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Dagsorden for det åbne møde: 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

  Økonomisager 

Punkt 02 Byggeprogram for hytte og garage i Kangerlussuaq 

 

   

  Generelle sager   

Punkt 03   Forslag vedrørende Royal Greenlands indhandlingssted i Itilleq 

 

    Orienteringssager 

Punkt 04 Beslutning om fordeling af moskuskvote og moskusjagt i sommer og efteråret 2021 

for forvaltningsområdet Sisimiut i Qeqqata Kommunia 

 

Punkt 05   Eventuelt 
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Mødet afholdes via videokonference og starter kl. 08.30 

 

 

Deltagere : 

Atassut 

Anna Karen Hoffmann, Kangerlussuaq 

 

Inuit Ataqatigiit 

Agathe Fontain, Sisimiut 

 

Naleraq 

Abel Enoksen, Sisimiut 

 

Siumut 

Aqqalu Skifte, Maniitsoq 

Gideon Lyberth, Manitisoq 
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Punkt 01  Godkendelse af dagsordenen 

 

Afgørelse 

Anna Karen Hoffmann har spørgsmål om hvordan ”Bygdeforhold” kan indeholde og udnyttes. 

 

Abel Enoksen har spørgsmål om brug af ATV. 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02  Byggeprogram for hytte og garage i Kangerlussuaq 

Journal nr. 17.20.09 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen afsatte 2 mio. kr. i budget 2021 til opførelse af hytte og garage i Kangerlussuaq 

til vinterjagt. Området for Teknik og Miljø har efterspurgt input fra Kangerlussuaq til udarbejdelse af 

byggeprogram. 

 

Regelgrundlag  

Qeqqata Kommunias kasse- og regnskabsregulativ. 

 

Faktiske forhold 

I budgetbemærkninger til budget 2021 fremgår der ingen yderligere oplysninger end ovenstående 

omtalt i baggrund. Det er uklart for administrationen om der påtænkes opførelse af hytte og garage i 

Kangerlussuaq bygd, i hytteområdet ved havnen eller i det åbne land.  

 

Kommunale hytter er ikke opført i bymæssig bebyggelse men placeret i det åbne land, herunder i 

decideret hytteområder. Der er således ingen fortilfælde at tage fat i for anlæggelse af kommunale 

hytter i bostederne eller i hytteområder. Det samme gør sig gældende for garager. Både 

overnatningsfaciliteter og garager drives primært af private aktører i kommunens bosteder.  

 

I og omkring Kangerlussuaq er der en række private udbydere af såvel vandrehjem som hytter, så en ny 

kommunal hytte i bygden eller i hytteområdet ved havnen vil konkurrere med de lokale udbydere. 

Tilsvarende gør sig gældende for en garage i bygden. 

 

Qeqqata Kommunia har fangerhytter placeret ved gode fangststeder rundt om i det åbne land. I 

indlandet ved Kangerlussuaq har kommunen kun turisthytter på vandreruten Arctic Circle Trail, men 

Selvstyret har i midten af 1990-erne opført en fangerhytte i Ørkendalen i det såkaldte fangstområde 2. 

Denne hytte er dog ikke blevet vedligeholdt og derfor ikke brugbar for tiden. Denne hytte bør enten 

renoveres eller saneres.  

 

Der er ingen offentlige fangerhytter i det primære vinterjagtområde 3 og 4. Her kunne med fordel 

anlægges en fangerhytte. Der er heller ingen fangerhytter i nærheden af det nye jagtområde 5 nord for 

Kangerlussuaq. Det fraholdte i vinterjagten 2021 fangere at skyde deres kvoter i det nye jagtområde 5, 

fordi den lange vej frem og tilbage mellem jagtområdet og mulige hytter var alt for lang og vanskelig. 

Der var flere drøftelser om, at en hytte i bunden af Nordre Isortoq elven ville kunne gøre det attraktiv at 

drive jagt i jagtområde 5, for eksempel ved at sejle så langt ind i fjorden som muligt. Det samme ser 

mere og mere ud til at blive fremtiden for vinterjagten for jagtområde 3 og 4, idet isen lægger sig 

senere og senere og bliver mere og mere usikker i Kangerlussuaq fjorden. 

