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Punkt 01  Godkendelse af dagsordenen 

 

Afgørelse 

 

Abel Enoksen har spørgsmål om Nattoralinnguaq under eventuelt. 

 

Anna Karen Hoffmann har information omkring moskusjagt. 

 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02  Anlægsønsker fra fiskere og fangere 2022 og overslagsårene 2023-2024 

Journal nr. 06.01.01 

 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. oktober 2021 at der over 4 år skal afsættes kr. 2.500.000 hver år 

til forbedring af vilkår for fiskere og fangere. Der har været høring i fiskeri og fangerorganisationer for 

at vide hvilke prioriteringer de ønskede af de afsatte midler. 

 

Regelgrundlag  

Kasse- og Regnskabsregulativ for Qeqqata Kommunia. 

 

Faktiske forhold 

Efter høring af fiskeri og fangerforeninger er der kommet følgende forslag til hvad de afsatte midler 

skal bruges til, som Område for teknik har vurderet: 

 

SISIMIUT 

 

Overslagspriser fra QTM-Anlæg i Sisimiut 

 

Ønsker fra SAAPP: 

1. Tørremaskine til kød og fisk     Pris må indhentes fra leverandør af tørremaskine, husk også 

altantfragt, lokal håndtering installation og elforsyning. 

2. Flænse sted for sæler     Anlægsønsket for ikke specificeret tilstrækkeligt til at det kan 

prissættes, se i øvrigt budgetønske år 2022 nr. 30. 

3. Oplagsskure     Pris pr skur 50.000 – 80.000 k. forudsat der er et jævnt terræn at opføre dem på. 

Der skal findes egnet areal som er udlagt til formålet og søges arealtildeling til skurene. 

4. Frysecontainer    Indkøb af ny 20fod frysecontainer med fragt, opstilling, flisebelagt forplads og 

eltilslutning inden for 25m afstand ca. 360.000 kr. i by og ca. 460.000 kr. i bygd. Der skal 

findes egnet areal som er udlagt til formålet og søges arealtildeling til frysecontaineren. 

Ejerskab af container, brugsvilkår og aftale om betaling af driftsudgifter (el) skal være afklaret. 

5. Etablering af kran i havnen i Kangerlussuaq   Kaj i Kangerlussuaq ejes og drives af Selvstyret 

ved Mittarfeqarfiit, så på det sted kan kommunen ikke opstille en fast kran. Der kunne træffes 

aftale om tidspunkter for brug af mobilkran, men en mobilkran kræver fører med certifikat, og 

kommunen har ingen vejformand i Kangerlussuaq, hvorfor en mobilkran skal drives af en privat 

entreprenør. Hvis kran primært skal bruges til søsætning og ilandtagning af joller, kan den 

eksisterende bedding udbygges med cementfliser og ophalerspil så søsætning og optagning af 

joller kan ske ved bådtrailer. Dette kan udføres for ½-1 mil kr. afhængig af længde og 

faciliteter.  

6. Bygning til reparation af udstyr til vintermoskusoksefangst i Kangerlussuaq. Dette ønske er 

allerede i anlægsbudget 2021, hvor der er afsat 2 mio. kr. som projekt 500298 ”Hytte og garage 

– vinterjagt – Kangerlussuaq”. 

 

Ønsker fra SAPP: 

1. Banksætningsplads for større og mindre skibe, da beddingen ved skibsværftet har været defekt i 

længere tid og kan ikke benyttes. (i Akia). 0,5-10 mio. kr., se anlægsønske 2022 nr 21, placering 

skal udpeges før anlægspris kan vurderes nærmere. Der eksisterer flere mobilkraner og lastbiler i 

byen med kran der kan tage både op eller søsætte dem. 
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2. Mening om forbedring af oplagsplads for fiskerne, f.eks. undersøgelse af en større oplagsplads 

(stor telt) for større fangstudstyr. Opførelse af skur koster 50.000 – 80.000 kr./stk. forudsat der er et 

jævnt terræn at opføre dem på. Der skal findes egnet areal som er udlagt til formålet og søges 

arealtildeling til skurene eller et stort telt. Pris for stort telt ½-1 mio kr men meget vanskeligt at 

finde egnet areal til et så stort byggeri andet end i erhvervsområde langt fra havn. 

3. Vi ønsker også en undersøgelse af flænse sted for større og mindre hvaler. Ca. ½ mio. kr. for 

undersøgelse, se anlægsønske 2022 nr. 30. 

 

Ønsker fra Knapp Itilleq: 

1. Frysecontainer, se svar SAAPP pkt. 4 herover. 

2. Renovering af fangsthytter Hvilke hytter? Renoveres med hensyn til hvilke faciliteter? Se også 

ønske fra AAPP pkt. 2 herunder. 

3. Oprettelse af tørrestativer ca. 100.000 kr. for 40m2 tørrestativ. 

Ønsker fra Knapp Sarfannguit: 

1. Renovering af tørrestativet ca. 100.000 kr. for 40m2 tørrestativ 

2. Fangstskur der også kan benyttes som agnplads En hytte ca. 20m2 isoleret og med 

opvarmningsmulighed vil koste omtrent kr.600.000. 

3.Bedding med bådtrailer   1-10 mio. kr. incl. bådtrailer, se anlægsønske 2021 nr. 21, placering skal 

udpeges før anlægspris kan vurderes nærmere. 

 

4Fryser til brug af fangerne    se svar SAAPP pkt. 4 herover. 

 
 
MANIITSOQ prissætning af ønsker vurderet af bygningsinspektøren i Maniitsoq 
 

Der er ved brættet område i Maniitsoq dårligt med plads til en container eller flere skure. 

 

KAPP / Bygdebestyrelsen Kangaamiut 

1. 2 20 fods frysercontainer til produkter ……ca. 460.000 kr., se ønske fra  SAAPP pkt. 4 herover. 

 

KNAPP, Napasoq 

1. 

2. Bræt salgssted ……med vand, afløb, EL og varme ca. kr. 750.000, kun et åbent skur ca. kr.150.000. 

 

AAPP 

1. Frysecontainer til produkter…. Ca. 460.000 kr., se ønske fra SAAPP pkt. 4 herover. 

 

2. Udvidelse af hytten i Nallua….Kommunen har ingen hytter mere, da alle hytter er afgivet til 

fangerne i Maniitsoq omegn. En ny hytte isoleret og med opvarmning koster omkring kr. 600.000 ude i 

en fjord. Det er en betingelse at kommunen ejer hytten for kunne afholde udgifter til den. Hvis hytten 

ejes af en forening, kan der under visse forudsætninger gives tilskud til foreningens udvidelse af sin 

hytte. Der kan ikke gives tilskud til eller udføres kommunalt arbejde på privatejede hytter. 

