
Levende ressourcer 
Fiskeri, fangst- og landbrugspolitik i Kommuneqarfik Sermersooq 

Afdækning af fiskeri, fangst- og landbrugspotentialer i Kommuneqarfik Sermersooq’s byer og bygder med Interviews 
af fiskere og fangere. 

Udarbejdet af AQQALUKASIK.  

Forkortet og revideret udgave udarbejdet af Kommuneqarfik Sermersooq. 

Fiskeri-, fangst- og landbrugspolitik i Kommuneqarfik Sermersooq 

Baggrund 
Denne afdækning er blevet til efter et ønske fra Erhvervsudviklingsforvaltningen, med henblik på at afdække fiskeri, 
fangst- og landbrugspotentialerne i kommunens byer og bygder. Det oprindelige rapport blev udarbejdet af Aqqalukasik 
v/Aqqalukasik Kanuthsen. Efterfølgende er rapporten revideret, tilrettet og korrigeret af Ole Larsen, 
Erhvervsudviklingsafdelingen, Kommuneqarfik Sermersooq. 

 

Konklusion 
Tabellerne med værdien af indhandlingerne per by/bygd, giver gode oplysninger om udviklingen i indtægterne for hver 
fiskeart. De ubetydelige mængder af uvaq og helleflynder er ikke medtaget. 

Fremgangen er størst i Qeqertarsuatsiaat hvor man er tæt på en fordobling. Det er større mængder torsk og bedre priser 
på rogn der giver denne fremgang, det betyder også meget at der ikke, som i de andre bygder, er tab på indhandling af 
sælskind. Fiskeriet prioriteres højere her. 

I Nuuk er der også fremgang trods stor nedgang i indhandlingen af torsk, hvor den forhøjede pris på stenbiderrogn og 
større mængder af hellefisk giver en positiv udvikling i den samlede indhandlingsværdi. Der er kommet private ind, 
som køber fortrinsvis rogn, dog også hellefisk og torsk. Sælskindsindhandlingen er gået markant tilbage. 

I Paamiut og Arsuk er der også moderat fremgang på den totale værdi af indhandlingen. Skind indhandlingen kan 
betegnes som betydningsfuld, men i hastig tilbagegang. Forhøjede rognpriser, stigende mængder af torsk og hellefisk 
giver dog et positivt resultat, krabbeindhandlingen mangler for Paamiut, denne har dog oplyst som stabil både i priser 
og mængder. 

På Østkysten er der stor tilbagegang både i indhandlingen af hovedproduktet sælskind. Hellefiske- fiskeriet er gået 
meget tilbage, især Ittoqqortoormiit har store problemer med skind indhandlingen. 

Der har været indhandling af torsk hele året og muligheden for indhandling har gennemgående været konstant for de 
fleste indhandlingssteder undtagen i perioden med stenbiderrogn. Det største problem er under bundgarnssæsonen hvor 
fiskerne har været nødsaget til at indhandle efter fabrikkernes krav om begrænsninger. Dette har medført at fiskerne i 
Nuuk gennemsnitlig kun kunne indhandle én gang om ugen i højsæsonen, mens det samtidig ikke lykkedes at skaffe et 
indhandlingsskib i tide. 

Et ønske fra fiskerne er, at fabrikkerne skaber muligheder for produktion i større mængder, af især torsk. Samtidig ser 
befolkningen gerne, at fabrikkernes produktion optimeres til produktion af mere færdigvare til både hjemmemarkedet 
og eksport, en samfundsøkonomisk udfordring. 



Ud fra de officielle indhandlingsmængder synes der at være mængder nok i det kystnære fiskeri, her er det de kystnære 
fiskeres store ønske; bestandsundersøgelser – især torskebestande og gydebestande i fjordene, der ikke er blevet 
undersøgt til grundlag for størrelsen af kvoter. 

