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Behandling af høringssvar og anbefalede justeringer af den offentliggjorte sektorplan for det kystnære
fiskeri.

Udvalg for Økonomi og Erhverv fremlagde sektorplan for det kystnære fiskeri i offentlig høring i perioden 8.
juli – 16. september 2020 og yderligere i perioden 5. oktober -2. november 2020
Der er indkommet rettidige høringssvar fra i alt 4 parter.
Forvaltningens svar er inddelt i 3 kategorier: Principiel, Redaktionel og Ingen ændring
Principiel

Redaktionel

Ingen ændring

”Principiel karakter” er vigtige eller større ændringer, som kan kræve en politisk diskussion. ”Redaktionel
karakter” er mindre justeringer og ved ”Ingen ændring”, foretages der ingen ændringer eller justeringer.

1. Departement for Boliger og Infrastruktur per e-mail af 08. september 2020
1.1

Departementet vil ”opfordre til, at arealtildelinger på havneområdet ikke gives uden
forgående dialog med departementet, der er sektoransvarlig myndighed.”

Ad 1.1

Principiel
Redaktionel
Forvaltningen tager dette til efterretning.

Ingen ændring

2. Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Fiskerilicenskontrol
per e-mail af 14. september 2020
2.1

”Det anbefales, at faciliteterne i østgrønland hygiejnemæssigt fremadrettet også
følger det i det tiltag som foregår i Nuuk.
På brættet ser vi gerne, at når fiskeprodukt lander i brættet, skal den være klar
(renset). Vi er bekendt med, at der i Nuuk’s nye bræt er der installeret særskilte
rensning af fisk og særskilt tilvirkning af kød. Selve salget foregår i stort åben rum,
hvor fisk og kød sælges. Fisken sælges fra en til tider åben disk, mens kød (hvalkød,
rensdyrkød, sælkød mv.) sælges fra åbentstående borde.
Der bliver sporadisk solgt krabber og andre skaldyr.
Det foreslås, at salg af fisk og skaldyr foregår i lukkede diske, så handlende undgår at
røre ved dem.”

Ad 2.1

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Forvaltningen tager dette til efterretning i den detaljerede planlægning og drift af
bræt-funktionen.

2.2

”Mht. arbejdsmiljø, så er det kendt, at der flere steder rundt omkring på øer og andre
steder opbevares fiskeredskaber uden for fiskesæsonen. Disse kan være til gene for
andre dyrearter som fugle og andre dyr.”

Ad 2.2

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Forvaltningen tager til efterretning om der evt. skal laves en oplysningskampagne

2.3

”I Nuuk forefindes en ”hal” til agning af langliner, som også bruges til reparering af
deres fiskeredskaber, bundgarn, langliner mv. Dette afstedkommer, at der til tider kan
ligge bajler og gammel fiskeredskaber til gene. Det anbefales, at der på stedet
foretages mere ordentlige tilsyn af affaldshåndtering.”

Ad 2.3

Principiel
Redaktionel
Forvaltningen tager dette til efterretning

2.4

”GFLK har i nogle tilfælde konstateret, at der på rampen på Vestervig var foretaget
flænsning af sæler, hvilket GFLK har lavet rapport om og herunder påpeget over for
den lokale fisker- og fangerforening, at flænsning af sæler ikke foregår i havneområdet
af hensyn til hygiejnen.”

Ad 2.4

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Forvaltningen tager til efterretning, at der evt. skal føres skærpet tilsyn

2.5

”Det anbefales, at der installeres faciliteter i byer og bygder til opbevaring af disse
redskaber.

Ingen ændring

Det anbefales, at der regelmæssigt og kontinuerligt kan tilbydes fiskerne kursus i
hygiejne og maritime og miljø forhold, således at man kan følge FN’s verdensmål.”
Ad 2.5

Principiel
Redaktionel
Forvaltningen tager dette til efterretning

Ingen ændring

3. Departementet for finanser per e-mail af 16. september 2020
3.1

”I forbindelse med udarbejdelsen af sektorplanen for det kystnære fiskeri mener AN at
Sermersooq Kommune bør være opmærksom på at jollefiskeriet forvaltes på
nuværende tidspunkt ikke bæredygtigt. Det vil derfor være både økonomisk
uansvarligt og ikke bæredygtigt, hvis kommunen bruger midler på eller tilskynder til at
tilpasse få øget kapaciteten af havnefaciliteter og andet udstyr til det nuværende antal
jollefiskere, endsige til et højere antal. Eller for den skyld forslå en udvidelses af
indhandlingskapacitet som langt overstiger råvaregrundlaget. Det kan risikere at
bidrage til at fasteholde den enorme overkapacitet i jollefiskeriet.”

Ad 3.1

Principiel
Redaktionel
Ingen ændring
Forvaltningen takker for høringssvaret, men påpeger, at det er et kommunalt
anliggende hvordan det kystnære fiskeri forvaltes i kommunens geografier.

4. Kommentarer indhentet lokalt

4.1

Der ønskes at der laves en sikring mod isskosser for enden af den lavbundede bugt i
den nordlige del af byen.

Ad 4.1

Principiel
Redaktionel
Dette medtages i planen og er indtegnet s. 14
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