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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
Dagsorden godkendt.
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Punkt 02

Høring vedr. 2023-kvoter for hvid- og narhvaler

Journalnr. 72.01
Baggrund
Departementet for Fiskeri og Fangst meddelelse af 11.08.2022 vedr. kvoter for hvid- og narhvaler for
2023.
Det foreslås, at kvoter for hvidhvaler forbliver uændrede i forhold til 2022. Det foreslås, at kvoten for
narhvaler skal have markant ændring i forhold til kvoten for 2022.
Regelgrundlag
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3, af 22. februar 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler
Faktiske Forhold
Høringen blev sendt til fisker- og fanger foreninger samt jolleejere. Det er kun SAAPP der fremkom
med besvarelse. Der er således også ellers indhentet hos foreningerne for fisker- og fanger foreninger i
Sarfannguit og Itilleq, hvor man ikke har modtaget en høringssvar.
Høringssvar fra SAAPP af 25.08.2022 er pålydende:
“I høringssvaret fremkommer vi med forslag om, at kvoten for forvaltningsområdet qeqqata for hvaler
fordeles mellem byerne, for at undgår, at kvoten fanges af andre, vi kan heller ikke acceptere kvoten for
narhvalerne, da man fanger narhvaler med stor mellemrum.
Fordelingen af kvote for hvid- og narhvaler for 2023 er mere passende at fordele mellem byerne.
Begrænsning af hvalernes kvoter kan ikke accepteres ej kvote for olympisk jagt for fritidsfangere, dette
modstræder sig til bevarelse af arten og er forstyrrende for fangernes erhverv. Fritidsfangerne har fast
indkomst, men erhvervsfangerne regner med fangsten som indtjening, dette ordning er ineffektiv.”
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, forslaget fra SAAPP om en anderledes kvoteordning i forhold til forslag fra
Naalakkersuisut findes støtteværdigt. Det er forståeligt at SAAPP finder det uacceptabelt at Qeqqata
Kommunia ikke fik tildelt kvote på narhvaler. Administrationen vurderer således at udvalg for APNA
skal fremkomme med besvarelse efter at have drøftet emnet under mødet.
Indstilling
Udvalg for APNA skal under mødet bringe emnet til dagsorden og fremkomme med besvarelse efter
drøftelse.
Afgørelse
Der skal rettes skriftlig henvendelse til Direktoratet vedrørende SAAPP´s skrivelse for oven. Det er
ønskeligt at der tildeles kvoter som førhen da man uddelte kvoter til hver by, og udvalget er ikke enig i
at der ikke skal tildeles kvote for narhvaler.
Bilag
1.
2.

Høring vedrørende kvoter for hvid- og narhvaler for 2023 af 11.08.2022.
Høringssvar fra SAAPP.
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Punkt 03 Høring vedrørende overførte marsvin kvote til 2023
Journalnr. 72.01.03.01
Baggrund
Departementet for fiskeri og fangst, har udsendt høringsbrev den 15.08.2022 vedrørende marsvin kvote
for 2023.
Regelgrundlag
Landstingslov nr 12 af 29 oktober 1999 om fangst og jagt. Der er ingen særskilte regler for mindre
hvaler (undtagen hvid- og narhvaler) i hele Grønland, hvorved man gik i gang med udformning i
henhold til forordninger.
I 1992 påbegyndte man at udfylde skemaet Piniarneq, hvor man registrerede fangster. Man har
igennem en forordning ikke udarbejdet regler for andre små hvaler, undtagen hvid og narhvaler . Det
er i henhold til reglerne, der tages afgørelse.
Faktiske Forhold
Sidste år i oktober 2021, blev der afholdt en høring vedrørende indførelse af kvoter til marsvin i
Vestgrønland.
Qeqqata Kommunia har sendt et høringssvar vedrørende indførelse af kvoter til marsvin gældende fra
2022, hvor Qeqqata Kommunia er modstander af. Qeqqata Kommunia ønsker, at der først foretages
undersøgelse af marsvin bestanden, før indførsel af kvoteringen samt at man ligeledes kigger på
Brugernes viden udover NAMMCO´s og Naturinstituts anbefalinger.
På nuværende tidspunkt, foretages en høring vedrørende indførelse af kvoter fra 2023, med henblik på
at indførelsen bliver gældende fremadrettet.
Forslag til fordelingen af kvoten
For at sikre en hensigtsmæssigt fordeling af marsvinkvoten på 1.869 dyr (eksklusiv anskudt og tabte
dyr), er dyrene fordelt til kommunerne i henhold til registrering af fanget marsvin i Vestgrønland
(inklusiv Nord- og Sydgrønland).
I løbet af 10 år hvor registreringer har kørt, er der blevet lavet registreringer fra 2011 til 2020.
Man kan se i nedenstående antallet af fangstdyr som blev fanget langs Vestgrønland (undtagen Nordog Sydgrønland):
2011
Marsvin 2828

