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Fiskeri med fartøjssegment i Statistikbanken 

Fiskeri med fartøjssegment efter fiskeriområde for 1. halvår 2020 

Grønlands Statistik kom i luften med en ny tabel til fiskeristatistikken i foråret 

2020. Den nye tabel viser fiskeriet pr. kvartal opdelt på havgående og 

kystnære fangster, efter fartøjstyper og fangstområder.  

 

Der blev proklameret med, at tabellet skulle opdateres hvert kvartal, men på 

grund af fejl i datasættet, blev opdateringen til 1. kvartal 2020 udskudt til 

opdateringen af 2. kvartal 2020. 

 

Tallene er nu revideret fra 2012 og op efter. Vi vil dog gøre opmærksom på, at 

tallene fra 2018 og opefter er foreløbige. 

 

Tabellet danner overblik over hvilke typer fartøjer der fanger hvilke arter 

inden for bestemte fiskeriområder.   

 

Fartøjstype opdeles i følgende 3 fartøjskategorier: 

- Trawlere (alle havgående fartøjer inkl. kammuslingefartøjer samt 

kystnært rejefartøjer) 

- Kuttere (alle kystnære fartøjer - bortset fra rejefartøjer) 

- Joller (Joller, hundeslæder, snescootere, ATV-køretøjer og lign.) 

 

Områdefordelingen kan være et større område som er sammensat af flere 

mindre områder. Eksempelvis er området Vestgrønland sammensat af en del 

mindre områder, som er kvoteområder efter de arter der er tale om.  

 

Kilder og metode 

Generelt er landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri og dens 

bekendtgørelser overordnet gældende. Informationer som modtages i GFLK 

benyttes af Grønlands statistik. 

 

Mængderne er i ton. Værdierne er udeladt, idet disse allerede findes i 

indhandlingsstatistik som indhandlingspriser og som eksportpriser i statistik 

for havgående fangster med produktion ombord. 

 

Mængderne er i totalfangst og er inklusiv udsmid og vrag. I modsætning hertil 

er indhandlingsstatistik og havgående fangster med produktion ombord i 

”producerbare” mængder. 



Der kan være differencer på mængder mellem totalfangst i denne udgivelse 

med andre statistikker på fiskeri. Det kan bl.a. skyldtes, at kilder til 

dataudtrækket er lidt anderledes. Eksempelvis består indhandlingstal 

udelukkende af indhandlingsdata som ikke benyttes i den nye statistik, idet 

data benyttes udelukkende fra ”Kvotetræks” udtræk.  

 

Som udgangspunkt defineres enkelte fartøjer ud fra ejerforholdene. De fleste 

ejere har et fartøj, men en del har flere fartøjer med forskellige størrelser. De 

enkelte fartøjer defineres selvstændigt i disse tilfælde. 

 

Tid til anden kan ejerforholdene ændres. En jolleejer kan skifte som fartøjsejer 

eller til et større havgående fartøj. Fangsterne overgår til det største fartøj som 

ejeren har benyttet i perioden. Alle joller og lign. som var benyttet af et 

fartøjsejer, er defineret som fartøjer. 

 

Eksempel på fordeling af halvårsfangster af hellefisk mellem trawlere, 
kuttere og joller  

 
Kilde: Grønlands Statistik – se tal i Statistikbanken http://bank.stat.gl/FID010 

 

Du kan finde tallene i statistikbanken, under http://bank.stat.gl/FID010.  

 

Ønskes yderligere oplysninger kan ske ved henvendelse til kontorchef Lars 

Geraae på tlf. 34 57 87 (direkte). 

 

 
Signatur forklaring: 
… Oplysninger foreligger ikke 
.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn 
. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 
0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed 
- Nul 
* Foreløbigt eller anslået tal  

 

Eventuel henvendelse 

Lars Geraae 

E-mail: Lage@stat.gl 
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