 

I kommunens øvrige byer og bygder er der kommunale bådophalingssteder eller bådkraner og 

bådværksteder for lokale fangere m.m. Dette er ikke tilfældet for Kangerlussuaq, hvilket efterspørges af 

fangere og øvrige virksomheder i Kangerlussuaq, men også af befolkningen generelt. Det er derfor 

oplagt at anlægge et bådophalersted i Kangerlussuaq havn og samtidigt have et bådværksted i havnen. 

Dette værksted kunne så med fordel bruges af fangere som garage og værksted om vinteren. Dette er 
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særlig interessant, fordi flere fangere i de senere år parterer/slagter moskusokser i havneområdet, 

ligesom flere fangere lejer sig ind i hytter i havnen.  

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det er ikke bæredygtigt med offentlige faciliteter, der konkurrerer med private aktører. Ligeledes er det 

ikke bæredygtigt at anlægge offentlige faciliteter, der højest bruges en måned. Det vil være bæredygtigt 

at anlægge fangerhytter, som kan bruges både vinter og sommer af fangere ligesom garage/værksted 

ligeledes bør kunne anvendes vinter og sommer af fangere og byens borgere. Fangerhytter placeret i det 

åbne land tæt på fangstdyrene vil være bæredygtig i forhold til minimering af transportudgifter og 

benzinforbrug.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

En større fangerhytte formodes at koste 1 mio. kr., mens en mindre hytte formodes at koste ½ mio. kr.   

Indretning af et bådværksted i en af Mittarfeqarfiits bygninger på havnen kan løbe op i 750.000 kr.  

Et bådophalingssted på havnen formodes at koste i omegnen af 250.000 kr.  

 

Administrationens vurdering 

Det er administrationens vurdering, at der bør anlægges en ny hytte i jagtområde 3 eller 4, for eksempel 

i enten Tatsip Ataa eller Angajortarfik. Hvis der er midler kan der opføres en hytte i bunden af Nordre 

Isortoq fjorden ligesom det bør afklares med Selvstyret, hvad der skal ske med fangerhytten i 

Ørkendalen.  

 

Det er administrationens vurdering, at der med fordel kan indrettes et kombineret båd-/snescooter-

/ATV-garage og værksted i en af Mittarfeqarfiits bygninger i den eksisterende havn. Alternativt opføre 

en ny garage/værksted samme sted. I begge tilfælde bør der samtidig opføres et ophalersted for både.  

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til bygdebestyrelsens godkendelse, at de 2 mio. kr. anvendes til: 

1. 1.000.000 kr. til opførelse af en fangerhytte i Tatsiap Ataa eller Angajortarfik i Kangerlussuaq 

fjorden  

2. 750.000 kr. til indretning af en kombineret garage og værksted i Kangerlussuaq Havn  

3. 250.000 kr. til anlæggelse af en bådophalingssted i Kangerlussuaq Havn  

og at der er udarbejdes forslag til byggeprogram på baggrund heraf 

 

Administrationen indstiller samtidig til bygdebestyrelsens godkendelse, 

4. at det undersøges om eventuelle overskydende midler kan anvendes til anlæggelse af en mindre 

fangerhytte i bunden af Nordre Isortoq 

5. at bygdebestyrelsen retter henvendelse til Grønlands Selvstyre om den nedslidte fangerhytte i 

Ørkendalen 

 

Bygdebestyrelsens behandling af sagen den 4. juni 2021 

Punkt 1 ønsker de ikke. De vil ikke have en hytte i det område da de mener at det vil blive et, -  én 

familie af gangen der vil have brugsretten på i fangstperioderne. Bygdebestyrelsen mener at det område 

hvor familier hvert år kommer på jagt allerede har deres kultur i at bruge telt, og at en hytte ikke vil 

være på sin plads der.  

