selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 al' 30. december 2015 om kvoter for fiskeri i 2015
[medfør af§ 5, stk. l, § 9 stk. l, § l0,§ 14, stk. 2, § 33, stk. 2 og 3, og § 34, stk. 3, i
landstingslov nr. 18 af 3 1. oktober 1996 om fiskeri, som bl.a. ændret ved landstingslov nr. 5
af 21. maj 2002 og som senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 18 af 3. juni 2015, fastsættes:
Anvendelsesområde
§ 1. Positioner er i bekendtgørelsen angivet i WGS84 med de korrektioner, som er angivet i
de for Grønland gældende søkort.
§ 2. Bekendtgørelsen gælder for erhvervsmæssigt ñskeri på Grønlands ñskeriterritorium
samt for det erhvervsmæssige grønlandske fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium.
§ 3. Afgørende for, om et fartøj er over eller under en tonnagegrænse, er i denne
bekendtgørelse den tonnagestørrelse, som fremgår af fartøjets målebrev. Dette gælder uanset
hvilke regler om målemetode der har dannet grundlag for udfærdigelsen af målebrevet.
Definitioner
§ 4. Ved "Grønlands ñskeriterritorium" og ved "basislinien" forstås i denne bekendtgørelse
de basislinier, som er fastsat i Statsministeriets bekendtgørelser om Grønlands eksklusive
økonomiske zone med senere ændringer.
Stk. 2. Ved Vestgrønland forstås, den del af Grønlands ñskeriterritorium der nord for 59 N
ligger vest for 44°V og syd for 59°N ligger vest for 42°V.
Stk. 3. Ved Østgrønland forstås, den del af Grønlands fiskeriterritorium der nord for 59 N
ligger øst for 44°V og syd for 59°N ligger øst for 42°V.
§ 5. Ved "det havgående ñskeri" forstås det fiskeri, der foregår uden for 3 sømil fra
basislinieme i Grønlands fiskeritenitorium, samt uden for Grønlands fiskeriterritorium.
Havgående fiskeri udøves med fartøjer, som er på 75 BRT/ 120 BT og derover, medmindre
andet er bestemt i anden lovgivning.
Stk 2. Ved "det kystnære fiskeri" forstås det ñskeri, der foregår med fartøjer, som er mindre
end 75 BRT 120 BT, medmindre andet er bestemt i anden bekendtgørelse.
§ 6. For ñskeri efter kammuslinger er fastsat følgende kvoteområder:
1) Nuuk - området: Området mellem 63°45'0N og 64°21'5N samt området ved
Godthåbsljorden nord for 64°2l '5N.
2) Mudderbugten: Området fra en linie 51°40'V ind til Disko øen mellem 69°35'N og
69°50'N.
3) Attu - området: Området mellem 53°00'V og 54°00'V samt mellem 67°50'N og 68°10'N.
4) Sisimiut - Syd (Saqqaq): Området afgrænset mod vest af ñskeriterritoriets basislinie; mod

nord fra et punkt på ñskeriten-itoriets basislinie ret øst langs 66°55'5 N til et punkt på
fastlandet syd for Sisimiut; mod syd fra et punkt på ñskeriterritoriets basislinie ret øst langs
66°36 N til et punkt på fastlandet.
5) Sisimiut - Nord (Kangaarsuk): Området afgrænset mod vest af ñskeriterritoriets basislinie;
mod nord fra et punkt på ñskeritenitoriets basislinie ret øst langs 67°20'N til et punkt på
fastlandet; mod syd fra et punkt på frskeriterritoriets basislinie ret øst langs 66°55,5N til et
punkt på fastlandet. Den østlige grænse udgøres af kystlinien.
6) Nordre Strømfjord (Nassuttooq): Området afgrænset mod vest af fiskeriterritoriets
basislinie; mod nord fra et punkt på ñskeriterritoriets basislinie ret øst langs 67°35'N til et
punkt på fastlandet; mod syd fra et punkt på ñskeriterritoriets basislinie ret øst langs 67°20'N
til et punkt på fastlandet. Den østlige grænse udgøres af kystlinien.
7) Øvrige Vestgrønland: Omfatter resten af den grønlandske vestkyst uden for de nævnte
kvoteområder. I dette område er der ingen øvre kvotegrænse.
§ 7. For kystnært fiskeri efter helleñsk er der fastsat følgende forvaltningsområder:
1) Forvaltningsområde Upernavik, deñneret som nord for 7l° 30'N og syd for 75° 00'N i
området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjeme for fiskeriterritoriet.
2) Forvaltningsområde Uummannaq, defineret som nord for 70 30'N og syd for 71° 30'N i
området fra kysten og ud til 3 sømil udenfor basislinjeme for fiskeriterritoriet. Der må fiskes
syd for 70° 30'N, dog kun i Qarajaq 's isfjord (Ikerasaap sullua) og i Qarássap imâ. Endvidere
må der fiskes i ñordsystemet nord for 71° 30'N, nærmere bestemt fjordene Karrat Isfjord,
Kangilleq, Ingia Fjord, Uvkusissat Fjord, Kangiussap Imå, Umiviup Kangerlua og
Nuugaatsiap Tunua.
3) Forvaltningsområde Diskobugten, defineret som nord for 68 52,S'N og syd for 70 30'N,
i området fra kysten og ud til 3 sømil uden for basislinjeme for ñskeriterritoriet.
4) Grønland udenfor forvaltningsområdeme i nr. 1-3 kaldes forvaltningsontråde Øvrige
Grønland.
F angstmængder
§ 8. De samlede fangstmængder for det havgående fiskeri, samt det i landstingslov om
fiskeri § 7 omtalte fiskeri, fremgår af bilag l, kolonne l.
Stk. 2. De samlede fangstmængder for det kystnære fiskeri, fremgår af bilag 2.
Stk. 3. Der kan i løbet af året forekomme ændringer, jf. landstingslov om ñskeri § 10.
§ 9. Af de bestande, der er nævnt i bilag 1, må grønlandske fartøjer, jf. landstingslov om
fiskeri § 6, ikke fiske større kvoter end anført i bilag 1, kolonne 2.
§ 10. Af de bestande, der er nævnt i bilag 2, må grønlandske fartøjer, jf. landstingslov om
fiskeri § 6, ikke fiske større kvoter end anført i bilag 2, kolonne l.

