Informationer vedrørende fiskeri og fangst 2021 i forvaltningsområdet Maniitsoq.
Antallet erhvervsfangere (selvstændige) fra 2016 til og med 2021:
Forvaltningsområdet 2016
Maniitsoq
Atammik
Kangaamiut
Maniitsoq
Napasoq
Maniitsoq total
Kilde: APN

30
49
79
20
178

2017

2018

2019

2020

2021

Hovedtal

34
47
85
17
183

33
48
85
17
183

35
46
82
21
184

32
43
84
20
179

34
43
78
21
176

198
276
493
116
1083

Antal jollefiskere i forvaltningsområdet Maniitsoq som har fiskerilicens:
År
2016
For torsk
156
For hellefisk
71
For stenbidere
112
*2020 inklusive oktober måned.

År
2017
194
94
158

År
2018
174
83
145

År
2019
163
85
148

År
2020*
130
72
121

År
2021
112
55
52

Antal fiskefartøjer i forvaltningsområdet Maniitsoq som har fiskerilicens:

For torsk
For hellefisk
For stenbidere

2016
26
24
19

2017
25
24
22

2018
28
25
17

2019
25
24
19

2020
24
23
18

2021
17
16
12

Fiskeri:
Jeg har brugt informationer fra Grønlands Statistik som kan fremskaffes fra www.stat.gl og
genarbejdet disse ved at bruge Excel og informationerne 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.
Følgende skal man være opmærksom på ved tallene:
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 98,6 pct. af den samlede værdi. Mængden af
indhandlede (tons) udgør 98,6 pct. af den samlede mængde.

Fordelingen i tons af den samlede indhandling:

Torsk
Hellefisk
Stenbiderhun
I alt

69,3 pct
15,2 pct
14,0 pct
98,5 pct

Fordelingen i kr. af den samlede indhandling:
Torsk
Hellefisk
Stenbider
I alt

59,23 pct
26,65 pct
12,67 pct
98,55 pct

Det største andel af hellefisk indhandling 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 SisimiutManiitsoq 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 643 tons, Maniitsoq 1.002 tons, Aasiaat 1.039 tons.
Qasigiannguit 1.193 tons.
I tallene i excel kan man se at trawlernes indhandling af hellefisk til Maniitsoq fra 2019 til 2021 har
været faldende.
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 faldt tallet igen, og konsekvensen 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 andel af torsk der er indhandlet af lokale fisker til
forvaltningsområdet Maniitsoq, og man kan heller heller ikke se hvor stor en indtægt de har fået af
torsk. Dog er det sikkert at torsken er vigtig for forvaltningsområdet Maniitsoq og fiskerne i
Maniitsoq.

Andelen af torsk som blev indhandlet til Maniitsoq i 2021 på 5.118,8 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 stenbiderrogn og deres værdi, har stor betydning for fiskere 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 (Maniitsoq forvaltningsområde) 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.
Indhandlingen af disse fiskearter blev 121,9 tons i 2021. I procent 1,5 pct. Og fiskerne har fået
indtægter på i alt kr. 645.100,00.

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, 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 orienteret, så stoppede bundgarnfiskeriet i løbet af efteråret og grundet herfor har
været, at brøndskibet stoppede med at hente levende torsk, og fiskere og vi ærgrer sig over dette, da
mængden af indhandlede torsk kunne ellers være højere. Men vi fik da leveret ret stor mængde
torsk, som man har stukket i undersiden af hagen hen mod julen hvor man kunne indhandle 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 fiskeriet af levende torsk,
ligesom fiskerne fra Maniitsoq, hvorfor der ellers kan indhandles større mængder torsk i bygderne.
Vi er også glade for, at fiskere fra Sermersuup Kommune også indhandler ret store mængder
råvarer.
Indhandlet hellefisk fra trawlere, som bliver bearbejdet i vinterperioden
Vi har indhandlet en mængde på ca. 1.000 tons, og mængden skal øges 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 råvare 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 stenbiderrogn 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 fiskere 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
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.
I travle perioder f.eks. perioden for indhandling af stenbider rogn beskæftiges flere folk, så der
beskæftiges mellem 20-25 personer. Når der produceres døgnet rundt i bundgarnsperioden kan
beskæftigelsen være det samme, og beskæftigelsen bliver mindre når vinterproduktionen går i gang,
afhængig af råvarer, kan man beskæftige 2 hold. Med denne korte meddelelse orienterer jeg kort om
beskæftigelsesforholdene.
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.
Fiskeri – at have en fiskefabrik, afslutning
Ligesom tidligere år, så er det svært at forudse hvor stor en indhandling af torsk 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 fiskeri og fabriksforhold i forvaltningsområdet Maniitsoq, 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.
I registreret over antal af fiskefartøjer og antal joller kan man se, at der er 57 jollefiskere i
Maniitsoq, hvor 11 er pensionerede som stadig fisker.
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 i Maniitsoq er følgende:
Hvidhvaler: 26
Narhvaler: 2
Hvalrosser: 8
Fangsten af hvidhvaler og hvalrosser er steget i forhold til 2020.
Store hvaler
Sildepiskere:
Fanget med fartøjer med
harpunkanoner
Fanget med riffel
I alt

2016
10

2017
15

2018
14

2019
14

2020
14

2021
14

7
17

10
25

15
29

17
31

22
36

21
35

Finhvaler:
2016: 1
2017: 1
2020: 1
Således har man i forvaltningsområdet Maniitsoq i løbet af 2021, fanget de næst fleste sildepiskere i
vestkysten. Da man fangede mest i Nuuk med antal på 37. I flere år har man fanget flest i
Maniitsoq, og da man ikke længere har et fartøj med harpun i Kangaamiut kan man nu se følgen
deraf fra 2021.

Men en af grundene er, at man ikke har genfordelt kvoten til riffeljagt i efteråret 2021, efter fartøjer
med harpun langs vestkysten har fremkommet med klage 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.
Moskusokse og rensdyr vinterjagt i Kangerlussuaq blev afholdt 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
Kroner
Antal
Kroner Antal
Kroner
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 af indhandlede til brættet i Maniitsoq for 2021 ser således ud:

Årlige indtægter på brættet i Maniitsoq fra 2015 til 2021:
2015
1.901.556,00 kr.
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 kr.
Driftleder på brættet i Maniitsoq meddelte den 31.01.2022, at omsætningen i 2021 var på kr.
2,200.169,68 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 1
sildepisker færre i forhold til sidste år.
Det fleste marsvin der fanges i Grønland, fanges i forvaltningsområdet Maniitsoq.
Salget på brættet er steget i 2021.
Der fanges forskellig artede 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 nævneværdigt, at brugen af vort lands råvarer af
mad, kan blive endnu bedre hvis der etableres et produktionsfabrik for grønlandske råvarer i
Grønland. 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 hvaler som sildepisker og små hvaler som marsvin i
Maniitsoq, 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 februar 2022.
Qeqqata Kommunia

