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Nu må det kystnære fiskeri moderniseres

‘Det havgående fiskeri har i mange år haft mulighed og gode betingelser til at gennemføre
en meget omfattende modernisering. Nu der det på tide, at udvikle det kystnære fiskeri i
forbindelse med ajourføring af fiskeriloven’ siger KNAPKs formand Nikkulaat Jeremiassen.

‘Fiskerikommissionens betænkning er i sig selv godt arbejdsgrundlag, men KNAPK arbejder
med udgangspunkt i sine interesser i fiskeriet’ slutter Nikkulaat Jeremiassen.

KNAPK har som bekendt afholdt generalforsamling i oktober 2021 i Nuuk, hvor organisationen
netop er gang med at realisere mandatet og beslutningerne fra generalforsamlingen. Dermed
skal 2022 bruges til at udmønte mange af disse, hvor KNAPK vil arbejde med det i kystnært
fiskeri mange udfordringer.

Det havgående fiskeri har haft gode betingelser i mange år. Nu er tiden kommet til modernisering
af det kystnære fiskeri kommet, ikke bare hvad udstyr og fartøjer angår, men også omkring 
rammebetingelser og vilkår.

Nikkulaat Jeremiassen
Ilulissat den 2. marts 2022



Det havgående fiskeflåde er moderniseret

Det er glædeligt, at det havgående fiskeflåde igennem de seneste år er blevet moderniseret.
Det viser at betingelserne har været gode. Såfremt fiskeriet skal udvikles ligeligt, må vilkårene
for det kystnære fiskeri også komme os til gode, så vi også kan udvikle os.
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KNAPKs position og holdninger

1. Hele Grønland skal deles i forvaltningsområder, så ressourcegrundlaget kan afdækkes og
biologisk rådgivning gennemføres med henblik på kvotefastsættelse.

2. Fiskeriloven skal ajourføres, så rammebetingelserne for fiskeriet sikres – kystnært fiskeri vs
havgående.

3. Basislinjen skal udvides til 12 sømil.
4. Der er stort behov for modernisering af det kystnære fiskeri.
5. Incitamenter for fiskeriet skal fremmes omkring skat, afgifter og lovgivningsmæssigt.
6. Erhvervsmæssige fiskeres rettigheder skal beskyttes via lovgivningen.
7. Finansiering til nyanskaffelser, vedligehold og reparationer skal fremmes.
8. Losnings- og lastningsfaciliteter skal forbedres i hele landet.
9. Kontinuerlig indhandling skal sikres alle steder.

10. Benyttelse af bedst mulig teknologi i fiskeriet skal sikres.
11. Fiskeriet skal fremmes i Upernavik, Qaanaaq, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
12. Bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne (MSC) skal så vidt muligt sikres.
13. Råvarerne skal i videst mulig omfang forædles i Grønland.
14. Muligheden for fiskernes pensionsopsparing og forsikringer skal fremmes.
15. Kvoterne i Grønlands farvande skal forøges for alle arter, alle steder.



Ny fiskerilov?

Der er behov for ajourføring af fiskeriloven.
Lovforslag til behandlings først i 2024? Tid til forberedelse og inddragelse.

Ønsker til ny fiskerilov?
• Fordeling af kvoter for kystnært fiskeri og havgående fiskeri 50-50.
• Sikring af stabile vækst- og rammebetingelser for fiskeriet (loven er ændret 13 gange i 25 år).
• Brugerne skal sidestilles med biologerne omkring biologisk rådgivning.
• Fiskeriet ændrer sig konstant – levende torsk i fiskebure, nye arter og forvaltningsområder.
• Beskyttelse af erhvervsfiskerne i lovgivningen – eks. inden for indhandling af stenbiderrogn.
• GFLK skal udskilles af Fiskeridepartementet – armslængdeprincippet.
• Muligheden for generationsskifte skal indarbejdes og præciseres i fiskeriloven.
• Ressourcerenteafgiften – hvad er hensigtsmæssigt? Kystnært fiskeri vs havgående fiskeri.
• Afskaffelse af landingspligten i kystnært fiskeri.
• Revurdering af kravet om fartøjernes mindste længde på 6 meter. Hensigtsmæssig kvotedeling.
• Øge mindstemålet for joller. Grænsen sætter begrænsninger for udvikling. Skal BRT benyttes?
• Revurdering af krav omkring direkte og indirekte ejerskab i kvoter. Begrænse selskabers ejerskab.



