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Fiskeri- og fangststatistik 2002, foreløbige tal 

Stigende indhandlingsmængder 

De indhandlede mængder af fisk og skaldyr var 28 pct. højere i 2002 end i 2001. I 
2002 blev der indhandlet 84.130 tons fiskeprodukter, hvilket er det højeste niveau i 
mere end ti år. Der har været en stigning i indhandlingerne for de fleste fiske- og 
skaldyrsarter i Grønland fra 2001 til 2002. Indhandlingen af rejer udgjorde i 2002  
49.268 tons. 
 
Indhandlingen af krabber, der er en økonomisk vigtig art, faldt i 2002. Mens der i 
2001 blev indhandlet 6.227 tons, blev der i 2002 indhandlet 4.933 tons. Prisen på 
krabber er imidlertid steget med gennemsnitlig kr. 1,60 kr. pr. kg. i løbet af 2002. 
 
Indhandlingen af sælskind er faldet fra 89.317 skind i 2001 til 61.089 skind i 2002. 
Indhandlingen er koncentreret om netside, grønlandssæl samt blue back (ung 
klapmyds), idet der stadig gives indhandlingstilskud til disse arter. 
 
Indhandlede mængder af rejer, hellefisk, krabber og torsk. 1998-2002. Ton 
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I figur 1 ses de stigende mængder i indhandlingen af rejer, hellefisk og torsk fra 2001 
til 2002. For torsken er der tale om en fordobling af den indhandlede mængde. 
Indhandlingen af krabber er derimod faldet fra 2001 til 2002. 
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Publikationen kan hentes som en pdf-fil på Grønlands Statistiks hjemmeside 
www.statgreen.gl. 
 
Vil du for fremtiden have besked om ny statistik, som offentliggøres på Grønlands 
Statistiks hjemmeside, kan du tilmelde dig vores elektroniske nyhedsbrev: Gå ind på 
www.statgreen.gl. I menuen til venstre vælger du ”nyhedsbrev” og tilmelder dig. Så 
får du fremover en e-mail, hver gang vi offentliggør ny statistik. 
 
Ønskes yderligere oplysninger kan henvendelse ske til konsulent Lykke Arellano på e-
mail: lyar@gh.gl eller til journalist Thorkild Knudsen på tlf. 34 55 85 (direkte). 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Thorkild Knudsen 
 
 
 

 

Som pdf-fil 

Tegn et e-mail 
 abonnement 


