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Dagsorden for det åbne møde: 

 

 

Punkt 01 Godkendelse af dagsorden 

 

   

  Økonomisager   

Punkt 02   Anlægsprojekter på fiskeri og fangerområdet 2022 og overslagsårene 2023-2024 

 

    Generelle sager 

Punkt 03   Fordeling af 4 sildepiskekvoter til riffelfangst i forvaltningsområdet Maniitsoq for 2022 

 

Punkt 04 Fordeling af tre sildepiskekvoter til riffelfangst i forvaltningsområdet Sisimiut for 

 

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

 

(På start af mødet kommer foreningen ”Nattorialinnguaq” og fremlægger deres tanker i ca. en halv 

time). 

 

 

Deltagere : 

Atassut 

Siverth K. Heilmann, Maniitsoq 

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 

Dagsorden godkendt. 
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Punkt 02  Anlægsprojekter på fiskeri og fangerområdet 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. 

 

Under behandling af sagen den 9. februar 2022 vedtog udvalget at godkende følgende: 

 

2. Oplagsskure (kr. 50-80.000) 

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

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

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

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

20. Flyde flænsested  (kr. 100.000) 

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

Samt køb af lager i Maniitsoq. 

 

Efterfølgende er det kommet frem at der er usikkerhed på lovgivningen om erhvervsmæssige 

anlægsprojekter, så disse er sat i bero indtil der kommer afklaring på området. 

 

Indstilling  

Administrationen indstiller til udvalgets godkendelse, 

 

-at pontonbroen i Itilleq udskiftes med ny 

 

-at pontonbro i Sarfannguit renoveres 

 

Afgørelse  

Indstilling godkendt. 

 

Bilag  

Ingen  
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Punkt 03  Fordeling af 4 sildepiskekvoter til riffelfangst i forvaltningsområdet Maniitsoq for 

2022 

Journalnr. 72.01.03.01 

Baggrund 

Pressemeddelelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 23.12.2021 om regionale 

fordeling af kvoter for sildepisker for kvoteåret 2022. 

Her blev det meddelt, at forvaltningsområdet Maniitsoq fik tildelt 4 sildepiskekvoter til riffelfangst. 

 

Regelgrundlag  

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 

§ 4, stk. 3, Til fangst af sildepisker, grønlandshval og pukkelhval udstedes licenser efter ansøgning til 

kommunalbestyrelsen og efter høring af bygdebestyrelserne og den stedlige fisker- og fangerforening. 

Stk. 4.  I tilfælde af, at der i en kommune er færre licenser eller tilladelser til fangst af store hvaler end 

indkomne ansøgninger, foretages fordelingen efter en turnus, hvor der tages hensyn til forrige års 

fangst samt ikke anvendte licenser og tilladelser. 

 

Fællesfangst af sildepiskere 

§ 13. Naalakkersuisoq for Fangst kan tillade, at der ved fællesfangst fanges et mindre antal sildepiskere 

uden at anvende harpunkanon. Tilladelsen kan gives, såfremt fangsten har stor betydning for 

lokalsamfundet, og såfremt der ikke tilføres tilstrækkeligt frisk kød fra lokale fartøjer med 

harpunkanon. 

Stk. 3. Ved fordeling af licenser til fællesfangst inden for en kommune og et forvaltningsområde skal 

bygder og dernæst byer uden fartøjer med harpunkanoner prioriteres højest. 

 

Faktiske forhold 

Departementet har i perioden fra 2017 til 2020 givet en kvote på 4 for riffelfangst af sildepisker i 

forvaltningsområdet Maniitsoq. Kvoten for 2021 blev ellers forhøjet til 5 dyr men kom tilbage til 4 dyr 

i 2022. 

Fangstkvoter for 2017, 2018, 2019 og 2020 bliver fordelt fra kommunen, hvor 4 kvoter bliver fordelt til 

4 bosteder i forvaltningsområder. 

Da kvoten blev forhøjet med 1 dyr i 2021, tildelte kommunen 2 kvoter til Atammik. 

 

Antal af erhvervsfangere i fanger grupperne pr. oktober 2020: 

 
 Fangergruppe 

Antal 

Antal 

fangere 

Maniitsoq 3 78 

Kangaamiut 3 43 

Napasoq 1 21 

Atammik 2 34 

I alt 9 176 
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Det skal med henvisning til § 13 i Selvstyrets bekendtgørelse om beskyttelse og fangst af store hvaler 

orienteres: 

Der er ingen fartøjer med harpunkanoner i Napasoq, Atammik og Kangaamiut. 

Der er to fartøjer med harpunkanon i Maniitsoq. 

Der er for 2021 fanget i alt 14 sildepisker i Maniitsoq. 

 

Orientering om fordeling af sildepiskekvoter til riffelfangst og fangst i 2021: 

I den oprindelig tildeling af kvoter til riffelfangst for 2021 fik forvaltningsområdet Maniitsoq 5 kvoter 

som blev fordelt af kommunen som også blev fanget således: 

 
Bosted Fangstgrupper med kvote Dato for fangst 

Maniitsoq Gruppe 2 07.04.2021 

Kangaamiut Gruppe 1 29.09.2020 

Atammik Gruppe 2 17.08.2021 

Napasoq Gruppe (kun en gruppe) 17.08.2021 

Atammik Gruppe 1 20.10.2021 

 

Da der blev foretaget overførsel af ikke fanget kvoter på 55 dyr fra 2020 til 2021, som blev åbnet pr. 23 

juni 2021, hvor 16 sildepiskere blev fanget af forskellige fanger grupper fra forvaltningsområdet 

Maniitsoq. Når der tildeles til "olympisk jagt", benytter man ikke kvotedeling for fanger grupperne. 

