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Dette var brugergruppens andet møde. Dagsordnen var udsendt til kommentering før
mødet.

1. Mads Nedergaard bød velkommen, redegjorde kort for baggrunden for brugergruppens oprettelse og nævner bl.a. at behovet for 4 årlige møder ikke er til stede.
Han fremlagde overvejelser om at nedsætte hyppigheden af møderne i brugergruppen fra fire til to eller efter behov.
2. Mads N. informerede kort om risikobaseret kontrol, som blev præsenteret på sidste møde og som ligger tilgængeligt på www. nanoq.gl

ERS og e-logbog.
Mads L. informerede om indførslen af e-logbogen i det grønlandske fiskeri. Elogbogen er en færdig købt pakke V-Catch. E-logbogen lægger sig op af internationale standarter.
Systemet bliver i øjeblikket testet på 8 store Grønlandske fartøjer. E-logbogen
kommunikerer over internettet eller Inmarsat. Tilbagemeldingen fra brugerne er positive. GFLK må dog erkende at byrden der ligger i den support implementeringen
kræver, er større end først antaget.
E-logbogen vil med tiden frigøre ressourcer omkring manuel logbogs behandling.
En af fordelene er, at der kan indgå flere detaljer og at man ikke længere er begrænset af et papirformat, men nu får mulighed for at specificere fangsten mere detaljeret.
Rederne vil også kunne tilgå e-logbogens info via internettet
Norge og EU har lavet en aftale om gensidig brug af e-logbogen, og det er planen at
Grønland lægger sig op ad samme standard. Derved sikres kompatibilitet og ensartede rapporteringer med Grønlands samarbejdspartnere.

3. GFLK har etableret et uddannelsessamarbejde med Natur og Erhvervsstyrelsen
(tidligere Fiskeridirektoratet i Danmark). Der er syv grønlandske deltager med i
samarbejdet. De syv følger den danske fiskerikontrol. De er i Danmark ca. en gang
om måneden. Kursus omhandler alt fra sikkerhed til søs til hygiejnekontrol af fartøjer samt fysisk kontrol på kajen. GFLK håber, at vi i løbet af året 2012, i takt med at
kompetence niveauet opbygges, kan begynde at gennemføre regelmæssig landingskontrol. Uddannelsen er en to-tre-årig uddannelse. Dette kan også være med til at
forbedre mulighederne for at få MSC certifikat. Dette kræver også et samarbejde
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med GLK. GFLK har planer om at have folk i Sisimiut, Ilulissat og Nuuk. Kontrolløruddannelsen skal også ses i forhold til kravene fra NAFO og NEAFC vedrørende
port-stat kontrol samt håndhævelse af IUU reglerne.

4. Mads L. Mads N. informerer om digitaliseringsprojekterne, EU-certificering, licensudstedelser, erhvervsjagtbeviser, fritidsjagtbeviser og indhandlingsdatabasen. Et
nyt indhandlingsmodul der understøtter den nye indhandlingsbekendtgørelse er i
produktion.. Den nye indhandlingsbekendtgørelse, er tilgængelig på www.nanoq.gl.
Der er flere elementer der nu er blevet obligatoriske oplysninger og oplysningerne er
blevet ens på tværs af arter. Indhandlings- og logbogs oplysninger gør det muligt at
krydstjekke de informationer GFLK modtager. GFLK bruger en del tid på at testet
indhandlings modulet og modtager også gerne her konstruktiv kritik. Der er i samme
forbindelse udarbejdet en landingserklæring. Med landingserklæring skal, ikke logbogspligtige fiskere overdrage deres oplysninger til indhandlingsstedet/opkøberne
der registrerer og videresender disse data.
Når erhvervsportalen, hvor bl.a. licensansøgninger og IUU-certificeringen er fuldt
etableret forventer GFLK at platformen også kan bruges til at uploade indhandlingsrapporteringen. Ønsket på længere sigt er, at vi får en online håndterning hvor det er
muligt.
Selvstyret har netop lavet en aftale med Nem-ID som er en af de afgørende elemeter
i digitaliseringen og når dette er implementeret i Grønland, vil digitaliseringsprojekterne først kommet til at køre rigtigt.

5. Niels Laursen kom med en kort præsentation omhandlende GHL- forvaltnings- og
informationskampagne primært i Nordgrønland. Kort og godt er der indført omsættelighed for fartøjer over 6 m l.o.a. GFLK har sammen med en konsulent udarbejdet
infomateriale, som skal gøre baggrunde til ændringer forståelige. Tilbagemeldinger,
fra kysten er positive. Meget tyder på, at fiskere er klar til ændringer, da de godt kan
se at den nuværende forvaltning ikke fungerer godt. Den nye bekendtgørelse er til
for at understøtte omsættelighed i GHL fiskeriet. Bekendtgørelsen er at finde på
www.nanoq.gl . Vedrørende fartøjer under 6 m (typisk joller) foregår fiskeriet på
samme måde som før.
6. Nye bekendtgørelser blev kort præsenterede og gennemgået af Mads N. Bekendtgørelserne kan findes på www.nanoq.gl.
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•

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 16 af 22. december 2011 om rapportering af
ind handlinger af fisk og fiskeriprodukter. Som nævnte under pkt. 4

•

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 6. december 2011 om fiskeriets bifangster, her blev de nye ændringer, som især henvender sig til rejefiskeriet og i
lyset af den kommende MSC certificering, gennemgået.

•

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske bevaringsforanstaltninger i fiskeriet. Ændringerne er også her primært med sigte
på den kommende MSC certificering.

•

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 22. december 2011 om rapportering af
fangster i kystnært fiskeri. Er er der tale om en sammenskrivning af to tidligere bekendtgørelse om logbøgsføring i krabbefiskeriet og den generelle om
logbogsføring i det kystnære fiskeri.

•

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 17. november 2011 om bemandingen af
grønlandske fiskefartøjer. Baggrunde for de nye ændringer også gennemgået.

7. Næste møde – dato blev ikke fastsat, men GFLK vil vurdere behovet jfr. pkt. 1.
8. Evt. der var ikke noget under evt.

Mødedeltagerne udtrykte stor tilfredshed med mødet og denne dialog og information.

Mødet sluttede kl. 1155.
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