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Indhandlingen af hellefisk, stenbider og torsk steg i 
2003. Til gengæld faldt indhandlingen af skaldyr og 
andre arter af fisk 

Det fremgår af publikationen ”Fiskeri og Fangst 2003 (foreløbige tal)”, som 
Grønlands Statistik netop har offentliggjort på sin hjemmeside 
www.statgreen.gl 

Indhandlingen af hellefisk steg i 2003 med 3,4 pct., stenbider med 12,5 pct. og torsk 
med 1,0 pct. i forhold 2002.  
 
Indhandlingen af sælskind steg også – fra 61.089 skind i 2002 til 75.309 skind i 2003. 
Det er først og fremmest netside og grønlandssæl, der indhandles. 
 
Den stigende indhandling af hellefisk, stenbider og torsk kunne dog ikke opveje faldet 
i indhandlingen af rejer, krabber og andre arter af fisk. Indhandlingen af fisk og skal-
dyr faldt med knapt syv pct. i forhold til 2002. Der blev i 2003 indhandlet 80.063 tons 
fisk mod 85.895 tons i 2002, mens indhandlingen af skaldyr faldt fra 54.253 tons i 
2002 til 46.407 tons i 2003, hvilket svarer til et fald på 14,5 pct. 
 
Fiskeriet af krabber gik ligeledes tilbage i 2003. Indhandlingen af krabber faldt til 
4.122 tons i 2003, hvor der i 2002 blev indhandlet4.939 tons. Siden 2000 er indhand-
lingen af krabber faldet støt og udgør i 2003 under 50 pct. af niveauet i 2000, jf. figur 
en. 
 
Indhandlede mængder af krabber, rejer, hellefisk, stenbider og torsk. 
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Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. Der er desuden mulighed for at trække tal fra Statistikbanken på 
Grønlands Statistiks hjemmeside www.statgreen.gl.  
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så får 
du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til specialkonsulent Keun Hwang 
på e-mail: kehw@gh.gl eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Thorkild Knudsen 
informationsmedarbejder 
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