Der skal blot være en leder og mindst 5 joller. 

Fordeling af fangst med olympisk jagt: 

Kangaamiut: 5 

Maniitsoq: 5 

Napasoq: 1 

Atammik: 5 

 

I forbindelse med kommunens tildeling af 4 kvoter for fællesfangst for 2022 er der pr. 28.12.2021 

foretaget høring hos foreninger og bygdebestyrelser. 

Vi har modtaget følgende høringssvar: 

-Fisker- og fangerforeningen i Atammik har i deres høringssvar af 27.01.2022 skrevet følgende: 

” For kvoteåret 2022 foreslår vi, at alle bosteder tildeles 1 kvote hver”. 

-Bygdebestyrelsen i Kangaamiut har i deres høringssvar af 12.01.2022 skrevet følgende: 

"Der er ingen indvendinger om kvoten på 4 / Godkendes. 

Der er forhåbninger om tildeling af en kvote til Kangaamiut, idet der er ikke længere fartøjer med 

harpunkanoner". 

 

Administrationen vurdering: 

I oversigten for fanget sildepiskere for riffelfangst i 2021 fremgår det, at Maniitsoq, Kangaamiut og 

Atammik har haft god fangst. Især Atammik har haft god fangst. Dette kan ses i tallene. Man har måske 

ikke prioriteret sildepiskefangst i Napasoq. 

Administrationen vurderer og foreslår, at alle 4 bosteder i forvaltningsområdet tildeles 1 kvote. 

I henhold til § 13, stk. 3 i bekendtgørelsen om beskyttelse og fangst af store hvaler skal bygderne uden 

harpunkanoner prioriteres. Administrationen vurderer, at dette skal gennemføres ved dette tildeling. 

Selvom der er ingen fartøjer med harpunkanoner i Maniitsoq vurderer administrationen, at man skal 

tilgodese, at der er 68 jollefangere i Maniitsoq eller har fartøjer uden harpunkanoner. 
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Administrationen vurderer, at man med hensyn til kødet, at er det vigtigt, at man så vidt muligt 

udnytter kvoterne. 

 

Og at følgende fangergruppe kan tildeles fangstkvote i henhold til bestemmelser i Bekendtgørelsens § 

4, stk. 4. Maniitsoq gruppe 1, Kangaamiut gruppe 2, Atammik gruppe 2 samt Napasoq gruppe. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at kvoten på 4 fordeles således: 

 

Maniitsoq gruppe 1 

Kangaamiut gruppe 2 

Atammik gruppe 2 

At alle grupper i Napasoq tildeles en kvote. 

 

Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Pressemeddelelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 23.12.21 om regionale 

fordeling af kvoter for sildepisker for kvoteåret 2022.  

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 

3. Høringssvar fra fisker- og fangerforeningen i Atammik af 27.01.2022. 

4. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangaamiut af 12.01.2022. 
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Punkt 04 Fordeling af tre sildepiskekvoter til riffelfangst i forvaltningsområdet Sisimiut for 

2022 

Journalnr. 72.01.03.01 

Baggrund 

Pressemeddelelse fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 23.12.2021 om regionale 

fordeling af kvoter for sildepisker for kvoteåret 2022. 

 

Gennem pressemeddelelsen er forvaltningsområdet Sisimiut fået tildelt 3 sildepiskekvoter. 

 

Regelgrundlag 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler. 

 

Faktiske forhold 

Under fordeling i 2021 blev 4 sildepiskere fordelt således: 

 

- 1 sildepiskekvote til Knapp Itilleq 

- 1 sildepiskekvote til SAPP 

- 1 sildepiskekvote til SAAPP 

- 1 sildepiskekvote til Knapp Sarfannguit 

 

Der er foretaget høring hos foreningerne i forvaltningsområdet Sisimiut i forbindelse med fordeling af 

3 sildepiskerkvoter for 2022 og er blevet anmodet om at fremkomme med hvordan fordelingen skal 

være, og følgende høringssvar er modtaget: 

 

SAAPP har den 30.03.2022 via sms fremkommet med forslag: 

1 til fællesfangst for Sarfannguit/Itilleq, idet antallet af fangerne bygderne ikke er nok. På baggrund af, 

at vi i SAAPP har ca. 40 medlemmer håber vi på, at to tildeles til SAAPP. 

 

SAPP har den 30.03.2022 pr. telefon fremkommet med følgende forslag: 

Meddeler at man er tilfreds med fordelingsnøglen med rækkefølge til fangst af sildepisker. 

 

Knapp Sarfannguit har den 30.03.2022 pr. telefon fremkommet med følgende forslag: 

1 dyr til Knapp Sarfannguit, 2 dyr til foreningerne i Sisimiut. 

 

Administrationens vurdering 

Der er foretaget høring hos foreninger om at fremkomme med forslag til fordelingsnøgle til 3 kvoter 

for forvaltningsområdet Sisimiut. 

Alle foreninger der fremkom med høringssvar fremkom med forskellige forslag til fordelingsnøgle, 

administrationen foretrækker for første gang fordelingsnøgle efter rækkefølge. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller, at de 3 sildepiskekvoter fordeles som følgende: 

 

- 1 sildepiskekvote til SAPP 

- 1 sildepiskekvote til SAAPP 

- 1 sildepiskekvote til Knapp Sarfannguit 
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Afgørelse 

Indstilling godkendt. 

 

Bilag 

1. Pressemeddelelse fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug af 23. december 2021 

2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 6. december 2018 om beskyttelse og fangst af store hvaler 
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Punkt 05 Eventuelt 

 

Ingen. 

 

Mødet sluttede kl. 09.52 

 