3. Hytte til indhandling af sælskind …..I størrelse  som 40 fods container ca. kr.150.000-200.000 i 

Maniitsoq med EL og afløb. Der skal findes egnet areal som er udlagt til formålet og søges 

arealtildeling til indhandlingsstedet, ejer- og driftsforhold skal være afklaret. 

 

4. Hytte til tørring….hvorhenne? tørring af fisk-hval eller skind? prisen kommer an på placering. På 

øde Ø ikke tæt uisoleret hytte kr.140.000 og i byen ikke tæt hytte ca. 20m2 ca. kr.60.000. 
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5. Hytte i Tasiusarsuaq….alle hytter er afgivet til fangerne og kommunen har ingen i Maniitsoq omegn 

da alle tre hytter i Maniitsoq omegn blev sparet væk for 17 år siden. Men Selvsyret har en lange bred 

havn i Tasiusarsuaq hvor Seqi Minen har været. En hytte ved dette område vil koste omtrent kr.600.000 

med fragt til havnen-kajen. 

 

MUAPP 

1. Hytte der kan benyttes som kontor og ophold……28 m2 er f.eks. 4,46m x 6,28m isoleret og 

opvarmet vil koste ca. kr.700.000 nede ved brættets område. Der skal findes egnet areal som er udlagt 

til formålet og søges arealtildeling til hytten, ejer- og driftsforhold skal være afklaret 

 

2. Flere skure ved brættet……Der er ikke mere plads ved brættet til skure hvis der skal en hytte til 

kontor og ophold og en frysecontainer. For opførselspris se SAAPP pkt. 3 herover. 

 

3. Frysecontainer…… ca360.000 - 460.000 kr, se ønske fra  SAAPP pkt 4 herover. 

  

4. Flyde flænsested……vi har pontonbroer som er brugte som vi kan ligge ud i Maniitsoq halv Ø ved 

gamle saltlager områdets Talunnguit bassin. Der skal blot metalbefæstelse på land og tovværk så skulle 

den være klar  ca. kr.100.000 incl. søsætning, bugsering og forankring. 

 

MAPP 

1. Hytte længere nord på, som f.eks. kan benyttes af hvidhvalsfangere….Placering hvor?, inden for 

kommunens område eller i anden kommune? Se i øvrigt svar AAPP pkt 2 for byggeri inden for 

kommunen. 

2. Frysecontainer til f.eks. agn….. ca360.000 - 460.000 kr, se ønske fra  SAAPP pkt 4 herover. 

 

Bæredygtige konsekvenser 

Det vil være bæredygtigt, hvis der er overensstemmelse mellem de politiske mål og budgetønskerne til 

budget 2022 og overslagsårene. 

 

Administrationens vurdering 

Ønsker om container og tørremaskiner kræves at de registreres som fødevare virksomheder. Og før 

man kan registrere som fødevare virksomhed skal der: 

1. Udarbejdes et egenkontrol program 

2. Tegninger af virksomheds areal 

3. Detaljeret beskrivelse af virksomhedens aktiviteter. 

4. Og så skal der sendes en ansøgning til VFMG  

Derfor at ønsker om container og tørremaskine taget ud af listen, da det kræver stor investering. 

 

Indstilling 

Det indstilles til udvalget for Fiskeri, Fangst og Bygders beslutter hvilke af nedenstående ønsker skal 

prioriteres: 

 

SISIMIUT 

 

Ønsker fra SAAPP: 

1. Flænse sted for sæler  (kr. 50-250.000) 

2. Oplagsskure (kr. 50-80.000) 
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3. Etablering af kran i havnen i Kangerlussuaq  (kr. 500.000-1.000.000) 

4. Bygning til reparation af udstyr til vintermoskusoksefangst i Kangerlussuaq (afsat kr. 2 mio) 

 

Ønsker fra SAPP: 

5. Banksætningsplads for større og mindre skibe, da beddingen ved skibsværftet har været defekt i 

længere tid og kan ikke benyttes. (i Akia). (Kr. 500.000-1 mio., el. op til kr. 10 mio.) 

6. Mening om forbedring af oplagsplads for fiskerne, f.eks. undersøgelse af en større oplagsplads (stor 

telt) for større fangstudstyr. (Kr. 50-80.000 eller kr. 500.000-1 mio.) 

7. Vi ønsker også en undersøgelse af flænse sted for større og mindre hvaler. (Kr. 500.000) 

 

Ønsker fra Knapp Itilleq: 

8. Renovering af fangsthytter (hvilke hytter til hvilke faciliteter?) 

9. Oprettelse af tørrestativer (kr. 100.000 40m2) 

 

Ønsker fra Knapp Sarfannguit: 

10. Renovering af tørrestativet (kr. 100.000 40m2) 

11. Fangstskur der også kan benyttes som agnplads  (kr. 600.000) 

12. Bedding med bådtrailer  (kr. 1-10 mio.) 

 
 
MANIITSOQ 
 

KNAPP, Napasoq 

13. Bræt salgssted  (kr. 150.000-750.000) 

 

AAPP 

14. Udvidelse af hytten i Nallua  (kr. 600.000) 

15. Hytte til indhandling af sælskind  (kr. 150.000.200.000) 

16. Hytte til tørring  (kr. 60.000-140.000) 

17. Hytte i Tasiusarsuaq  (kr. 600.000) 

 

MUAPP 

18. Hytte der kan benyttes som kontor og ophold  (kr. 700.000) 

19. Flere skure ved brættet  (kr. 50-80.000) 

20. Flyde flænsested  (kr. 100.000) 

 

MAPP 

21. Hytte længere nord på, som f.eks. kan benyttes af hvidhvalfangere (hvor? Kr. 600.000) 

 

Afgørelse 

Agathe Fontain forlod mødet fra kl. 09.00 til kl. 09.23. 

Følgende blev besluttet:  

Nr. 2, 7, 9, 10, 16, 20, 21, + køb af lager I Maniitsoq til ca. 800.000-850.000 kr. 

Anna Karen Hoffmann mistede telefonforbindelsen under punktet. 

 

Bilag 

1. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder 
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Punkt 03 Kvotefordeling af hvalrosser for 2022 

 

Journalnr. 72.01.01 

Baggrund 

I meddelelsen til alle kommuner fra Departementet for Fiskeri og Fangst af 09.12.2021, blev der 

meddelt at man har givet en kvote på 31 hvalrosser til Qeqqata Kommunia i 2022. 

Samt: 

I meddelelsen til alle kommuner fra Departementet for Fiskeri og Fangst af 20.01.2022, blev der 

meddelt at man har overført ubrugte kvote i 2021 på 3 hvalrosser til Qeqqata Kommunia i 2022. 

 

Dermed er der kvote på 34 hvalrosser, som skal fordeles i kommunens forvaltningsområder. 

 

Regelgrundlag 

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. 

