
Smábátaútgerð á Grænlandi 

Hilmar Ögmundsson
Fjármálaráðuneyti Grænlands

Sjávarútvegsråðstefnan, 15. nóvember 2018



Fiskveiðistjórnunarkerfið

• Núverandi lög um fiskveiðar eru frá árinu 1996:

- Markmið að tryggja sjálfbæra þróun fiskveiða að teknu tilliti til 

efnahags- og atvinnumála.

- Einnig eru í gildi fjöldi reglugerða varðandi stjórn fiskveiða.

• Veiðilögsaga Grænlands nær 200 mílur út og stjórnun svæða skiptist í:

- Vestur-Grænland

- Austur-Grænland

• Fiskveiðarnar skiptast í:

- Úthafsveiðar: Utan 3 sjómílna frá strandlínu.

- Strandveiðar: Frá strandlínu og 3 sjómílur út. Stærð skipa ekki yfir 120 

brúttótonnum



Fiskveiðistjórnunarkerfið
Allar fiskveiðar eru leyfisskyldar.

•Tímabundin veiðileyfi með aflamarki
- Gefin út 1-2 ár í senn.
- Allar fisktegundir í úthafsveiðum að undanskilinni rækju.

•Tímabundin veiðileyfi án aflamarks (sóknarveiðar):
- Gefin út 1-2 ár í senn.
- Allar fisktegundir í strandveiðum að undanskilinni rækju og grálúðu 

sem er veidd með bátum yfir 6 metrum.

•Ótímabundin veiðileyfi með aflahlutdeild:
- Framseljanlegar heimildir
- Einungis í rækjuveiðum og í strandveiðum á grálúðu með bátum yfir 6 

metra.



Fiskveiðistjórnunarkerfið

Árlega er sett heildaraflamark í hverri tegund fyrir sig.

• Aflamarki er úthlutað árlega til grænlenskra útgerða og ríkja sem Grænland hefur 

fiskveiðisamninga við.

• Heildaraflamark til grænlenskra útgerða á helstu fisktegundum í strandveiðum 2018:

- Rækja, 48.881 tonn. 100% löndunarskylda þó undanþágur til vinnslu og frystingar.

- Þorskur, 35.000 tonn. 100% löndunarskylda.

- Grálúða, 28.200 tonn. 100% löndunarskylda.

- Krabbi, 3.075 tonn. 100% löndunarskylda.

- Grásleppa, 1.300 tonn af hrognum. 100% löndunarskylda.



Strandveiðar á þorsk

Þorskstofninn við Grænland hrundi um níunda áratuginn

• Væntingar í kringum 2008 að þorskveiðar gætu

hafist aftur í stórum stíl.

• Bátar skyldugir að tilkynna aflann til fiskistofu árið 2005.

• Heildaraflamark fyrst sett árið 2009.

• Strandveiðar fyrst gerðar leyfisskyldar árið 2010.

• Veiðiráðgjöf veitt í fyrsta skipti árið 2013.

• Veiðar stundaðar fyrst og fremst með neti.



Strandveiðar á þorsk - Veiðileyfi



Strandveiðar á þorsk - Flotinn



Strandveiðar á þorsk – Kvóti og afli
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Strandveiðar á þorsk – Aflaverðmæti

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meðalverð á kg, ISK 77,1 93,0 100,1 87,4 89,0 90,3 81,5 79,8
Meðalverð á kg, DKK 3,5 4,3 4,6 4,0 4,3 4,6 4,5 4,9



Strandveiðar á grálúðu

• Strandveiðar fyrst gerðar leyfisskyldar árið 1998.

• Veiðiráðgjöf veitt í fyrsta skipti árið 1999.

• Bátar skyldugir að tilkynna aflann til fiskistofu árið 2005.

• Heildaraflamark fyrst sett árið 2007.

 Kvótasvæðum var skipt upp í Upernavik, Uumannaq og 

Diskóflóann. Restin af Grænlandi eru frjálsar veiðar.

• Frá 2014 var leyft að stunda frjálsar veiðar á afmörkuðum svæðum 

innan kvótasvæðanna.

• Veiðar stundaðar fyrst og fremst með línu.
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Strandveiðar á grálúða – Veiðileyfi á kvótasvæðum



Strandveiðar á grálúðu – Veiðileyfi utan kvótasvæða



Strandveiðar á grálúðu – Flotinn á kvótasvæði
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Strandveiðar á grálúðu – Flotinn utan kvótasvæðis



Strandveiðar á grálúðu – Kvóti og afli
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Strandveiðar á grálúðu – Aflaverðmæti

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Meðalverð á kg, ISK 305,8 316,1 316,4 328,9 339,8 304,3
Meðalverð á kg, DKK 14,2 14,5 15,2 16,8 18,9 18,8
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Framtíð smábátaútgerðar á Grænlandi



Takk fyrir. 

Smábátaútgerð á Grænlandi
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