Generelt er fiskeriflåden i en fase, hvor der skal indsættes gennemgribende modernisering af hele erhvervet. Der synes 
at være for mange fiskere til kvoterne. Indhandlingspriserne kan kun animere fiskerne til ”hamstring” af torsken – et 
resursespil, om man kan kalde det. (På steder med flere indhandlingsmuligheder forekommer der ”priskrig”, mens 
fiskere med mulighed for indhandling på et andet sted, får lidt over kr. 4,00 pr. kilo torsk mod verdensmarkedspriserne 
der kan svinge mellem 13,00 – 22,00 kr. pr. kilo. for iset fersk fisk 

Generelt er fiskernes muligheder for modernisering af flåden meget vanskelig grundet de lave indhandlingspriser. En 
modernisering der skal dokumentere at det grønlandske fiskere fisker i et bæredygtigt og moderne fiskeri og dermed 
opfylder de internationale krav og bestemmelser. Fisker- og fangerforeningerne efterlyser konsulentbistand såvel fra 
KNAPK’s side som fra Kommuneqarfik Sermersooq’s side. 

Afsætning af fangernes fangst er en stor udfordring p.g.a. den meget store selvforsyning med kød og fisk. Derved er det 
kun sælskind fangeren kan få nytte af det meste af året. 

Arbejde med levnedsmidler især på lovområdet er også et emne de lokale fisker- og fangerforeninger ønsker at der skal 
fokuseres på. Røgvarer, planter, grønt m.m. kan ikke sælges gennem de lokale brætter. En omsætning der for mange er 
et vigtigt supplement til det daglige fiskeri og fangst. 

Generelt må man sige at erhvervet er i krise, selv om indhandlings tallene viser fremgang i nogle områder, især på 
områderne med sælskindsindhandling som hovedprodukt, men også fiskeriet og produktionen kører lige på kanten af, 
og med, urentabilitet og det er tydeligt at der må ske nye ting for mere værdiskabelse på alle fronter i fiskeri, fangst og 
produktion. 

Generationsskiftet møder problemer med for lave indtægter indenfor erhvervet og indhandlingspriserne animerer ikke 
de unge til at starte som erhvervsfiskere med en investering der kun kan forrentes med de internationale markedspriser; 
Det samme sker for sælskindsindhandlingen og manglende afsætning og indtjening fra vores naturlige fangstdyr giver 
os dårlige tegn med tanke på fangerens eksistensgrundlag. 

 

 

Samlet vægt og værdi af indhandlingen i Kommuneqarfik Sermersooq 

Sermersooq ialt 2009 2010 udvikling 

Fisk i kilo 3.322.623 3.566.187 +243.564 kg 

Fisk i kroner 19.724.754 24.903.985 +5.179.231 kr 

Sælskind 2.567.950 1.431.000 - 1.136.950 kr 

 

 



Arsuk, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Rogn Hellefisk Ørred Havkat Rødfisk Sælskind I alt 

2009 104.304 1.176.603 41.744 27.809 16.901 1.314 498.025 1.866.755 

2010 298.120 1.776.104 90.099 5.760 13.419 7.856 229.750 2.421.218 

Nuuk m. Kapisillit, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Stenbider-
rogn 

Helle-fisk Ørred Havk. Rødfisk *) Rogn/ 
Torsk 
private 

Sæl- 

skind. 

I alt 

2009 5.929.024 2.268.212 531.111 747 90.069 287.541 1.400.000 933.075 10.050.394 

2010 3.569.075 3.303.564 1.432.609 15.311 44.223 117.606 2.400.000 210.000 8.738.370 

*) Rogn og torsk fra private foreløbige ubekræftede tal, justeringen forventes ikke at blive stor 

Paamiut, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Rogn Hellefisk Ørred Havkat Rødfisk Sælskind I alt 

2009 3.543.231 1.382.817 149.797 - 29.718 43.413 1.030.150 6.179.134 

2010 4.528.579 2.489.003 90.488 115.065 - 19.979 580.250 7.823.394 

Qeqertarsuatsiaat, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Rogn Hellefisk Ørred Havkat Rødfisk Sælskind I alt 

