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Kommentarer til Sektorplanen:

1: Indledning:

Postboks 501
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 63 60
E-mail: GFLK@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

Ingen indsigelser.
Det er positivt, at basisfaciliteterne for jollefiskerne
ønskes forbedret, hvilket vil føre til mere ordentlige
forhold og vilkår.
Grønlands Fiskerilicenskontrol (efterfølgende benævnt
GFLK) udvikler pt. et rapporteringssystem for mistede
redskaber, som også vil blive sat til rådighed for
kommunen.

2: Redegørelse:

Brættet er nævnt som særlig rolle.
GFLK har som sine mange områder også brættet som et
område, hvor der kontrolleres salg af grønlandske fiskeog kødprodukter. Herunder om de sælgende har licensen i
orden for at kunne sælge fra brættet.
Der pågår drøftelser mellem Veterinærmyndigheden og
GFLK om kontrol med hygiejnen på brættet.
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.
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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.
Skiltningen af salget burde være mere synlige og
iøjnefaldende.
Ovennævnte er bemærkninger rettet mod Nuuk og
Paamiut og dens bygder.
I forhold til Tasiilaq og Ittoqqortoormiit anbefaler vi, at
det tiltag der er sket i Nuuk, også skal gælde fremadrettet
i østgrønland. På den måde ville kontrollen være mere
konkret.
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.
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.
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.
Det anbefales, at der installeres faciliteter i byer og
bygder til opbevaring af disse redskaber.
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.
3: Status:

Ingen bemærkninger.

4: Handlingsplan:

Ingen bemærkninger.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
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Med venlig hilsen

Grønlands Fiskerilicenskontrol
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Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Boliger og Infrastruktur

Til Kommuneqarfik Sermersooq
Att: Forvaltningen for Anlæg og Miljø

08-09-2020
Sags nr.: 2020 - 11963
Dok. nr. 14213643

Høringssvar – Sektorplan for det kystnære fiskeri
Departementet for Boliger og Infrastruktur har med interesse læst
Kommuneqarfik Sermersooqs forslag til sektorplan for det kystnære fiskeri, der
skal danne udgangspunkt for en opgradering eller nedgradering af de kommunale
anlæg, herunder havneanlæg og faciliteter.
Som det også er nævnt i forslaget er faste kajanlæg primært under Selvstyrets
ressort. Hertil bemærkes, at Sektorplan for havne 2017-2027 tegner strategien for
nye anlæg og renoveringer under Selvstyrets portefølje. Renoveringer foregår i
henhold til den regionale vedligeholdelsesstrategi, der er beskrevet i
sektorplanen.
Departementet vil benytte lejligheden til at opfordre til, at arealtildelinger på
havneområdet ikke gives uden forgående dialog med departementet, der er
sektoransvarlig myndighed. Nærværende nævnes, fordi departementet i de
seneste år flere gange har oplevet, at arealtildelinger gives til eksempelvis
opsætning af kraner på havneområderne uden foregående dialog.
Uhensigtsmæssige arealtildelinger kan stå i vejen for havnenes daglige drift eller
udviklingspotentialer.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
Mads Nyhus Kirk
Departementet for Boliger og Infrastruktur
mank@nanoq.gl
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Ingen indsigelser.
Det er positivt, at basisfaciliteterne for jollefiskerne
ønskes forbedret, hvilket vil føre til mere ordentlige
forhold og vilkår.
Grønlands Fiskerilicenskontrol (efterfølgende benævnt
GFLK) udvikler pt. et rapporteringssystem for mistede
redskaber, som også vil blive sat til rådighed for
kommunen.

2: Redegørelse:

Brættet er nævnt som særlig rolle.
GFLK har som sine mange områder også brættet som et
område, hvor der kontrolleres salg af grønlandske fiskeog kødprodukter. Herunder om de sælgende har licensen i
orden for at kunne sælge fra brættet.
Der pågår drøftelser mellem Veterinærmyndigheden og
GFLK om kontrol med hygiejnen på brættet.
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.
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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.
Skiltningen af salget burde være mere synlige og
iøjnefaldende.
Ovennævnte er bemærkninger rettet mod Nuuk og
Paamiut og dens bygder.
I forhold til Tasiilaq og Ittoqqortoormiit anbefaler vi, at
det tiltag der er sket i Nuuk, også skal gælde fremadrettet
i østgrønland. På den måde ville kontrollen være mere
konkret.
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.
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.
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.
Det anbefales, at der installeres faciliteter i byer og
bygder til opbevaring af disse redskaber.
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.
3: Status:

Ingen bemærkninger.

4: Handlingsplan:

Ingen bemærkninger.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
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Med venlig hilsen

Grønlands Fiskerilicenskontrol
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Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Finanser

Kommuneqarfik Sermersooq
Sermersooq Kommune

Høringssvar vedr. forslag til sektorplan for det kystnære fiskeri i Sermersooq
Departementet for Finanser (AN) har modtaget i høring forslag til sektorplan for det
kystnære fiskeri i Sermersooq.
Det er blevet til en vedvarende praksis at forhøje kvoter til det kystnære fiskeri efter
hellefisk og torsk med den begrundelse, at de er fisket op. Denne praksis har bidraget til
at gøre fiskeriforvaltningen utroværdig og at sætte den biologiske bæredygtighed over
styr. Behovet for at sætte kvoter langt over rådgivning for nogle arter er konsekvensen af
stigende tildeling af fiskerilicenser og overkapacitet i flåden. Det er tilfældet med det
kystnære hellefiskefiskeri hvor de seneste år har været kraftigt stigning i udstedelse af
licenser særligt til jollefiskeriet.
Det er behov for strukturtilpasninger med tilhørende tilpasning af fiskerikapacitet i det
kystnære jollefiskeri til det bæredygtige fangstniveau frem for kortsigtede løsninger med
overfiskeri. Fastsættelsen af kvoter langt over det bæredygtige niveau bidrager stærkt til
at
reducere
erhvervets
og
samfundets
fremtidige
indtjeningsog
beskæftigelsesmuligheder.
Der kan i øvrigt henvises til Fiskerikommissionens foreløbige anbefalinger om
ressourceforvaltning i debatoplægget: ”Vores fisk – vores velfærd”
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.
Med venlig hilsen
Hilmar Ogmundsson
Chefkonsulent
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