Formålet med Fiskerikommissionen?
Det er tydeligt at havgående fiskeflåde er for dominerende i kommissionens arbejde, hvilken er 
uhensigtsmæssigt. Til trods for lovgivningsmæssig grænse for koncerners kvoteandel, viser 
realiteterne et andet billede. Kontrollen med ejerskaberne skal forstærkes. Royal Greenland og
andre selskaber ejer i visse tilfælde op til 40 % i kystnært fiskeri. Der er stærkt behov for afdækning
af forholdene. Fiskeriloven skal også beskytte fiskerne.

3.1 Fiskeressourcen tilhører samfundet
Nye arter bringer nye indtjeningsmuligheder i alle forvaltningsområder. Man skal undgå fiskerne 
hele tiden løber tør for kvoter grundet for lille kvotetildeling.

3.2 Armslængeprincip i forvaltningen
Er det hensigtsmæssigt at forvaltningen af kvoterne ligges under Inatsisartut? Det skal sikres
at fiskerikoncer og biologer ikke får for stor indflydelse i kvotefordelingen.

3.3 Biologisk bæredygtighed
Man forsøger at skære ned på antallet af fiskerne i kystnært hellefiskefiskeri under dække af 
bæredygtighed. Denne øvelse forsøges gennemført gennem 5-års overgangsperiode. Retfærdig
fordeling af kystnær og havgående fiskeri – inklusiv udnyttelse af kvoterne.

3.4 Økonomisk bæredygtighed
Økonomisk bæredygtighed må også omfatte kystnært fiskeri.



3.5 Social bæredygtighed
Transport af frosne fiskeprodukter fra indhandlingsanlæggenes fryseanlæg skal tilrettelægges
bedre, og losnings- og lastningsfaciliteterne forbedres.

3.6 Forvaltning baseret på bedre data og gennemsigtighed
Ikke-erhvervsfiskeres mulighed for indhandling af eksempelvis stenbiderrogn skal undgås, da
erhvervsfiskernes indtjening rammes. Derfor skal erhvervsfiskernes rettigheder beskyttes via 
lovgivningen.

3.7 Tekniske regler
Udviklingen af brugen af elektronisk logbog og bedre indsamling af data i beskæftigelse og
indtægter er i sig selv udmærket, men i indkøringsfasen skal Grønlands Selvstyre yde bedre
service og introduktion af nye metoder og systemer.
Kravet om brug af e-logbogsystemet for fartøjer over 17 meter er som sådan i orden.

3.8 Effektiv kontrol
Der er begrundet frygt for manglende stabile rammer i fiskeriet, hvor rammebetingelserne konstant
ændres. Genindførelse af årskvoterne ønskes, og kvartalsvise kvoter er ikke ønskeligt. Fastsættelse
af fiskeriets rammebetingelser skal foregå uden skelen til partifarve.



Torskefiskeri
Rentabilitet i torskefiskeriet kan ikke alene fastsættes ud fra grænse på 67 tons. Indhandlings-
anlæggenes kapacitet har afgørende indflydelse på fiskernes indhandling. Derfor er det vigtigt
med udvikling indhandlingsanlæggene – så vil mængden af indhandlingen også stige.
Forsøg på indskrænkning af antallet af fiskerne er skjult forsøg på befolkningskoncentration.

Generelt
Afskaffelse af landingspligten i kystnær fiskeri skal overvejes nøje. Derfor skal fordele og ulemper
vurderes.

Den mange begrænsninger i fiskeriet skal afskaffes. I relation til IOK skal fiskerikoncernenes ejerskab
afdækkes, da de i visse tilfælde ejer op til 40 % kvoterne i kystnær fiskeri. Disse kvoter skal bruges
til fordel for fiskernes udvikling og indtjening.

Kvotering af joller skal vurderes nøje, og derfor skal konsekvenserne afdækkes inden ændringer.

Fiskernes adgang til lån og tilskud skal udvides – da kvoten benyttes som garanti. Det skal fastholdes.

Mulighederne for eksporttilladelse til indhandlingsfartøjer skal udbredes, udvikles og klimaændringer
medfører nye muligheder i fiskeriet.