2009 1.104.599 1.541.421 1.491 - 37.730 3.745 0 2.689.721 

2010 2.199.348 2.277.154 8.151 17.929 31.399 6.450 4.250 4.545.003 



Tasiilaq m. bygder, værdi af indhandlinger 

Art Hellefisk (90 %) 

torsk/havkat 

Sælskind I alt 

2009 832.559 2.567.950 3.400.509 

2010 394.010 1.431.250 1.825.250 

Ittoqqortoormiit, værdi af indhandlinger 

Art Sælskind 

2009 151.525 

2010 87.750 

Ittoqqortoormiit 

 

Fiskeri 
Af indtægtsgivende fiskeri er der ingen aktivitet. Der er foregået 3 forsøgsfiskerier; i slutningen af firserne (kommunalt 
forsøgsfiskeri), i midten af halvfemserne (Fiskeridirektoratet / Naturinstituttet) og den sidste ca. i 2006 af Polar 
Seafoods ”Nuka Polar”. 

Alle tre forsøgsfiskerier har vist forekomster af hellefisk, men ikke i mængder der kunne give kommerciel interesse. Det 
har vist sig at der ikke kunne findes mængder der kan udnyttes kommercielt i rimelig nærhed af byen. Forsøgende kan 
dog betegnes som mangelfulde i.f.t. områdets størrelse. Nuka Polar´s forsøg er nok de mest vejledende, da dette har 
været det mest professionelle og forlydender om fangster inde i fjorden og udenskærs: Informationer vedr. dette bør 
indhentes. (Fiskeripositioner, dybdeopmålinger, evt. temp. registreringer og fangster 

Med erfaringer in mente om fjorde i Grønland med hellefiskebestande, er det en kendsgerning at; Hvor narhvaler og 
hvidhvaler opholder sig i åbenvands-perioden er det ikke muligt at praktisere fiskeri efter hellefisk, idet hellefisk flytter 
sig eller graver sig ned i ler bunden. Dog kan der i selvsamme område forekomme masser af hellefisk under islægs- 
perioden, som kan dokumenteres. Derfor er en større bestand stadig en mulighed i den indre fjord, ved målrettede 
forsøg i islægsperioden. 

Af andre fisk der er kendskab til skal nævnes fjeldørreder, der findes i forholdsvis store mængder. Disse er dog også i 
lang afstand fra byen 85 – 130 km til de nærmeste. 

Generelt i Østgrønland findes der uberørte kæmpe bestande af fjeldørreder i mange søer og elve, hvor der kun sjældent 
kommer mennesker. 



Fangsten 

Isbjørnefangsten har været en meget vigtig indtægtskilde, men i mindre grad de senere år, efter strammere restriktioner 
og vilkår. 

Kvoten er på 30 stk. om året. Den er allerede opbrugt i april. Det er blevet besværligt at sælge skindene efter at Great 
Greenland har ændret indhandlingsproceduren, idet at fangeren selv må sørge for forsendelsen til Qaqortoq hvor det 
først vurderes om hvorvidt de vil købe skindet eller ej. 

Derfor prøver man helst at sælge skindene ad private kanaler, som også er meget vanskeligt p.g.a. af ICES regler. 
Isbjørne kød er et vigtigt supplement til kød forsyningen i byen. 

”Isbjørnebestanden i området er blevet meget stor i de senere år. Før i tiden skulle vi rejse meget langt Nord- eller 
sydpå, nogle gange i flere uger og måneders varighed for at få isbjørne. Nu venter vi bare på at isbjørnene selv kommer 
i nærheden af byen, men det er frustrerende at vi ikke må skyde dem, eftersom vi kun må fange 30- og at vi heller ikke 
må praktisere trofæjagt ligesom de gør i Canada” 

Alle fangerne er enige om at isbjørnene er blevet meget talrige på hele Østgrønland. Som jo også erden generelle 
mening mellem fangere og fiskere i Vestgrønland. 

Fangerne er opsat på at det burde bevises at fangerne har ret i deres betragtninger om den voksende bestand og mener at 
der er grundlag for at nedlægge langt flere isbjørne. 

Narhvalen er ligeledes et vigtigt fangstdyr for fangerne. Kvoten for hele Østgrønland er på 85, hvoraf Ittoqqortoormiit 
får 50 og Tasiilaq får de 35. Det er fangernes mening at narhvalens antal er langt større i deres område end i Tasiilaq. 