§ 6. For de kommunale fangstkvoter, jf. § 4, udsteder kommunalbestyrelsen nummererede licenser til 

ansøgere med gyldigt erhvervsjagtbevis med folkeregisteradresse i den pågældende kommune. 

Ansøgere skal have et gyldigt erhvervsjagtbevis ved ansøgningstidspunktet for at kunne deltage i 

fordelingen af licenser. 

Stk. 2 I tilfælde af, at der i en kommune er færre tildelte licenser til fangst af hvalros end indkomne 

ansøgninger, jvf. stk. 1, træffer kommunalbestyrelsen beslutning om, hvorledes fordelingen af licenser 

skal foretages. 

 

Faktiske forhold 

Fra 2015 frem til 2019 uddeles en kvote på 30 hvalrosser til Qeqqata Kommunia. 

Kvoterne fordeles som følgende mellem forvaltningsområderne Sisimiut og Maniitsoq, med følgende 

antal af kvoter. 

Sisimiut: 

 
År Kvote Fanget 

2015 22 24* 

2016 22 20 

2017 22 16 

2018 22 22+ 6 carry-over 

2019 22 22+ 4 carry-over 

2020 22 22 +4 carry-over 

2021 22 22 +4 carry over 

*Inklusiv overførte kvoter fra forrige år samt 2 nye fra forvaltningsområdet Maniitsoq. 

Maniitsoq 
År Kvote Fanget 

2015 8 3 

2016 8 8 

2017 8 1 

2018 8 4 

2019 6* 2 

2020 9 5 

2021 9 6 + 2 carry over 

 

*Kvoter på 2 dyr for 2019 blev overført til forvaltningsområdet Sisimiut ved slutning af jagtperioden. 
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Administrationen udsendte en høring til fisker og fanger foreninger, for at høre hvordan fordeling af 

kvoten på 31 hvalrosser for 2021 og overførte ubrugte kvote på 3 hvalrosser fra 2021 skal foregå på 

begge forvaltningsområder i Qeqqata Kommunia. 

Vi har modtaget følgende høringssvar: 

 

Fisker og fanger foreningen i Sisimiut, fremkom med et forslag til fordelingen i deres svar fra den 

03.02.2022, således: 

“Vi ønsker at fordelingen af 34 hvalrosser sker således, at der gives 27 til Sisimiut og 7 til Maniitsoq”. 

 

1. Fisker og fanger foreningen i Maniitsoq, skrev i deres svar fra den 29.01.2022, således: 

“Vores forslag til høringen vedrørende fordelingen af hvalrosser er, at man igen bruger den tidligere 

praksis, hvor byen og bygderne er samlet og fangsten foregår som olympisk jagt.” 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at der på baggrund af kvoter fra 2015 til 2019 og fangst af dyrene, er 

fordelingsmetode 22/8 passende og at der er tilfredshed af fordelingsmetoden. 

Kvoten for 2020 til kommunen blev forhøjet med 1 og kvoten er dermed på 31 dyr. 

Der er igen tildelt 31 dyr til Kommunen for 2022. 

Administrationen vurderer og foreslår, at forhøjelsen på 1 dyr gives til forvaltningsområde Maniitsoq 

ligesom det skete i 2020 og 2021. Dermed kan der tildeles 22 dyr til forvaltningsområdet Sisimiut og 9 

dyr til forvaltningsområdet Maniitsoq. 

Men hensyn til ubrugte kvote på 3 dyr i 2021som er overført til 2022, så har administrationen vurderet 

og foreslår, at disse fordeles til begge forvaltningsområder, henholdsvis 2 til forvaltningsområde 

Sisimiut og 1 til forvaltningsområde Maniitsoq. 

 

Administrationen vurderer og foreslår, at der skal være mulighed for at overføre kvoter mellem 

forvaltningsområderne under jagtperioden fra 1. marts frem til 30. april, afhængigt af hvor mange dyr 

der bliver fanget. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller til Udvalg for Fiskeri, fangst og bygdeforhold at godkende: 

-At forvaltningsområdet Sisimiut tildeles i alt en kvote på 24 hvalrosser og forvaltningsområdet 

Maniitsoq tildeles en kvote på i alt 10 hvalrosser. 

-At der skal være mulighed for overførsel af kvoter mellem forvaltningsområder under jagtperioden 

efter indsendelse af en ansøgning, og såfremt der indkommer ansøgning, tages der afgørelse herom 

efter vurdering. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1.  Meddelelse til samtlige kommuner om kvoter fra Departementet for Fiskeri og Fangst fra den 

09.12.2021 

2.  Meddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst om overførsel af restkvoten af hvalrosser fra 2021 

til 2022 af 20.01.2022 

3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20, af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros. 

4. Høringssvar fra SAAPP af 03.02.2022. 

5. Høringssvar fra fisker og fanger foreningen i Maniitsoq af 29.01.2022 
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Punkt 04  Hellefisk landet til Maniitsoq 

 

Journalnr. 72.01.01.01 

Baggrund 

Man kan i tallene fra Grønlands Statistik vedrørende hellefisk indhandlinger mellem 2017 og 2021 se, 

at indhandlingerne til Maniitsoq der er fisket udenskærs i løbet af 2021, er faldet markant i forhold til 

tidligere år. 

 

Faktiske forhold 

Samtidigt kan man i tallene fra 2017 til 2021 se, at indhandlinger af hellefisk til Maniitsoq som er 

fanget af udenskærs trawlere og disse ser således ud. 

2017 2018 2019 2020 2021 

2.012,9 1.584,3 2.420,9 1.608,0 509,1 

 

Det største andel af hellefisk indhandlinger, er blevet landet af trawlere som er fanget udenskærs. Disse 

er meget vigtige for beskæftigelsen i fiskefabrikken i Maniitsoq. 

 

Hellefisk som er fanget indenskærs ved Maniitsoq og Kangaamiut i de seneste år, har været på ca. 200 

- 300 tons om året. 

Det skal informeres, at kvoten af hellefisk for forvaltningsområde Sisimiut-Maniitsoq både i 2021 og 

2022, har været på 300 tons om året. 

 

Betydningen af hellefisk som bliver landet af trawlere til fiskefabrikken i Maniitsoq, har været 

stigende. Det er vigtigt at hellefisk som bliver indhandlet af trawlere til Maniitsoq ikke nedbringes, da 

disse er vigtige for vinter beskæftigelsen i Maniitsoq. 