2012
2385

2013
2646

2014
2558

2015
2009

2016
2375

2017
2385

2018
2890

2019
2778

2020
3658

I alt.
26512

Qeqqata Kommunia (49 %)
Forvaltningsområde 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt.
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Maniitsoq
Sisimiut
I alt

1166 1155 1079 1005 797 1001 850 1143 1006 1167 10369
369 293 263 264 295 233 210 249 196 322 2694
1535 1448 1342 1269 1092 1234 1060 1392 1202 1489 13063

Forslag til fordelingen af kvoten
Registreringer i henhold til tabellen ovenfor viser, at der fanges flest marsvin i Vestgrønland, som fanges
i Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq (vest) og Kommune Qeqertalik, og i
forvaltningsområdet Maniitsoq blev der fanget flest dyr (10.369) Nuuk (5.352), Sisimiut (2.694) og
Kangaatsiaq (2.145).
I de pågældende sidste 10 år blev der i hele Grønland fanget 26.467 marsvin. 49 % af fangtsdyrene blev
fanget i Qeqqata Kommunia, ud af dem er 79 % fanget i forvaltningsområdet Maniitsoq.
Med hensyn til jagttilladelse og formålet med udlevering af licenser i Vestgrønland, er at der kun kan
udleveres licenser til personer med gyldigt jagtbevis, i henhold til bekendtgørelse om mindre hvaler.
Licensen giver tilladelse til at fange 1 marsvin i den pågældende år. Dvs., 1 tilladelse = en marsvin. Hvis
man gerne vil fange flere marsvin, så skal man ansøge om flere tilladelser, eksempelvis som man gør
vedrørende de store hvaler. Marsvinjagt, marsvin fanget som bifangst og anskudte marsvin skal meddeles
til kommunekontoret i hjemkommunen, hjemby eller hjembygd hurtigst muligt.
Derudover skal der arbejdes på at overføre restkvoter til næstkommende år. Den vender vi tilbage til,
når arbejdet er færdiggjort.
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Med henblik på at indførelsen af kvoter ikke bliver alt for hårdt, foreslås det at der indsættes en
overgangsperiode, derudover bliver det foreslået at tilladte antal fangstdyr skal fastsættes til at udgøre
2.629-marsvin, samt bør man ikke medtage marsvin som blev fanget som bifangst eller anskudte med
tabte marsvin. Men anskudte og tabte marsvin skal stadigvæk registreres. I løbet af efterfølgende år kan
man så nærme sig det antal som biologerne anbefaler, og derved nærme sig at følge de fremsatte
kvoter.
Fordelingen af kvoten bør ske på baggrund af den procent del af de antal dyr som blev fanget mellem
2011 og 2020 i Vestgrønland, som var på 2.629 dyr (uden at medtælle anskudte og ikke registrerede
dyr). I det næstkommende tabel kan man se fordelingen af kvoten for 2023 i Vestgrønland.
Udkast – Forslag til fordelingen af marsvinkvote for Vestgrønland
Kommunerne
Qeqqata Kommunia
Kommuneqarfik Sernersooq (Vestgrønland)
Kommune Qeqartalik
Kommune Kujalleq
Avanaata Kommunia
I alt