§ ll. Fartøjer registreret i EU-lande må i alt kun ñske de kvoter, som er anført i bilag l,
kolonne 3.
§ 12. Fartøjer registreret på Færøerne må i alt kun ñske de kvoter, som er anført i bilag l,
kolonne 4.
§ 13. Fartøjer registreret i Island må i alt kun ñske de kvoter, som er anført i bilag l,
kolonne 5.
§ 14. Fartøjer registreret i Norge må i alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1,
kolonne 6.
§ 15. Fartøjer registreret i Rusland måi alt kun fiske de kvoter, som er anført i bilag 1,
kolonne 7.
§ 16. Antallet og gyldighedsperioden af de licenser, som Naalakkersuisut udsteder til
fartøjer nævnt i §§ 9-15, skal modsvare størrelsen af kvoterne, og udstedelsen skal ske under
hensyn til de nævnte fartøjers fiskerikapacitet, jf. de til enhver tid gældende regler om licens
til fiskeri.
Ophør af fiskeri
§ 17. Når de i bilag l og 2, angivne kvoter er opñskede, standser Naalakkersuisut fiskeriet
på de pågældende bestande, som udøves af hver af de grupper af fartøjer, som er nævnt i §§ 915. Hvert lands kvote opgøres for sig. EU betragtes i den forbindelse som ét land.
Stk. 2. For grønlandske fartøjer, der fisker på en fælleskvote, vil tidspunktet for standsning
blive meddelt i radio og presse.
Stk. 3. For alle fartøjer, jf. §§ 9-15, vil tidspunktet for standsning blive meddelt pr. telex
eller telefax til det pågældende fartøj. For EU-fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til EUKommissionen. For øvrige ikke-grønlandske fartøjer sendes tilsvarende meddelelse til det
pågældende lands ñskerimyndighed.
Stk. 4. Fartøjer skal ophøre med at fiske på det af Naalakkersuisut fastsatte tidspunkt.
F aranstaltninger
§ 18. Overtrædelse af §§ 9-15 og § 17, stk. 4, kan medføre bøde.
Stk. 2. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller et
partrederi, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.
Stk. 3. Kriminallovens regler om konfiskation finder tilsvarende anvendelse.
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Grønlands Selvstyre, den 30. december 2015
Ikrafttræden
§ 19. Bekendtgørelsen træder 1 krañ den 30. december 2015. Samtidig ophæves selvstyrets
bekendtgørelse nr. 15 af 30. december 2014 om kvoter for ñskeri i 2014.
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Bilag 1: Havgáende fiskeri, kvoter for 2015
Kwlar fordelt på lande
Ialt tons BEHMIESâEEE-ilâlâ.
1) 73.000 00-32) Helleñsk 5V T 7-375 0- 1.475 .Æ
3) Hellañsk NV 00-0-0
Poiarlcvsk åiñi____g
ÅXE!TEE_-__
TIET_:__m TT____:
00031331
EIE_ÅJ_S___
üä_åâ__i_g
10000 ä_____
Ella :stkwta
Vast- l: Østgrønland
WÅTZKHETEÅÆ-Eâi-