 

Punkt 2 og 3. Dvs. garage og båd op haler godkender de og er enige i at det er noget der mangler i 

Kangerlussuaq. 
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Mht. punkt 4 og 5 ønsker de mere viden om hytterne før de vil tage stilling til dem eller kontakte 

Selvstyret. Kun én i Bygdebestyrelsen har hørt om hytterne men ved ikke mere om dem. 

 

Indstilling 

Bygdebestyrelsen indstiller til Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforholds godkendelse at de 2 mio. 

kr. anvendes til; 

 

1. 750.000 kr. til indretning af en kombineret garage og værksted i Kangerlussuaq Havn  

 

2. 250.000 kr. til anlæggelse af en bådophalingssted i Kangerlussuaq Havn  

og at der er udarbejdes forslag til byggeprogram på baggrund heraf 

 

Afgørelse 

Med hensyn til at beslutte hvor der skal opføres en hytte skal fangerne høres om hvor den mest 

hensigtsmæssigt kan placeres. 

 

Indstilling godkendt. Sagen videresendes til Udvalg for Teknik. 

 

Bilag 

Ingen  

 

  



Referat af ordinær møde nr. 03/2021 i Udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold den 15. 

september 2021 

[7] 
 

 

Punkt 03    Forslag vedrørende Royal Greenlands indhandlingssted i Itilleq 

Journalnr. 73.10.02.01 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsesmedlem Abel Enoksen (N) foreslår at Udvalg for Fiskeri, Fangst og 

Bygdeforhold opfordres til dialog med Royal Greenland sammen med bygdebestyrelsen vedrørende 

manglende oversigt over løsninger på indhandlingsstedet i Itilleq. 

 

Han foreslår og indstiller følgende overskrift til dialogen, at Royal Greenlands etablering af en fryser i 

indhandlingsstedet Itilleq drøftes. 

Dermed vil man i fremtiden opnå større omsætning for Qeqqata Kommunia. 

 

Qeqqata Kommunia vil ikke blive berørt økonomisk af dette forslag, der vil kun blive afholdt dialog 

mellem bygdebestyrelsen, Royal Greenland og kommunalbestyrelsen. 

 

Regelgrundlag 

Ingen 

 

Faktiske forhold 

Korrespondance vedr. om kommunen kan bidrage til en fryser til brug ved indhandling på RG 

Atammik indhandling. 

Det handler om det offentlige, kommunen kan bidrage til en fryser til kommerciel virksomhed. 

Konkurrencestyrelsen uddybede i sin skrivelse, at ved konstatering af brud på lovgivning i form af 

finansieres med det offentlige midler, igangsættes en sag om påbud på refundering af bevillingerne, 

hvilken vil stille investoren samt finansieringsmodtageren i klemme, derfor skal der nøje overvejes før 

der foretages finansieringer. 

 

I sagsfremlæggelsen vedr. indhandling i Itilleq, er der en indstilling til udvalget om at Royal Greenland 

kontaktes om en dialog eller at der udsendes en skrivelse. 

Derfor vil det være en fordel, at man under UFFB mødet understreger, at kommunen sådan lige ikke 

kan finansiere til en virksomhed, og at finansiering først kan ske efter nøje vurdering og indenfor 

lovgivningen.  

Såfremt kommunen skal finansiere til en virksomhed, er der mindst to lovgivninger der skal følges, 

som er: 

- Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. 23, 18 december 2003-

meersoq 

-Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) 1, 15 december 20214-

meersoq 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurdere, at Qeqqata Kommunia ikke kan blande sig direkte i Royal Greenlands 

driftsområder, hvorved udvalget skal tage stilling til hvordan man vil arbejde videre med forslaget, idet 

kommunen ikke kan blande sig direkte i fiskefabrikkernes driftsområder. Forslaget indeholder et 

forslag om dialog, hvorved administrationen vurdere, at udvalget skal tage stilling herom. 
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Indstilling 

Administrationen indstiller til udvalgets godkendelse, 

 

1. At udvalget skal skabe dialog med Royal Greenland eller 

 

2. At sagen tages til efterretning 

 

Udvalg for Fiskeri Fangst og Bygdeforhold behandling af sagen 

Under udvalgsmøde den 9. juni 2021 blev punktet udsat til næste møde, da forslagstilleren ikke deltog 

under mødet. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til udvalgets godkendelse, 

 

1. At udvalget skal skabe dialog med Royal Greenland eller 

 

2. At sagen tages til efterretning 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. Formanden kontakter borgmester med henblik på at mødes med fabrikschefn. 