I løbet af 2021 har trawlerne indhandlet deres fangst til følgende: Paamiut 508 tons, Maniitsoq 509 

tons, Aasiaat 1.039 tons. Qasigiannguit 1.066 tons 

I tallene kan man se, at hellefisk som blev landet af trawlere til Maniitsoq i 2021 er faldet markant i 

forhold til 2019 og 2020, 

 

 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Økonomiske og administrativ konsekvens 

Ingen bemærkninger. 
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Direktionens bemærkninger 

Ingen 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen vurderer, at det er vigtigt for kommunen, at trawlernes indhandlinger af hellefisk til 

Maniitsoq ikke bliver færre, og det er vigtigt at dette bliver fremhævet til ejerne. Det er 

administrationens vurdering, hvis især indhandlinger af torsk fortsætter med at falde, så bør man kræve 

at der sikres tilstrækkelig råvaretilførsel til fiskefabrikken i Maniitsoq. 

Indstilling 

Der indstilles, at Qeqqata Kommunia sender et brev til Royal Greenland A/S og Naalakkersuisut, hvor 

Qeqqata Kommunia gør opmærksom på, at hellefisk indhandlinger fra trawlere til Maniitsoq i 2021, er 

faldet markant. Qeqqata kommunia ønsker og anser det som vigtigt, at trawlernes indhandlinger af 

hellefisk igen bliver større, da det er vigtigt at der er tilstrækkelig råvaretilførsel til fiskefabrikken i 

Maniitsoq. Man kan især fremhæve, at hellefisk er vigtige for beskæftigelsen i Maniitsoq. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1 Trawlernes indhandlinger af hellefisk til Maniitsoq 2017-2021, Grønlands statistik 

2 Trawlernes indhandlinger af hellefisk til Paamiut 2017-2021, Grønlands statistik, 

3 Trawlernes indhandlinger af hellefisk til Aasiaat 2017-2021, Grønlands statistik, 

4 Trawlernes indhandlinger af hellefisk til Qasiginnaguit 2017-2021, Grønlands statistik 
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Pkt. 05 Informationer vedrørende fiskeri og fangst der er sket i 2021 ved 

forvaltningsområdet Maniitsoq 
 

Erhvervsfangere (private) antallet i 2019, 2020 og 2021: 

 
Forvaltningsområde 

Maniitsoq 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 Hovedtal 

Atammik   30   34   33   35   32   34   198 

Kangaamiut   49   47   48   46   43   43   276 

Maniitsoq   79   85   85   82   84   78   493 

Napasoq   20   17   17   21   20   21   116 

Maniitsoq total 178 183 183 184 179 176 1083 

Kilde: APN 

Antal af jollefiskere i forvaltningsområde Maniitsoq som har fiskerilicens: 
 År År År År År År 

 2016 2017 2018 2019 2020* 2021 

For torsk  156 194 174 163 130 112 

For hellefisk 71 94 83 85 72 55 

For stenbidere 112 158 145 148 121 52 

*I 2020 inklusiv oktober måned. 

 

Antal af fiskerifartøjer i forvaltningsområde Maniitsoq som har fiskerilicens: 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

For torsk 26 25 28 25 24 17 

For hellefisk 24 24 25 24 23 16 

For stenbidere 19 22 17 19 18 12 

 

Fiskeri: 

Jeg har brugt informationer fra Grønlands Statistik som kan fremskaffes fra www stat.gl og genarbejdet 

disse ved at bruge Excel og disse informationer vedrører indhandlinger af forskellige fiskearter i 

forvaltningsområdet Maniitsoq mellem 2017 og 2021 (Maniitsoq, Kangaamiut, Napasoq, Atammik), 

og drejer sig om deres mængder og værdi. 

./. Se bilag. 

Fra disse tal skal man være opmærksom på: 

Man kan se fra informationerne vedrørende mængden af indhandlede fisk i forvaltningsområde 

Maniitsoq i 2021, at de vigtigste arter er torsk, hellefisk og stenbider rogn. Værdien i kr. af de 

indhandlede fiskearter i løbet af 2021, udgør 98,4 pct. af den samlede værdi. Mængden af indhandlede 

(tons) udgør 98,4 pct. af den samlede mængde. 

Fordelingen i tons af den samlede indhandling: 

Torsk:    74.2 pct. 

Hellefisk:   9,2 pct. 

Stenbider:  15 pct. 

                   98,4 pct. 

Fordeling af værdien fra de samlede indhandling: 

Torsk:            66,2 pct. 

Hellefisk:          17,99 pct. 

Stenbider rogn:14,17 pct. 

                             98,4 pct. 

http://www.stat.gl/
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Det største andel af hellefisk indhandlinger, er blevet landet af trawlere som er fanget udenskærs. Disse 

er meget vigtige for beskæftigelsen i fiskefabrikken i Maniitsoq. 

Hellefisk som er fanget indenskærs ved Maniitsoq og Kangaamiut i de seneste år, har været på ca. 200 

- 300 tons om året. 

Jeg kan oplyse, at både i 2021 og 2022 har hellefiskekvoten for forvaltningsområdet Sisimiut-

Maniitsoq været på 300 tons om året. 

Betydningen af hellefisk som bliver indhandlet af trawlere til fiskefabrikken i Maniitsoq, har været 

stigende. Det er vigtigt at hellefisk som bliver indhandlet af trawlere til Maniitsoq ikke bliver færre, 

især da disse er vigtige for vinter beskæftigelsen i Maniitsoq. 

I løbet af 2021 har trawlerne indhandlet deres fangst til følgende: Paamiut 508 tons, Maniitsoq 509 

tons, Aasiaat 1.039 tons. Qasigiannguit 1.066 tons 

Man kan se på de tal som er medtaget på excel, at indhandlinger af hellefisk fra trawlere til Maniitsoq i 

2021 i forhold til både 2019 og 2020, er faldet markant, da mængden er faldet med 944,5 tons. 

Det er vigtigt for kommunen, at indhandlinger af hellefisk fra trawlere til Maniitsoq ikke bliver færre, 

og det er vigtigt at dette bliver fremhævet til ejerne. Især hvis indhandlinger af torsk fortsætter med at 

falde, så bør man kræve at der sikres tilstrækkelig råvaretilførsel til fiskefabrikken i Maniitsoq. 

 

Man kan se på informationer vedrørende torsk, at indhandlingen er faldet mellem 2017 og 2019. 

Mængden af indhandlede torsk er halveret i forvaltningsområdet i 2019 i tons, som er faldet i forhold 

til 2017. 

Men de indhandlede torsk i 2020, er steget igen i mængde. Mængden af indhandlede torsk i 2020 i 

forhold til 2019, er steget med 1.583 tons. 

Men i 2021 blev disse igen færre, og følgen har været at fiskerne også fik færre indtægter. 

Hvad angår tal vedrørende torsk, så skal det understreges at har man medtaget de levende torsk som 

blev hentet af skibet ”Maniitsoq” fra kysten, og blev indhandlet til fiskefabrikken. 

Derfor kan man ikke direkte se, hvor stor en andet af torsk der er leveret til forvaltningsområdet 

Maniitsoq af fiskere fra kysten, som kommer fra udenfor forvaltningen Maniitsoq, og derfor kan man 

heller ikke se hvor stor en indtægt de har fået. Men man kan ikke betvivle, at torsk har stor indflydelse 

for Maniitsoq. 