2023
1.300
703
385
156
85
2.629

---------------------------------------------------------------------------På baggrund af de tal som blev fremlagt i høringsbrevet, så kan man se at antallet af fangst af marsvin i
Qeqqata Kommunia, og 79% af disse blev fanget i forvaltningsområdet Maniitsoq.
Hvis man tildeler Qeqqata Kommunia en kvote på 1.300 marsvin, og hvis man bruger 79% som grundlag,
så skal forvaltningsområdet Maniitsoq have en kvote på 1.027. Forvaltningsområdet Sisimiut vil så få
tildelt en kvote på 273.
I 2020 blev der indrapporteret fangst på 1.167 marsvin i forvaltningsområdet Maniitsoq.
Der blev indrapporteret fangst på 322 dyr, i forvaltningsområdet Sisimiut. Derved blev der indrapporteret
fangst på 1.489 marsvin i Qeqqata Kommunia.
Således vil antallet af kvoten være lavere med 189 marsvin, hvis man i 2023 tildeler en kvote på 1.300
dyr, i forhold til det antal man fangede i 2020.
Fiskernes og fangernes fælles høringssvar:
Jollefiskernes og fangernes forening i Maniitsoq har sendt følgende i deres svar af den 30. august 2022:
“Fra MUAPP er vi imod indførelse af kvoter til fangst af marsvin og indrapportering af disse. Vores
medlemmer som plejer at fange marsvin, er ret få personer. Nogen fanger marsvin meget sjældent. Men
vi er ikke enige i, at fangsten af disse skal indrapporteres ligesom andre kvoterede småhvaler, såsom
hvid- og narhvaler. Vi mener at det vil være nok at skrive dem ned og registrere dem som i dag, idet vi
nedskriver vores årlige fangst i skemaet som ligger i jagtbeviset.
Hvis man indfører brugen af en kvote, så skal ordningen først og fremmest ramme fritidsjægerne der
har samtidig har et arbejde, fangerne bør og skal prioriteres til at fange fangstdyr”.
Jollefisker- og fangerforeningen SAAPP i Sisimiut har i deres i høringssvar af 29. august 2022 kommet
med følgende:
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“På baggrund af indholdet, så kan vi fra vores forening, ikke godkende den kommende indførelse af en
kvote”.
Administrationen vurdering:
Administrationen vurderer, at hvis der indføres kvoter i 2023, så vil antallet af kvoten være færre i
forhold til fangstmængden i 2020 som blev fanget i Qeqqata Kommunia. Men administrationen er også
bekendt med, at man kan sætte et spørgsmålstegn til pålideligheden med hensyn til indrapporterede
fangster, som bliver vedhæftet ved returnering af registreringsarken fra jagtbeviserne. Fangerne
fortæller bl.a. at de antal fangede marsvin som faktisk bliver fanget, er noget højere end antallet som
bliver indrapporteret. Men dertil har man ingen konkrete dokumentationer, idet man har som
udgangspunkt brugt informationer, som stammer fra indrapporteringer som er blevet afleveret sammen
med et jagtbevis.
Administrationen vurderer, at hvis man skal have en tilladelse til at fange en marsvin, så vil denne
medføre store konsekvenser til det administrative arbejde. Administrationen vurderer, at når man vil
give tilladelser og vil tildele kvoter med som mange antal marsvin, så vil dette medføre at kommunen
skal komme til at bruge mange ressourcer til den kommende administrative opgave.
Administrationen vurderer, hvis der indføres kvoter i 2023, at personer der førend ikke plejer at jage
marsvin, vil begynde at indsende ansøgninger om tildeling af tilladelse, og derved vil dette medføre, at
det vil være meget svært at styre fordeling af kvoten til de enkelte personer og til hvem. Og dette kan
også medføre, at der vil være mange personer som ellers har fået en tilladelse, som ikke fanger deres
kvote. Dette vil så have negative konsekvenser til borgernes forsyning af madvarer.
Hvis der indføres kvoter i 2023 til marsvin, vurderer administrationen og foreslår, at man bør indføre
olympisk jagtmetode. At man skal give tilladelse til de personer som afleverer en ansøgning om
tilladelse, og disse skal så registrere antallet af fangsten i deres indrapporteringsskemaet, og fangsten
skal fortsætte indtil kvoten er opbrugt i forvaltningsområdet.
Indstilling
Det indstilles, at høringsbrevet bliver drøftet i udvalget og tager en beslutning til hvordan kommunen
skal besvare høringen.
Afgørelse
Der skal rettes skriftlig henvendelse til Direktoratet. Inden der tages en beslutning skal der ske
optælling af marsvin. Større administrativ arbejde er ikke ønskeligt.
Bilag
1. Departementet for fiskeri og fangst, har udsendt høringsbrev den 15.08.2022 vedrørende marsvin
kvote for 2023
2. Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt
3. Svar fra jollefiskernes og fangernes forening i Maniitsoq af 30.08.2022
4. Jollefisker og fangerforeningen i Sisimiut SAAPP´s bemærkninger af 29.08.2022
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Punkt 04