Fangsten foregår i Scoresbysundfjorden og syd for dens munding mere end 100 km væk hvor der findes en nedlagt 
boplads, hvor man har en fangsthytte. 

Den største part udnyttes til egen og hundes konsum, dog kan mattak indhandles til Arctic Greenfoods anlæg som 
eksporteres til Vestkysten. Narhvalstænder har man svært ved at afsætte p.g.a. ICES reglerne. 

På grund af fangstområdernes enorme udstrækning kan det være en vanskelig affære at fange narhvaler idet havet bliver 
for barskt for jollerne, så snart vejret skifter fra fangstvejr til uroligt vejr. 

Moskusokser ved Ittoqqortoormiit er den eneste naturlige bestand i Grønland da alle vestgrønlandske moskusokser 
stammer herfra ved flytninger. Fangerne fortæller at der ikke er foretaget fuldstændige optællinger i de enorme områder 
hvor moskusokserne findes. 

Naturinstituttet har i samarbejde med fangerne foretaget optællinger ved blot at sejle langs nordkysten ind i 
Scoresbysund-fjorden og kun en del af kysten hvor man talte ca. 1.500 okser. 

Den totale kvote for 2010 var på 170 stk. hvoraf fangerne fik tildelt de 90, altså kun 10 flere end til fritidsjægerne. 
Moskusjagten foregår i to omgange; om sommeren hvor der kan sejles og sidst på efteråret hvor jagten foregår ved 
transport over fjord isen og over land. 

Da fritidsjægerne har en forholdsvis stor kvote har fangerne stort set ingen afsætningsmuligheder for kødet, da Arctic 
Greenfoods anlæg ikke er godkendt til sådan en produktion. 

Skindet og ulden udnyttes eller sælges heller ikke, undtagen de få der benyttes til siddeunderlag på slæderne. 

Trofæjagt på moskus som supplement til fangernes indtjening, er potentiale der bør udnyttes i større omfang. 

På baggrund af fangernes oplysninger kan det konkluderes; At der er grundlag for en langt større fangst og udnyttelse af 
moskusokser i området, idet bestanden estimeres betydeligt større end den nævnte optælling. 



Til sammenligning kan nævnes, at man ved Ivittuut kan nedlægge ca. 200 okser årligt af en grundigere optalt bestand på 
900 dyr, ved kontrolleret fangst. 

En større fangstkvote kan resultere i en betydelig indtægt for fangerne, såfremt at kødet kan produceres i godkendt 
anlæg og ulden forædles. 

Ole Kreutzmann der producerer uld produkter af moskus i Maniitsoq har bekræftet at han vil købe skind for 250 kr. pr. 
stk. Ulden pr. skind er dog langt mere værd hvis man kunne producere og forædle den i byen. (værdi af uld og garn 
undersøges) Sådan en produktion ville også passe fint ind i lokalsamfundet. 

Produktion af moskuskød kræver i dag en dyrlægekontrolleret EU-godkendt slagtning i godkendt anlæg, hvilket ville 
kræve en udbygning af det eksisterende AGF-anlæg. Det er muligt, såfremt viljen er der og markedet koordineres. 
Umiddelbart ville kødet dog kunne produceres ved naturtørring i godkendt tørrehus, ved nybygning af et sådant. Dette 
kræver langt mindre i myndigheds krav - og tørret moskus er meget populær spise i de grønlandske madvaner, med 
gode markedsmuligheder. 

Sildepisker / Vågehval er først i de sidste par år kommet længere nordover. Der er en kvote på 2 stk/år. Disse blev skudt 
og man fik en tillægskvote på 1 stk. flyttet fra Tasiilaq´s kvote der er på 13 stk. Fangerne har indhandlet en lille del af 
denne fangst til AGF anlægget, som er produceret som mattak, bøfkød og maskintørret kød, udelukkende til den lokale 
Pilersuisoq butik. Produkterne ligger dog stadig på anlægget og venter på en etiket maskine siden i sommers. 