 

Bilag 

1. Oversigt over indhandlinger i Sisimiut forvaltningsområde 2019/2020 

2. Inatsisartutlov nr. 1 af 15. december 2014 om konkurrence 

3. Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til 

erhvervsrudvikling 

4. Email fra Abel Enoksen den 23. maj 2021 
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Punkt 04 Beslutning om fordeling af moskuskvote og moskusjagt i sommer og efteråret 2021 

for forvaltningsområdet Sisimiut i Qeqqata Kommunia 

   
Journaln. 72.01.00 

Baggrund 

Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser af 19. juli 2021. 

Der er blevet tildelt en kvote på 300 moskus til moskusjagten i efteråret for forvaltningsområdet 

Sisimiut i Qeqqata Kommunia. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser. 

 

Faktiske forhold 

Der var høring om eventuelle ændringsforslag til kvotefordelingen på 75/25 % overfor fisker- og 

fangerforeninger og fritidsfangerforeningen samt bygdebestyrelserne i forvaltningsområdet Sisimiut. 

 

Høringssvarene er som følgende: 

 

Fisker og fangerforeningen i Sisimiut har afgivet følgende høringssvar: 

Har ikke noget imod for fangst af moskusokser med ordningen 75/25% for erhvervsfangere som sidste 

år, dog ønskes, at såfremt hele kvoten ikke bliver fanget til vinteren, at man flytter rest kvoten til nord 

for Kangerlussuaq.  

 

Sisimiuni Angallateerarsorlutik Aalisarut Piniartullu Peqatigiiffiat har afgivet følgende høringssvar: 

Det indstilles, at den tidligere ordning af kvotedeling benyttes mellem fritidsfangere og 

erhvervsfangere. 

Bygdebestyrelsen Kangerlussuaq har afgivet følgende høringssvar: 

Der tildeles generelt 75% til erhvervsfangere med jagtbevis, og resten på 25% tildeles til fritidsfangere, 

svarende til 225/75, som bygdebestyrelsen Kangerlussuaq støtter i høringssvaret. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Ingen.  

 

Direktionens bemærkninger 

Ingen  

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at kvotefordeling på 75/25 % af de 300 moskusokser mellem erhvervs- og 

fritidsfangere skal forblive uændret i 2021, da der ikke er kommet ændringsforslag til efterårets 

moskusoksejagt.   

 

Administrationens indstilling 

Det indstilles, at kvoten på 300 moskusokser til moskusjagten i sommer og efteråret fordeles således: 

At kvoten fordeles med 75/25 % mellem erhvervs- og fritidsfangere, i tal går 225 kvoter til 

erhvervsfangerne og 75 kvoter til fritidsfangerne. 
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Formandsbeslutning  

Formanden for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold beslutter,  

 

-at godkende indstillingen 

 

Udvalget vil blive orienteret om beslutningen i dets næstkommende møde. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til udvalgets orientering. 

 

Afgørelse 

Taget til efterretning. 

 

Bilag 

1. Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser om rensdyr og 

moskusoksekvoter og fangstperioder for 2021 af 19. juli 2021 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser. 8, 

27. juni 2013-imeersoq 

3. Høringssvar fra SAPP 

4. Høringssvar fra SAAPP 

5. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq  
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Punkt 05 Eventuelt 

Anna Karen Hoffmann er tvivl om hvad betegnelsen ”Bygdeforhold” indeholder, da den også er en del 

af andre udvalg. Stabschefen besvarede spørgsmålet. 

 

Abel Enoksen spørger hvilke lov der er for brug af ATV i naturen. Stabschefen besvarede spørgsmålet. 

 

 

Agathe Fontain opfordrer til at man følger landstingsmødets punkt 96 som handler om rensdyr. 

 

 

Mødet sluttede kl. 10.14 

 