Narhvaler spiser fisk. Hvilken konsekvens har dette for fiskebestanden, hvad er vigtigst fisk eller 
narhvaler? Derfor skal dette også tages i betragtning, når narhvalskvoterne fordeles.



Er Fiskerikommissionens betænkning skjult forsøg på skære ned på antallet af fiskerne?
Mange af kommissionens anbefalinger peger på nedskæring af antallet af kystnære fiskere.
Muligheden for generationsskifte skal udvides. Hvilken muligheder er der? Hvilken andre muligheder
har erhvervsfiskerne? Muligheden for fiskelicens er meget vanskellig.

Tankerne om tildeling af kvoter til jollerne er ikke retfærdigt, særligt i relation til fastsættelse af
jollernes længde på 6 meter.

Unge fiskeres mulighed for at komme i fiskeriet er meget vanskelligt, og næsten umuligt.

Kontrollen med fiskerikoncernens ejerskab af kvoter i kystnær fiskeri fungerer ikke – APN fører
ikke kontrol. Fiskerikoncernernes ejerandel i kystnær fiskeri stavnsbinder fiskerne til selskaberne.

IOK-systemet medfører en fordeling af kvoterne på betryggende vis. Fiskerne i Ilulissat skal også
have mulighed for optage erhvervslån (ESU) til anskaffelse af fartøjer og udstyr. Fiskerne bidrager
med deres skatte- og afgiftsbetalinger til landskassen. 

Generationsskifteproblemet fremgår ikke som mulighed, særligt i forbindelse med pludselig
dødsfald. Derfor skal nær familiers mulighed for arve kvoterne åbnes. Arvemuligheden skal
skal derfor indarbejdes i lovgivningen.

Fiskerne i Uummannaq er overvejende imod kvotetildeling til jollerne.

Der pågår en stor konkurrence blandt fiskerne – kvoterne opfiskes hurtigt. Der foregår også
en stor fiskeri af fiskere fra andre forvaltningsområder, men der bliver ikke afsat flere kvoter.



Der bør eksempelvis afsættes 1000 tons til at imødekomme udefra kommende fiskeres fiskeri i
andre forvaltningsområder.

Det skal vurderes om tildeling af kvoter til jollerne medfører øget risiko for opfiskning af bestanden.

Omfordeling af tidligere forvaltningsområde 46 har ikke medført øget kvoter, til trods for flere
fiskere operer i forvaltningsområde 47. Derfor må forvaltningsområdernes størrelse og grænser
vurderes i relation til antallet af nytilkomne fiskere og ressourcegrundlaget. Mere smidig fordeling
efter antal nytilkomne fiskere skal indrettes.

Antallet af jollefiskere bliver afgørende fordeling af kvoterne i forvaltningsområderne.

Fordeling af kvartalsvise kvoter skal afskaffes, og tilbageføre årskvoterne.

Brugernes viden og ekspertise skal vægtes højere i forbindelse med kvotefordeling og principper.

De nuværende kvotestørrelser er ikke fremmende for udvikling og vækst, hvorfor kvoter i højere
grad skal tage hensyn til vækstmulighederne.

Der skal bruges mange ressourcer og kræfter til implementering af Fiskerikommissionens
betænkning.

Hellefisken vandrer fra kystnær område til dybere områder, og derfor har havgående flådes
fiskeri også indflydelse på kystnær fiskeri.

Indførelse af fiskekasser i forvaltningsområderne skal overvejes og vurderes.



Afsluttende bemærkninger

KNAPK vil deltage aktivt i revision af fiskeriloven og er samtidig klar til at føre dialog om
konsekvenserne af COVID-19-situationen.

KNAPK ønsker at modernisering af kystnær fiskeriflåde og udstyr, og organisationen vil derfor
dedikere 2022 til dette arbejde. Samtidig har KNAPK afholdt generalforsamling i oktober 2021,
hvor generalforsamlingens mandat og beslutninger udmøntes.

Mange af KNAPKs lokalafdelinger holder runde jubilæum i disse år, og antallet af lokalafdelinger
viser organisationens forgreninger og relevans for hele det grønlanske samfund.

KNAPK vil deltage aktivt i diskussionen om Fiskerikommissionens betænkning, hvor den danner
en vigtig arbejdsgrundlag. Der ligger mange anbefalinger, som vil indgå i organisationens
overvejelser og arbejde.

Nikkulaat Jeremiassen
Formand