Sæler er der mange af i området. Det er dog næsten udelukkende netsider der fanges, hvor skindet har været fangernes 
største indtægts kilde og en del remmesæler til egen hunde- og menneskekonsum. Grønlandssæler og Klapmydser er et 
sjældnere syn i området. 

Man har dog store problemer med skindindhandlingen i byen, fordi der ikke gennem flere år er skabt en brugbar 
kompetence m.h.t. en effektiv repræsentant for Great Greenland (Det må undersøges hvad der egentlig er sket) 
Ittoqqortoormiit har engang været én af de største leverandører af udelukkende tørrede sælskind. Efter indførelse af nye 
indhandlingsmetoder (saltede skind) er indhandlingen gået i stå flere gange i årenes løb p.g.a. forkert behandling og 
forkerte tiltag hvor rigtig mange skind er gået til kassering. 

Man har forsøgt maskintørring af skind på produktionsanlægget, som ikke lykkedes, forsøgt med frosne skind på 
samme anlæg og saltede skind i tønder i privat regi, hvor de sidste måtte kasseres igen. 

Der er nu planer om opstart af indhandling igen med skind til indfrysning. Én af brødrene Hammeken er ved at overtage 
det gamle vaskeri i byen, som han vil gøre til indhandlings-hus for sælskindene ved indfrysning i kummefrysere og 
senere opbevaring i Pilersuisoq´s frysere, til afsendelse med første skib sidst i juli og sidste afsendelse (2 skibe/år) sidst 
i september. 

Sælkød indhandles ikke. Der er dog forlydender om, at AGF-anlægget vil producere noget netside kød til det lokale 
Pilersuisoq, hvilket lederen ikke har fået bekræftet. 

Fugle 

Ved spørgsmålet om fuglefangst, lød svaret prompte: Al fuglejagt er forbudt i Ittoqqortoormiit og det er ikke helt 
forkert. Fredningsperioden for næsten alle fuglearter man traditionelt jagter på, er fastsat til omtrent den periode hvor 
fuglene opholder sig i området. 

Der er store bestande af søkonger som yngler på fuglefjeldene, lomvier ligeså. Men fangerne fortæller at selvom de ikke 
jagter lomvier, er bestanden hastigt nedadgående i antal, og de mener at det skyldes den for store jagt på lomvierne i 
Vestgrønland - idet man mener, at disse vandrer til vestkysten om efteråret. Og så er der gæssene som oversomrer i stort 
antal samt edderfugle. 

Tejsten er den eneste havfugl der stadig er der efter fredningstid og spises ofte i hjemmene. 



Ræve er der mange af i området, men dens udnyttelse er meget lille. Kommunen betaler 200kr pr. skind, der er 
uforarbejdet. Hele skindet skal afleveres med klør og det hele. Andre steder i kommunen afleverer man kun halen. 

Sneharer 
Er der bemærkelsesværdigt mange af. Om natten og i mørketiden kommer de helt ind i byen og kan ses i billygters skær 
når man kører en tur. Sneharerne udnyttes kun til eget forbrug. 

Ryper 
findes også, dog ikke i stort antal. 

Produktionsanlægget: Er opført engang i firserne af det offentlige og dets produktionsselskaber der senere er blevet til 
både ”Kalaallit Tunisassiorfiat” (KTU), ”Godthåb Fiskeindustri” (GFI) / ”Royal Greenland”, ”Nuka A/S” og er nu 
overdraget til Arctic Green Food efter fiskeridirektoratets forsøg på at overdrage anlægget til private lokale kræfter, der 
ikke lykkedes. 

Anlæggets udnyttelse har i løbet af årenes løb været minimal og er aldrig kommet i gang med noget der kunne kaldes 
rentabelt eller tilfredsstillende for fangerne og byens arbejdsdygtige. 

Anlægget er dog i rimelig god stand, da det altid har været passet af en ansat på mere eller mindre deltid. 

Fryseaggregaterne trænger til en udskiftning, kloak udløbet skal fornyes og andre mindre tiltag for en opgradering til 
nutiden. 

