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Fiskeri og fangst 2013 

Bedre indtjening til trods for fald i rejefiskeri i 2013 

I året 2013 var der mindre stigning i den totale indhandlingsmængde af fisk og 

skaldyr i forhold til året før. Stigningen i mængden skyldtes primært stigning i 

indhandling af torsk, stenbider og hellefisk. Stigningen i indhandlede mængder 

kunne dermed modstå faldet på mængden af de indhandlede rejer i forhold til året 

før.  

 

For havgående fiskeri med produktion ombord var der markant fald i fiskeri efter 

rejer i 2013. Til gengæld var der i 2013 for alvor kommet en ny fiskeart i det 

havgående fiskeri, nemlig makrel.   

 

Indhandling af hellefisk var på 25.345 ton til en værdi på ca. 373 mio. kr. I mængden 

var det en stigning på knap 2.000 ton med værdistigning på omkring 30 mio. kr. i 

forhold til 2012. 

 

Indhandling af rejer var på 44.940 ton til en værdi på ca. 352 mio. kr. Mængden af 

indhandlede rejer faldt med ca. 5.000 ton, men værdien af den indhandlede mængde 

steg med ca.16 mio. kr. i forhold til 2012  

 

Indhandling af torsk i 2013 var på 14.775 ton til en værdi på ca. 63 mio. kr. I 

mængde var stigningen på ca. 4.500 tons med værdistigning på ca. 13 mio. kr. i 

forhold til 2012. 

 

Indhandling af stenbider var på 14.223 ton, svarende til en værdi på ca. 44,5 mio. kr. 

I forhold til 2012 steg indhandlede mængde med ca. 3.700 ton. Alligevel faldt 

værdien med ca. 10 mio. kr. 

 



 
 

Dette fremgår af publikationen ”Fiskeri og fangst 2013” der netop er blevet 

offentliggjort på Grønlands Satistiks hjemmeside www.stat.gl. 

 

Statistikbanken: 

I statistikbanken, der også findes på Grønlands Statistiks hjemmeside, er der 

mulighed for at hente oplysninger om udviklingen i indhandlingsmængderne og 

priser pr. art, måned og distrikt for perioden 1987-2013. Derudover kan man i 

Statistikbanken også hente data fra havgående fiskeri ved Grønland og i andre 

farvande for perioden 2008-2013. 

  

 

Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til kontorchef Lars Geraae på tlf. 

34 57 87 (direkte). 
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