Andelen af torsk som blev indhandlet til Maniitsoq i 2021 på 5.119 tons, den største andel i kysten. Da 

man har indhandlet 3.082 tons i forvaltningsområdet Nuuk i 2021. Man har indhandlet 1.096 tons i 

forvaltningsområdet Sisimiut 

 

Indhandlingen af stenbider rogn og deres værdi, har stor betydning for fiskere som kommer fra 

forvaltningsområdet Maniitsoq. Man kan i tallene se, at mængden af indhandlede rogn i 2021 er faldet i 

forhold til 2020, og især har fiskernes indtægter faldet og grundet herfor primært har været, at 

indhandlingsprisen er blevet lavere. 

Jeg kan oplyse, at kvoten af stenbider rogn på fiskeriområde 1C i 2022 er forhøjet, i forhold til 2021 

Kvoten i 2021 var på 272 tons og er forhøjet i 2022 til 332 tons. 

Øvrige fiskearter: Havkat, helleflynder, rødfisk og ørreder bliver indhandlet på lavere niveau. Men af 

disse fiskearter blev 122,1 tons indhandlet i 2021. I procent: 1,6 pct. Og fiskerne har fået indtægter 

lydende på alt i alt 645.000,00 kr. 

Indhandlingsstedet i Napasoq blev genåbnet i januar 2021. Indhandlingssted er ejet af Platou Fish 

Napasoq ApS. Genåbningen skabte stor glæde hos fiskere og borgere i Napasoq, og der er store 

forhåbninger. Dog havde man haft nogle lukningsperioder i løbet af 2021, på grund af forskellige 

problemer man havde stødt ind i. Bl.a. på grund af for få indhandlede fisk, manglende arbejdskraft, 

afventning af godkendelser til konkrete produkter og tekniske problemer. 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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Bemærkninger vedrørende fabrikker / Indhandlingssteder i 2021: 

Royal Greenland i Maniitsoq: 

Royal Greenland i Maniitsoq kom med følgende meddelelse pr. 04.02.2022: 

“Med hensyn til levende torsk som blev indhandlet til RG Maniitsoq i 2021-mi, så har mængden steget i 

forhold til 2020, og muligvis har man i 2020 indhandlet til andre steder end Maniitsoq. Vi har 

bemærket, at bonus ugen som blev holdt i uge 51 2021, og som blev leveret til fiskerne, endnu ikke 

medtaget i tallene. 

 

Som tidligere nævnt som orientering, så stoppede bundgarnfiskeriet i løbet af efteråret og grundet 

herfor havde været, at skibet som stod for afhentning af levende torsk stoppede med at hente torsk, og 

fiskere og os ærgrer sig over dette, da mængden af indhandlede torsk kunne ellers være højere, men 

blev stoppet. Men vi fik da leveret ret stor mængde torsk, som man har skåret i undersiden af hagen 

hen mod julen hvor man kunne indhandle disse før kl. 18:00. Vi håber, da man har lovet dette, at man 

igen kan begynde at indhandle levende torsk i løbet af foråret, og fiskerne langs kysten fra 

Qeqertarsuatsiaat nordover til Sisimiut, glæder sig til dette. 

 

Fiskerne fra Atammik, Napasoq og Kangaamiut, deltager meget under overgangen ligesom fiskerne fra 

Maniitsoq, hvorfor der ellers kan indhandles større mængder torsk i bygderne. Vi er også glade for, at 

fiskere fra Sermersuup Kommuunia også indhandler ret store mængder råvarer. 

 

Hellefisk, som vi producerer om vinteren, som er indhandlet af trawlere, har været næsten dobbelt så 

mange som jeg har registreret sidste år, og disse vil nok blive medtaget i deres tal, idet vi  har 

modtaget disse, men disse er endnu ikke medtaget i det nye år. Men sandheden er at disse bliver færre, 

idet man har givet dispensation til at trawlerne kan eksportere deres fangst direkte på grund af 

Corona, med den konsekvens af man kan lande færre fisk, og vi regner med at vi kan fortsætte vores 

produktion af disse indtil foråret. Det kan ske en gang imellem, at bundgarnfiskeriet stopper lidt i 

august måned, og derfor er det vigtigt at man har lidt råvarer reserve til rådighed til dette sker. Andre 

byer skal i fremtiden begynde af modtage andel af de nævnte hellefisk, og spørgsmålet vil så være, om 

vi vil få leveret færre hellefisk. 

 

Fiskere fra Kangaamiut fisker efter hellefisk i Kangerlussuatsiaq (Evighedsfjorden) og indhandler 

disse i Kangaamiut, derudover indhandles der torsk, som produceres som vinter tørfisk som er 

delikatesse for folk, hvor der ligeledes er stabilt produktion af stenbider rogn. 

 

Man har i de seneste år, opfisket hele kvoten til stenbider rogn som Naalakkersuisut har givet til 

forvaltningsområde 1 C, som bl.a. også tæller Atammik og Kangaamiut, og som strækker fra 

mundingen af fjorden ved Nuuk til Uummannaarsussuaq, derfor fanges der en stabil fangst. Der gives 

en fast kvote, da man gerne vil opretholde den bæredygtige fiskeri af stenbidere. 

 

Ørred, havkat, helleflynder og rødfisk bliver fanget i begrænset omfang, da man primært fisker efter 

torsk. Dog har enkelte fisker kommet med forespørgsel, om de kan fiske efter rødfisk, dertil vil en lokal 

virksomhed lave en meddelelse vedrørende rødfisk 

 

Maniitsoq Fish ApS: 

Maniitsoq Fish ApS kom med en kort meddelelse pr. brev den 04.02.2022 således: “Vi har i vores 

virksomhed produceret lidt færre fisk i løbet af 2021, hvad angår torsk, selvom dette er tilfældet, så 

havde vi gudskelov ikke haft problemer med arbejdskraft i løbet af året, men der har været enkelte 
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personer som ikke kom tilbage til arbejdet efter at de kun har arbejdet i en kortere periode, men til alt 

held har vi også stabile medarbejdere. 

Under travle perioder, såsom indhandling af stenbider rogn, så ansætter vi flere medarbejdere så de 

altid er mellem 20-25 medarbejdere. Under fiskeri med bundgarn, så kan medarbejdere antallet være 

lige så stor, når vi producerer døgnet rundt, og i den resterende år bliver antallet af medarbejdere 

beskåret, på baggrund af hvor meget vi får tilført råvarer, hvor vi bl.a. bruger 2 hold. Derved har jeg 

redegjort kort vedrørende vores forbrug af medarbejdere i løbet af året, og håber at jeg har skrevet 

forståeligt”. 