Beslutning om fordeling af kvote på moskusokse vedrørende sommer og
efterårsjagt i 2022 for forvaltningsområdet Sisimiut i Qeqqata Kommunia

Journalnr. 72.01.01
Baggrund
Departementet for Fiskeri og Fangsts meddelelse til alle relevante parter af 17. juni 2022.
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:
Fritidsfangerforeningen i Sisimiut ”Nattoralinnguaq” har afgivet følgende høringssvar:
Fra Nattoralinnguaq støtter kvotefordelings ordningen på 75/25.
Vi støtter op på 75 % til erhvervsfangerne og 25 % til fritidsfangerne, svarende til antal på 225/75, som
står beskrevet i høringen.
Bygdebestyrelsen Kangerlussuaq har afgivet følgende høringssvar:
Høring vedrørende kvotefordeling af 300 moskusokse for sommer- og efterårsjagt 2022 mellem
erhvervsfanger og fritidsfanger. Bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq har ikke noget imod
kvotefordelingen skal forsættes som hidtil.
Resterende har ikke indleveret høringssvar.
Økonomiske og administrativ konsekvens
Ingen bemærkninger.
Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at kvotefordeling på 75/25 % af de 300 moskusokser mellem erhvervs- og
fritidsfangere skal forblive uændret i 2022, 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 bliver fordelt med 75/25 % mellem Erhvervsfangerne og fritidsfangerne,
at 225 dyr fordeles til erhvervsfangerne
og 75 dyr til fritidsfangerne.
Formandsbeslutning
Formanden for Fiskeri, Fangst og Bygdeforhold beslutter den 12. juli 2022 at godkende indstillingen.
Udvalg for fiskeri, fangst og bygdeforhold vil blive orienteret ved næstkommende møde.
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Indstilling
Sagen forelægges til udvalg for fiskeri, fangst og bygdeforholds orientering.
Afgørelse
Taget til efterretning.
Bilag
1. Meddelelse fra Departementet for Fiskeri og Fangst til alle instanser om rensdyr og
moskusoksekvoter og fangstperioder om sommer og efterår for 2022 af 17. juni 2022
2. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser
3. Høringssvar fra Nattoralinnguaq
4. Høringssvar fra bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq
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Punkt 05

Eventuelt

Anna Karen Hoffmann spurgte om møderne kunne flyttes til om eftermiddagen, og der blev enighed
om at holde møderne kl. 13.00 frem over.
Høring om blyholdigt fiskeudstyr blev fremsat af Iver Lyberth.
Status på ønske om køb af lagerbygning i Maniitsoq blev fremsat af Iver Lyberth.
Teknisk chef fremkom med info om kran i Sisimiut, og om bontonbroer.
Anna Karen Hoffman er glad for den godtsøson jagt i Kangerlussuaq, men flere jægere fra Ilullissat og
Nuuk følger ikke reglerne. Iver Lyberth kom med information om det.
Da det er Otto Berthelsen´s deltagelse inden sin pensionering i slutningen af måned takkede man for
hans store arbejdsindsats.
Søren Alaufesen er den nye fiskeri og fangstkonsulent i Sisimiut, og er også blevet sekretær for
udvalget.
Otto Berthelsen havde sidste ord.

Mødert sluttede kl. 09.27
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