Pelagisk fiskeri 2018
Information til ansøgere til pelagisk fiskeri 2018
Kvoter
Makrel
Sild
Blåhvilling

66.365 tons
25.000 tons
10.000 tons

MAKRELKVOTEN
Kategori 1: Størstedelen af kvoten fordeles til grønlandske fartøjer. Der fordeles 46.365 tons af kvoten til
denne kategori. Mængden fordeles ligeligt mellem kvalificerede grønlandske fartøjer. Max 40 % af den
tildelte mængde kan fiskes af indchartrede fartøjer i kategori 1.
Grønlandske fartøjer defineres som fartøjer, der på ansøgningstidspunktet er godkendt af APN jævnfør
Licensbekendtgørelsen §17.
Kategori 2: Der fordeles 20.000 tons af kvoten til selskaber uden egne fartøjer at fiske med. Der skal være
tale om selskaber, som opfylder en række betingelser. Mængden fordeles til selskaber i lige store dele til
max fem selskaber.
For at komme i betragtning til makrelkvote 2018
Grønlandske fartøjer (kategori 1)
Hovedparten af kvoten, dvs. 46.365 tons af makrelkvoten går til selskaber, som har egne grønlandske
fartøjer at fiske med. Mængden deles ligeligt mellem kvalificerede grønlandske fartøjer.
Max 40 % af den tildelte mængde kan fiskes af indchartrede fartøjer i kategori 1.
Makrel i internationalt farvand
Det tillades, at 20 % af makrelkvoten (13.273 tons) kan fiskes i internationalt farvand. Tilladelse til fiskeri i
internationalt farvand gælder kun for grønlandske fartøjer i kategori 1.
Tidspunktet dette fiskeri må foregå, er:
o
o
o

Fra udstedelsen af licensen til og med 30. juni
Efter et selskab har opfisket mindst 80 % af sin makrelkvote i kategori 1 i grønlandsk zone.
Fra 1. september må alle grønlandske fartøjer i kategori 1 fiske efter makrel i internationalt
farvand.

Mængden til internationalt farvand fordeles jævnt til alle deltagende skibe efter ansøgning.
Indchartrede fartøjer (kategori 2)
-

er etableret inden 1. januar 2018, og er oprettet i CVR- og GER-registret.
allerede har andre etablerede aktiviteter indenfor fiskeri eller fiskeproduktion i Grønland*.
kan redegøre for, at de vil få et betydeligt udbytte ud af en licenstildeling, som er tiltænkt
udviklingen af deres hovedaktiviteter.
indsender gældende ejerbog med underskrift, hvor den procentvise deling af ejerskabet fremgår.

-

-

såfremt selskabet har udenlandsk medejerskab, skal selskabet dokumentere, at den grønlandske
del af ejerskabet har stemmemajoritet.
har betalt makrelafgiften for 2017 før licensen for 2018 udstedes.
for selskaber, der har deltaget i makrelfiskeriet tidligere, og kan dokumentere oplæring af
herboende besætningsmedlemmer eller skibsofficerer, kan dette indgå positivt i den samlede
vurdering.
for selskaber, der har deltaget i makrelfiskeriet tidligere, men ikke har udnyttet deres licens, vil
dette indgå negativt i den samlede vurdering.

*Planer om at bygge en fiskefabrik eller forsøgsfiskeri defineres ikke som en etableret aktivitet.
Som dokumentation for sine hovedaktiviteter indsendes enten licens eller (for produktionsvirksomheder)
regnskab, der dokumenterer aktiviteter i 2017.
Kvoten fordeles til fem selskaber med lige store andele. Selskaber, der får en licens, kan ikke gå sammen i
et eller flere konsortier eller på anden måde deles om et fartøj.
Hvis der er flere kvalificerede ansøgere end der er kvote til, trækkes der lod. Selskaber, der opnår kvote,
opnår ikke særlige rettigheder ved fremtidige pelagiske kvotetildelinger.
Andre betingelser
Der skal indsamles længde- og vægtprøver til Grønlands Naturinstitut, ligesom der skal indsendes et vist
antal fisk til GN til dna- og maveprøveundersøgelser. Der kan senere blive fastsat andre eller yderligere
betingelser i dette henseende.
Indchartrede fartøjer skal være hjemmehørende i et NEAFC eller NAFO land, eller et land der er godkendt i
NEAFC som Cooperating Non-Contracting Party. eller lande, der har tilsluttet sig Aftalen om
havnestatsforanstaltninger, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret
fiskeri (IUU-fiskeri). Oversigt over lande, der er tiltrådt aftalen, kan findes her
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s-e.pdf
Der skal fremsendes kopi af alle charteraftaler inkl. samarbejdsaftaler, salgsaftaler o.l. som er lavet med det
selskab, der står for indchartingen af fartøjerne samt målebrev og nationalitetsbevis for de indchartrede
fartøjer. Charteraftaler behandles i fortrolighed.
Der sættes ingen begrænsning i hvor mange fartøjer et selskab indchartrer.
Selskaber, der opnår kvote, er ikke sikret kvote i fremtidige kvotetildelinger i makrelfiskeriet.
SILDEKVOTEN
Sildekvoten på 25.000 tons forbeholdes de selskaber, der får tildelt makrelkvote i kategori 1. Sildekvoten
fordeles ligeligt mellem disse selskaber.
I modsætning til tidligere år, må indchartrede fartøjer i kategori 1 i makrelfiskeriet også deltage i
sildefiskeriet.
Maximum 40 % af den tildelte mængde af sild til hvert selskab kan fiskes af indchartede fartøjer.
BLÅHVILLINGSKVOTEN

Blåhvillingskvoten på 10.000 tons forbeholdes de selskaber, der får tildelt makrelkvote i kategori 1.
Blåhvillingskvoten fordeles ligeligt mellem disse selskaber.
Maximum 40 % af den tildelte mængde af blåhvilling til hvert selskab kan fiskes af indchartede fartøjer.
Refordeling
Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst er bemyndiget til at refordele makrel-,silde-, og blåhvillingskvoter i
løbet af sæsongen, hvis det bliver nødvendigt.
Ansøgning
Der ansøges via ansøgningsskema til pelagisk fiskeri.
Ansøgningsfrist er den 23. marts 2018, og ansøgningen skal sendes til apn@nanoq.gl . Ved
ansøgningsfristen forfalder muligheden for at indsende yderligere oplysninger.