Fiskeri  – at have en fiskefabrik, afslutning 

Ligesom tidligere år, så er det svært at forudse hvor stor en indhandling der vil være i løbet af 2022. 

Indhandlingen af torsk har steget fra 2019 til 2020, men blev igen mindre i løbet af 2021. 

Trawlernes indhandling af hellefisk til Maniitsoq, blev mindre i 2021 i forhold til 2020. Man kan ikke 

være i tvivl om, dette har ramt beskæftigelsesområdet i Maniitsoq, derfor vil det være oplagt at man fra 

politisk side i kommunen, at gøre opmærksom på, at man anser det som vigtigt, at trawlernes 

indhandling af hellefisk til Maniitsoq ikke bliver færre. 

Det man kan lade mærke til er, at fiskernes indtægter fra stenbider rogn, er faldet markant i 2021 i 

forhold til de tidligere år, og grundet dertil er at prisen er blevet lavere. 

Det man kan bemærke er, at Naalakkersuisut har forhøjet kvoten til stenbider rogn i 2022. 

Man kan ikke se om ejerne af fiskefabrikkerne i Kangaamiut og Atammik, har nævnt om de har planer 

om at udvikle fabrikkerne, derfor kan man have den formodning, at der ikke vil ske store ændringer i 

de kommende år. 

Med hensyn til Napasoq, så er vi glade for at indhandlingsstedet, efter dette i nogle år har været lukket, 

blev genåbnet i januar 2021 af nye ejere. Man har i løbet af 2021, stødt ind i flere problemer og vi 

håber at stedet vil køre bedre i 2022. 

Med hensyn til at forvaltningsområdet Maniitsoq og man driver fiskefabrik, så kan man se, at 

indhandling af torsk, hellefisk og stenbider rogn er faldet i 2021. Samtidig er fiskernes indtægter også 

faldet. 

Fangst: 

Der er 176 personer i 2021, som har erhvervsfanger bevis. Indtil nu i dag har antallet været stabilt siden 

2016. 

./. Som et eksempel, så har man vedhæftet en bilag som viser en liste, hvem der er ejere af fiskefartøjer 

og joller som kommer fra Maniitsoq. 

I den kan man se, at der er 57 jollefiskere i Maniitsoq og 11 af disse er alderspensionister, der har fisket 

i mange år. 

Gennemsnit alderen hos jollefiskerne er på: 54 

På listen kan man se, at flertallet af disse er over 50 år. Antallet af de yngre som er mellem 20 og 39 år, 

er kun på 11. 

Informationer vedrørende antallet af fangstdyr som blev fanget i løbet af 2021, af erhvervsfangere i 

forvaltningsområdet er følgende: 

Hvidhvaler: 26 

Narhvaler: 2 

Hvalrosser: 8 

Fangsten af hvidhvaler og hvalrosser er steget i forhold til 2020. 

 

Store hvaler 
Sildepiskere: 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Fanget af fartøj med harpun 10 15 14 14 14 14 

Fanget med riffel 7 10 15 17 22 21 
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I alt 17 25 29 31 36 35 

 

Finhvaler: 

2016: 1 

2017: 1 

2020: 1 

Således har man i forvaltningsområdet Maniitsoq i løbet af 2021, fanget de fleste sildepiskere i 

vestkysten. Da man fangede mest i Nuuk, var antallet på 37. I flere år har man fanget flest i Maniitsoq, 

og da man fik fartøj med harpun i Kangaamiut kan man nu se følgen deraf. Men en af grundene er, at 

man har genfordelt kvoten til riffeljagt i efteråret 2021, efter fartøj med harpun langs vestkysten har 

fremkommet med kritik til Naalakkersuisut. Derved har fangerne ved brug af riffel, fanget deres sidste 

fangst den 20. oktober 2021. Hvor de i tidligere år, har kunnet fange hvaler indtil december måned. 

Der har været på moskusokse og rensdyr vinterjagt i Kangerlussuaq i januar og februar 2021. 12 

fangere fra forvaltningsområdet Maniitsoq, har været på moskusokse vinterjagt i 2021. 

 

 

Sælskind: 
Man har indhandlet 4.892 sælskind til Great Greenland, i forvaltningsområdet Maniitsoq i 2021. 

Fordelt til bosteder: 

 
Bosted 2019 2019 2020 2020 2021 2021 

 Antal Krone Antal Krone Antal Krone 

Maniitsoq 1.016   400.250,00 1 253  1.937  

Kangaamiut     602   236.100,00 1.005  1.590  

Napasoq     365   143.900,00    412     906  

Atammik     242     94.225,00     227     159  

I alt 2.225   874.475,00  2.897 * 4.892 * 

*Great Greenland har ikke meddelt, hvor stor et beløb man har udbetalt til fangerne i 2020. Men har 

meddelt prisen på skind, således: 

           *Små netsideskind 275kr. 

 Stor netsideskind 300kr. 

 Ung grønlandssælskind 400kr. 

 Voksen grønlandssælskind 400kr. 

Man kan se, at antallet af indhandlede sælskind er steget i 2020 i forhold til 2019. På baggrund af 

indhandlingsprisen kan man regne frem til, at man har udbetalt mere end 1 mio. kr. til fangerne i 2020. 

*Gældende priser i 2021 ser således: 

Ung - voksen grønlandssælskind: 408 kr. 

Stor netsideskind: 306 kr. 

Små netsideskind: 281 kr. 

Man kan se på informationerne, at skind fra ung og voksegrønlandssæler som blev indhandlet i 2021, 

var på i alt på 4.829. Hvis man følger de priser som er fremlagt, så har Great Greenland udbetalt 

1.970.232 kr. til fangerne i forvaltningsområdet Maniitsoq. 

 

Brættet i Maniitsoq: 
Omsætningen fra indhandlingen på brættet i Maniitsoq i løbet af 2021, og udbetalte midler til fiskere / 

fangere ser således ud: 

Årlige omsætning på brættet i Maniitsoq fra 2015 til 2020: 

 
2015 1.901.556,00 kr. 
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2016 2.024.898,00 kr. 

2017 1.845.923,02 kr. 

2018 1.834.826,00 kr. 

2019 1.766.724,00 kr. 

2020 1.744.002,00 kr. 

2021 2.200.169,68 

 

Formanden på brættet i Maniitsoq meddelte den 31.01.2022, at omsætningen i 2021 var på 

2,200.169,68 kr., og det er første gang at omsætningen har været så høj. 

 

Fangstdyr. Afslutning: 

Forskellige fangstdyr, som blev fanget af erhvervsfangere i 2021 i forvaltningsområdet Maniitsoq i 

forhold til tidligere år, er blevet flere såsom hvidhvaler, hvalrosser og sæler. Man har fanget en 

sildepisker færre i forhold til sidste år. Der er fanget mange marsvin. 