Noter: Havgående fiskeri 2015
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Den samlede havgående kvote på vest er sat til 73.000 tons, heraf er der afsat en
kvote på 1.939 tons til Canada, samt en kvote til EU på 2.000 tons.
Grønland har overført 900 tons til Norge samt 1225 tons til Rusland.
Grønland har overført 100 tons til Færøerne samt 550 tons til Rusland. Kvoten er
inkl. 1500 tons som har landingspligt på 100 °o.
125 tons er allokeret til EU.
150 tons er allokeret til EU.
Grønland har ved Vestgrønland allokeret 200 tons til EU der har videre allokeret
en kvote på 75 tons til Norge.
Grønland har overført 5.500 tons til EU der har videre allokeret en kvote på 2550
tons til Norge samt en kvote på 1300 tons rejer til Færøerne.
Ifølge aftale med Island er den grønlandske del af kvoten på 9.468 tons i 2015.
Grønland har videre allokeret 4.565 tons til EU, 500 tons til Norge og 600 tons til
Rusland. EU har aftalt med Norge, at der overføres en kvote på 575 tons hellefisk,
samt en kvoter på 1 10 tons hellefisk til Færøerne.
Kvoten er sat til at skulle fiskes nord for 66 " i Østgrønland med en tilladelse på 20
% bifangst af torsk.
Kvoten pelagisk rødfisk på 2.200 tons er videre allokeret til EU, der har videre
allokeret 800 tons pelagisk rødñsk ved Østgrønland til Norge og 50 tons til
Færøerne. Jf. aftale om rødfisk i NEAFC kan der overføres 5 % fra det ene år til
det andet.
Grønland har ved Østgrønland allokeret 160 tons helleflynder til Norge samt 200
tons til EU, der har videre allokeret en kvote på 75 tons til Norge.
Den foreløbige TAC på lodde fastsættes i juni for kvoteåret 20. juni 30. april det
efterfølgende år (Øst lodden er fredet i maj-juni). Den endelige TAC fastsættes i
slutningen af ñskerisæsonen. .For 2014/2015 sæsonen er kvoten på 580.000 tons
Grønlands andel er på 63.800 tons.
Den oprindelige kvote var på 10.000 tons, som blev forhøjet med 8.000 tons i
henhold til retningslinjerne i forvaltningsplanen. Grønland har videre allokeret
2.000 tons til EU, 1.200 tons til Norge samt 355 tons Færøerne. Grønland giver
højst 3 færøske trawl- eller linefartøjer af gangen adgang til forsøgsñskeri ved
Østgrønland efter torsk, brosme og havkat. Den totale bifangst af helleflynder og
hellefisk i dette forsøgsfiskeri må maksimalt udgøre tilsammen 275 tons. Den
totale fangst af torsk må ikke overstige 355 tons. Kvoten er inkl. en bifangst kvote
på 2000 tons for det grønlandske fiskeri efter rødñsk, brosme, blålange og lange.
Grønland har allokeret 150 tons som bifangst til Norge.
Bifangstkvote af andre arter, rødfisk og hellelisk, på indtil 260 tons i norsk
farvand nord for 62°N.
Kvoten kan fiskes i Norsk farvand, internationalt fan/and, samt ved Jan Mayen
ved Østgrønland og færøsk ñskeriten-itorium.
Kvoten er på 6.822 tons som kan fiskes i norsk og internationalt ñskeritenitorium,
samt ved Jan Mayen og 5.500 tons kan fiskes i færøsk fiskeri-territorium.
Fiskeri i området Svalbard er på 450 fiskedage. Området 3M (Flemish Cap) og
3L, er blevet lukket for kvoteåret 2015.
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Bilag 2: Kystnært fiskeri, kvoter for Z015
Vest rønland
Krabber U ernavik
Krabber Disko-bu ten-Uummanna
Krabber Sisimiut
KrabberManiitso -Kan aamiut
Krabber Nuuk-Paamiut
Krabber Narsa -Qa orto
Kammuslin
KammusI'n
Kammuslin
Kammuslin
Kammuslin
Kammuslin
21)
Nuuk
Mudderbu ten
Attu
S d - Sa a
Nord - Kan aarsuk
Nordre Strømf ord
Øst-Vest rønland
Torsk
Krabber i alt
Kammuslin
i alt
Kol. 1
Kvoter
i alt tons
29.696
200
600
500
100
1 .200
200
2.800
720
400
400
700
300
2.520
9.500
9.500
9.200
Helleñsk UummannaHelleñsk Disko-bu -ten
Helleñsk Øvri-e Grønland
Helleñsk i alt 28.200
NAFO 1A
NAFO 1B
NAFO 1C
NAFO 1D
NAFO 1E
NAFO 1F

Stenbider i alt 1.500

Noter: Det kystnære fiskeri 2015
19. Lukket område.
20. Må kun ñskes udenfor det lukkede område.
21. Kvoten er baseret på rognen ikke fisken.
* Kvoten blev forhøjet med 250 tons, som der åbnes op for d. 1. november.

