fremsendelse af kvote- og 

fangstoplysninger samt diverse spørgsmål relateret til kontrol, rapporteringspligter, 

og lignende. 

GFLK har et tæt samarbejde med Grønlands Naturinstitut, der naturligt har 

læseadgang til fiskeridatabasen og især logbogsoplysningerne. Desuden indsamler  

 

observatørerne prøver af fisk og skaldyr samt udføre forskellige måleopgaver der 

skal indgå i biologernes vurdering af fiskeriet. 

Grønlands Statistik (GS) har læseadgang til fiskeridatabasen og kan direkte 

udtrække data til statistiske formål.  
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Direktoratet for Told og Skat har også adgang til GFLK’s fangstdatabase således at 

eksport tal kan krydscheckes med GFLK’s kvotetræk. 

 

GFLK har et godt samarbejde med Søfartsstyrelsens Skibsregister. Der er her tale 

om et gensidigt samarbejde med det formål at få styr på registreringen af de 

grønlandske erhvervsfiskerfartøjer. GFLK’s fartøjsregister og licenssystemet sikrer 

registreringen af de grønlandske erhvervsfiskerfartøjer der deltager i regulerede 

fiskerier. Søfartsstyrelsen har ved flere lejligheder foreslået, at DFFL/GFLK 

overtager registreringen af de mindre fiskerfartøjer, da Søfartsstyrelsen har erkendt, 

at kommunerne, der har fået denne opgave uddelegeret, ikke formår af løfte 

opgaven på en tilfredsstillende måde.  

 

Endelig deltager GFLK i to internationale forskningsprojekter inden for fiskerikontrol. 

Begge projekter er delvis finansieret af EU.  

 

1.– CEDER 

Projektet består i udnyttelsen af observatørernes oplysninger og analyse af effekten 

af deres tilstedeværelse på fiskefartøjerne for fangstmængde, -sammensætning og 

udsmid.                  

GN vil udsende biologer på fiskefartøjer, der også har observatører ombord. Dette 

giver mulighed for at sammenholde fangstopgørelser bestemt med udgangspunkt i 

en biologisk/videnskabelig-, en produktions- og en kontrolorienteret tilgang. Dermed 

kan man forbedre både vurderingen af kontrolindsatsen og i sidste instans 

opgørelsen af den ’levende’ fangst, som danner grundlaget for såvel kvotetrækket 

som den biologiske rådgivning. 

Projektet kommer til at løbe over 2 år og vil således bidrage til udviklingen af 

fiskeridatabasen LULI.  

 

2. – VDS 

I 2005 har GFLK deltaget i pilotprojektet ”VDS-Campaign” styret af 

Europakommissionens forskningscenter JRC ”Joint Research Centre”. Med VDS 

”Vessel Detective System” menes et fartøjsmoniteringssystem baseret på 

satellitobservationer. Via de modtagne satellitdata er det muligt via forskellige 

algoritmer at identificere fartøjer i undersøgelsesområdet. Formålet med VDS har 
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været at bestemme antallet af fartøjer og deres positioner i et bestemt område, at 

sammenligne disse positioner med positionsrapporter fra forskellige landes 

fartøjsovervågningscentre og identificere fartøjer der ikke sender positionsrapporter. 

Den del af kampagnen som GFLK har deltaget i, er foregået i det vestlige 

Atlanterhav, hvor satellitdata genereret ca. én gang ugentligt er blevet sammenlignet 

med fartøjspositioner stillet til rådighed af de deltagende landes 

fartøjsovervågningscentre. GFLK har kunnet bidraget med fartøjspositioner for 

grønlandske fartøjer samt de udenlandske fartøjer der har befundet sig i grønlandsk 

EEZ. Med VDS gives der mulighed for at overvåge alle større fartøjer i bestemte 

farvande, hvor der ikke er et FOE installeret ombord eller hvor FOEen er defekt. På 

sigt er det ikke utænkeligt at kontrollen af fiskeriet i grønlandsk farvand vil kunne 

suppleres med denne fartøjsovervågningsform. 
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Bilag 7 Oversigt over licenseret fiskeri. 
 

Oversigt over licenseret fiskeri i grønlandsk økonomisk zone, samt grønlandsk fiskeri i 
international zone. Tallene er fra 2005. 
 

 
 
 
 

Tallene i parentes angiver antal licenser. 
Område:  Område:  Arter: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
  
 
Tallene i parentes angiver antal licenser el fartøjer. 
 

Havgående fiskeri 

Grønlandsk fiskeri 

Udenlandsk fiskeri 

Østgrønland 

Kuller  
Sej  
Torsk 

Rejer 

Rødfisk 
Lodde 

Rejer 
Hellefisk 
Torsk 
Rødfisk 
Lodde 

Rejer 
Krabber 
Hellefisk 
Rødfisk 

 

Andre zoner 

Rejer 

Sild 
Rødfisk 

Sild 
Blandet 

Torsk 
Kuller 

Vestgrønland 

Internationalt 

Svalbard (0) 

NEAFC (2) 

NAFO (3) 

 

Island (2) 

Rusland (2) 

Færøerne (2) 

Norge (3) 

Østgrønland 

Vestgrønland 
EU (36) 
Norge (30) 
Rusland (17) 
Færøerne (1) 

EU (48) 
Norge (65) 
Rusland (15) 
Færøerne (8) 
Island (5) 

Rejer 
Hellefisk 
Lodde 
Rødfisk 
Helleflynder 
Torsk 

Rejer 
Hellefisk 
Rødfisk 
Torsk 
Krabber 

Vestgrønland 
Kystnært fiskeri 

Rejer (39) 
Hellefisk (954) 
Krabber (106) 
Laks (184) 
Stenbider (0) 