Salget på brættet er steget i 2021. 

Der fanges forskellige fangstdyr som er gavn for vores fangere, og hvis man sammenligner dette i 

forhold til andre kommuner, er vores fangere iblandt dem som har flere muligheder hvad angår 

fangstdyr. 

Selvom dette er tilfældet, så er det vigtigt at nævne, at brugen af vort lands råvarer af mad, kan blive 

endnu bedre hvis der etableres et indhandlingssted for grønlandske råvarer i Qeqqata Kommunia. 

Forskellige kød og fiskearter kan ellers produceres på indhandlingsstedet til gavn for alle og kan 

spredes ud til butikker langs kysten. 

Eksempelvis, så fanges der mange stor og små (marsvin) hvaler, og man kan også se på tallene, at der 

også fanges mange sæler i forvaltningsområdet Maniitsoq, idet 4.892 sælskind er blevet indhandlet til 

Great Greenland i 2021. 

 

Maniitsoq 04.02.2022  Iver Lyberth 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning. 

 

Bilag  

Ingen  
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Punkt 06 Kommunens fordeling af kvoter til vinter moskusoksejagt 2022 

 

Journalnr. 72.01.01.01 

Baggrund 

Departement for Fiskeri og Fangst meddelte den 15. december 2021, til alle relevante parter, de 

kommende fangstkvoter og fangstperioder til den kommende vinter moskusoksejagt 2022. 

 

Regelgrundlag 

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

 

Faktiske forhold 

Fangstkvoter og perioder der gælder for forvaltningsområde Maniitsoq: 

 
Jagtområde Kvoter Fangstperioder 

Jagtområde 

1 

100 14. februar – 13. marts Både til erhvervsfangst og fritidsjagt 

Jagtområde 

2 

100 31. januar – 20. februar. Erhvervsfangst 

Jagtområde 

3 

600 31. januar – 20. februar. Erhvervsfangst 

Jagtområde 

4 

200 31. januar – 20. februar. Erhvervsfangst 

Qeqqata Kommunia skal fordele moskusoksekvoten i jagtområde 1 til erhvervsfangst og fritidsfangst. 

 

Fangstkvote og perioden for forvaltningsområdet Sisimiut: 
Jagtområde  Kvoter Fangstperioden 

Jagtområde 

5 

166 14. februar – 13. marts både til erhvervsfangst og fritidsjagt  

Moskusoksekvoten som ikke blev fanget under sommer og efterårsfangst 2021 i forvaltningsområdet 

Sisimiut, vil blive overført til vinterjagt 2022. 

Antallet af moskusokse som ikke blev fanget under sommer og efterårsjagt 2021, var på 166 dyr. 

På området skal moskusoksejagten foregå ved brug af hundeslæde, både af erhvervsfangere og 

fritidsjægere samt må man kun bruge motoriserede køretøj i et begrænset delområde. 

Qeqqata Kommunia skal fordele moskusoksekvoten for jagtområde 5, både til erhvervsfangst og 

fritidsjagt 

 

Med hensyn til kommunens kommende fordeling af kvoten til vinter moskusoksejagt, så har 

administrationen afholdt høring hos foreningerne. 

Vi har modtaget følgende høringssvar: 

Fisker- og fangerforeningen i Sisimiut (SAPP) har i deres i høringssvar af 24.01.2022 bemærket: “Vi 

har ikke ændret på noget hvad angår den kommende fordeling vedrørende jagtområde 1 og 5”. Vi har 

ingen indsigelser til 75/25. 

 

Jollefiskernes og fangernes forening i Sisimiut 
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SAAPP har følgende høringssvar af 23.01.2022: “Vi er enige i at fordelingen af kvoten vil ske på den 

måde, dvs., 75 % til erhvervsfangst og 25 % til fritidsfangst” 

 

Fisker- og fangerforeningen i Maniitsoq har i deres høringssvar af 22.01.2022 bemærket: ”Vi fra 

MAPP vil opfordre til, at man husker at vinter moskusoksefangst skal være gavn til fangerne. Derfor 

mener vi fra MAPP, at kvoten til fritidsfangst er alt for højt. Vi ønsker, at man helt stopper med at 

fratage fangstdyr fra erhvervsfangerne. 

Erhvervsfangernes indtægter om vinteren fortsætter med at falde, selvom vinter moskusoksefangsten er 

påtænkt til at være gavnligt for fangerne”. 

 

Fritidsjægernes forening i Sisimiut “Nattoralinnguaq” har i deres høringssvar af 23.01.2022 bemærket: 

”Vi fra Nattoralinnguaq godkender 75/25 kvotefordelingen. 

Departementet for fiskeri og fangst sendte et brev angående vinter rensdyr og moskusoksefangst 2022, 

den 15. december, og vores bemærkninger er følgende. Vedrørende vinter moskusoksefangst i 

jagtområde 1 står der, at moskusoksefangsten skal ske ved brug af hundeslæde i begrænset omfang. 

Andre fangstmetoder blev ikke nævnt, dog har personer, som ikke er ejere af hunde, der har 

erhvervsfangst og fritidsjagt beviser afleveret ansøgning om at bruge snescooter til fangsten. De 

personer som gerne vil på fangst ved at bruge hundeslæde, har ikke fået tildelt en særskilt kvote og med 

hensyn til de personer der har ansøgt om at gå på jagt i jagtområde 1, så har man ikke sættet et 

spørgsmålstegn ved, om de bruger en snescooter eller hundeslæde under fangsten, og selvom 

departementet meddelte i brevet, at fangsten skal foregå ved brug af en hundeslæde, så ser det som om, 

at alle har indsendt en ansøgning. Qeqqata Kommunia har ingen interesse i at beskytte grønlændernes 

kultur, og har ikke udvist interesse vedrørende det klare indhold i departementets brev. Og i brevet stod 

der ellers, at fordelingen af kvoten i forvaltningsområdet Sisimiut på 300 dyr til erhvervsfangst og 

fritidsjagt, skal varetages af Qeqqata Kommunia, selvom kvoten er blevet flyttet til jagtområde 5, og 

derved er der uoverensstemmelse mellem tallene, og hvorfor har i nedsat kvoten”. 

 

Med hensyn til Nattoralinnguaq´s høringssvar vedr. jagtområde 1 har administrationen den 30.12.2021 

anmodet departementet  for fiskeri og fangst om, at præcisere  hvem der kan gå på fangst i jagtområde 

1. APN skrev følgende under sit svar af 30.12.2021: “Vinter moskusoksefangst ser ud til at afholdes 

som det plejer i jagtområde 1. I følge Qeqqata Kommunia´s vedtægt, så må man ikke bruge snescootere 

og ATV i jagtområde 1.´Derfor har man nævnt moskusoksefangst ved brug af hundeslæde som en 

mulighed, men det er ikke ensbetydende med, at personer der vil gå på fangst ved at gå eller på ski, 

udelukkes til at gå på fangst. 

Grunden til dette er, at man gerne vil styrke brugen af almindelig hundeslæde under 

moskusoksefangst”. 

  

Fisker og fanger foreninger i Sisimiut og Maniitsoq, har indsendt en klage til Qeqqata Kommunia og 

Departementet for fiskeri og fangst, vedrørende personer som har fået udstedt et gyldig jagtbevis 

selvom de ikke er erhvervsfangere, og derved kan gå på moskusoksefangst. Departementet har besvaret 

brevet, hvor man har meddelt at sagen vil blive undersøgt nærmere. Brevet og Departementets 

besvarelse, er vedhæftet som bilag. 

 

 

 

Økonomiske og administrativ konsekvens 

Ingen. 
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Direktionens bemærkninger 

Ingen 

 

Administrationens vurdering 

Administrationen har den vurdering, at flertallet af indkomne svar ønsker, at 25 % af kvoten i 

jagtområde 1 og jagtområde 5 bliver givet til personer med fritidsjagt bevis, og man siger godt for det. 

Administrationen har vurderet og foreslået, at man i følge § 8 og § 9 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 

af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser, at man tildeler 25 % af kvoten i jagtområde 

1 og 5 til personer med fritidsjagt bevis. 

Administrationen har vurderet og foreslået, at man i følge § 9, stk. 2, i bekendtgørelsen om beskyttelse 

og fangst af moskusokse, skal fordele kvoten til personer med fritidsjagt bevis, således lodtrækningen 

skal ske ved at følge nedenstående tabel: 

 
 Jagtområde 1 Jagtområde 5 

Kvote 25 41 

Ansøgere 91 86 

 

Administrationen har vurderet og foreslået, at man i følge nedenstående tabel foretager fordeling af 

kvoten til personer med erhvervsjagt bevis: 

 
 Jagtområde 1 Jagtområde 2 Jagtområde 3 Jagtområde 4 Jagtområde 5 

Kvote 75 100 600 200 125 

Ansøgere 56 64 65 62 62 

Kvote hver fanger 1 1 9 3 2 

Fordeling igennem 

lodtrækning 

19 36 15 14 1 

Derved er der 16 dyr som kan tildeles til hver fanger og i de resterende kvote i 5 jagtområder, kan 

fordeles igennem lodtrækning til personer som har afleveret en ansøgning. 

 

Indstilling 

Til personer med fritidsjagt bevis: 

Man indstiller, at 25 % af kvoten i jagtområde 1 og jagtområde 5, gives til personer med fritidsjagt 

bevis. Derved kan personer med fritidsjagt bevis fange 25 dyr i jagtområde 1 og 41 dyr i jagtområde 5. 

Det indstilles, at der foretages lodtrækning af kvoten på baggrund af antallet af ansøgninger, hvor 

ansøgerne har efterkommet kravene til at få en kvote. 

 

Til personer med erhvervsjagt bevis 

Det indstilles, at fordelingen til personer med erhvervsjagt bevis, kan ske i følge nedenstående tabel: 

 
 Jagtområde 1 Jagtområde 2 Jagtområde 3 Jagtområde 4 Jagtområde 5 

Kvote – pisassat 75 100 600 200 125 

Ansøgere 56 64 65 62 62 

Kvote hver fanger  1 1 9 3 2 

Fordeling igennem 

lodtrækning 

19 36 15 14 1 

Derved er der 16 dyr som kan tildeles til hver fanger og i de resterende kvote i 5 jagtområder, kan 

fordeles igennem lodtrækning til personer som har afleveret en ansøgning og dette vil ske i følge § 9, 

stk. 2 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af moskusokser. 
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Formandens beslutning 

Formanden for Udvalg for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold beslutter den 25. januar 2022 på vegne af 

udvalget, 

 

- At godkende indstillingen 

 

Udvalg for Fiskeri, fangst og bygdeforhold orienteres om beslutningen ved dets næstkommende møde. 

 

Indstilling  

Sagen forelægges til orientering. 

 

Afgørelse  

Taget til efterretning.  

 

Bilag 

1. Departement for Fiskeri og Fangst meddelte den 15. december 2021, til alle relevante parter, de 

kommende fangstkvoter og fangstperioder til den kommende vinter moskusoksejagt 2022 

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

3. Klage fra fiskernes og fangernes foreninger i Sisimiut og Maniitsoq, af 24.01.2022 
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Punkt 07 Eventuelt 

 

Abel Enoksen fremlagde om Nattoralinnguaq´s henvendelse bla. om deres ønske om ændring af 

kvotefordeling. Abel ønsker også at alle henvendelser skal besvares. Kommunaldirektør svarede på 

oplægget. 

 

Anna Karen Hoffmann: 

Det er ikke så godt, ærgerligt. 

De jeg vil sige under eventuelt 

Personer der er på vinterjagt på moskusokser, har igen i år svært med at finde et sted hvor de kan 

reparere deres redskaber, og de har selv været nødsaget til at finde et sted i bygden, og jeg har fået at 

vide, at virksomhederne har begrænset deres ansatte til at stille deres faciliteter til rådighed, som ellers 

er blevet brugt tidligere. 

Jeg kan på ønskelisten se, at vi har afsat midler, men vil understrege, at disse ikke kun vedrører 

moskusoksejægerne, da man ifølge ordlyden kan disse også bruges af borgere i Kangerlussuaq og alle 

fangere (ikke kun moskusoksejægere), det vil være godt, hvis den skrevne ordlyd kan blive rettet. 

 

Samt for det andet er nogle af borgerne i Kangerlussuaq er bestyrtet over lodstrækningen til vinter 

moskusoksejagt, idet kun en person fra Kangerlussuaq blev trukket under lodtrækningen, og andre som 

blev trukket blev også trukket i de to andre jagtområder. Bl.a. blev der sat spørgsmålstegn ved, om alle 

ansøgninger herfra er blev sendt, og man er bekymret over om der er sket administrativt fejl. 

Kan man ændre lodtrækningsmetoden og kvotefordelingensnøglen? 

Vi har fra bygdebestyrelsen også ønsket, at man kunne give kvoter direkte til hundeslæde brugerne, da 

disse personer er med til at værne om vores kultur og da det er dyrt at fremskaffe hundefoder året rundt, 

kunne man anse denne form for ordning som form for belønning. 

 

Fiskeri og fangerkonsulent oplyste at der har været 5 – 6 ansøgning fra Kangerlussuaq. 

Hans Christian Sværd oplyste om mulighed for at køre til Piniarfik 1.   

Udvalget ønsker at drøfte fordelingen 75/25 ved næste møde, samt hvordan lodtrækninger skal foregå. 

  

Mødet sluttede kl. 10.43  

 