For at opnå autorisation til en evt. EU-godkendt kød produktion for eksport af moskus til udland og vestkysten, må 
anlægget gennemgå en ombygning til formålet. Dette gælder også en evt. fiskeproduktion. 

I sin nuværende form kan anlægget producere hjemmemarkedsvarer, som tørret kød af sildepisker, narhval og muligvis 
moskus ved hjælp af tørremaskine anlægget der er tilbygget i 2 containere i forbindelse med produktionsanlægget der 
bør tilpasses til formålet. Tørreanlægget er oprindeligt bygget til tørring af sælskind. 

Der kan pakkes detailvarer som frysevarer af sæl og hval såfremt udstyr og personale opdateres dertil. Det vil sige 
oplæring, større vakuumpakker, etiketmaskine og detailvægte samt planlægning og koordinering med aftagere, lokalt og 
vestkysten. 

De få produkter af ovenstående detailvarer man havde produceret har ikke en kvalitet, som forbrugere kræver, derfor er 
der behov for oplæring. 

Peter Amagtagneq er leder på anlægget på deltid 2 timer/dag. Han skal på kursus i 
januar i brug af etiketmaskiner og tilhørende computer. 

 

Potentialer 

(Deltageres betragtninger fra møde med fangerforeningen og kursus samvær i veterinære forhold, hvor næsten alle 
fangere deltog) 

Moskus er en stor resurse der kunne udnyttes langt bedre: 

Kvotefordelinger imellem fritids- og erhvervsfangere kunne justeres så fangere kunne få en større andel såfremt en 
produktion eller anden udnyttelse udvikles. 

Bedre optællinger af bestanden ville sikkert give større kvoter. 



EU-godkendt produktion kunne give muligheder for eksport. 

Uld produktion kunne give et højværdi produkt f.eks. i samhandel med Island. Kunne opbygges i forbindelse med 
Hammekens skindindhandlings hus og evt. kvindeforeningen der er aktiv. 

Tørret kød af moskus er en god mulighed uden den store investering. 

Trofæjagt med hundeslæde eller sommerjagt med jolle må kunne opbygges til noget mere med Islandske flyforbindelser 
der i forvejen er i fast rutefart. Dette kræver sikkerhedsopgradering m.h.t. trofæjægerens sikkerhed og oplæring i 
trofæbehandling for flere fangere. 

Fotosafari kunne være en mulighed ved organiserede arrangementer, turisthytter i forbindelser med dette. 

Isbjørn 

Kvoten på 30 / år er diskuterbar, idet bestandens størrelse ikke er videnskabeligt dokumenteret. 

Skindet er blevet meget vanskeligt at sælge, mon det er muligt at finde aftagere uden omverdenens negative reaktioner? 
I så fald må bestandens størrelse og jagtens bæredygtighed dokumenteres. 

Trofæjagt burde legaliseres som i Canada, siger dem der har fangst på isbjørnene og kører slædeture med turister. 

Fotosafari for rige mænd / kvinder, foreslog en mødedeltager. 

Narhval 

Narhvalstænderne er svære at udnytte kommercielt som hele tænder eller kunstværk; er der muligheder for en åbning 
med hensyn til handel til udland, med dokumenteret bæredygtighed? Dette er en problemstilling som kommunalt 
anbefales at tages op med forvaltningen af småhvaler, da der ikke findes en officiel videnskabelig dokumentation for 
narhvalers antal i Østgrønland. 

Sæler 

Netside kød er en mangelvare i det grønlandske råvareudvalg på vestkysten, der burde kunne etableres en handel og 
produktion. 

Skindindhandlingen må støttes med rådgivning, uddannelse og koordination for at komme effektivt i værk hvor moskus 
skind og uld i dag er ved at udvikle sig til et eksklusivt produkt. 

Gæs 

Produktion af gæs i Grønland burde blive en mulighed. Gæssenes antal er så stor at den burde kunne udnyttes i 
bæredygtighedens navn. Dette kræver en ændring i fredningstiden; tidligere jagt inden de vandrer ud af landet opfedede 
i løbet af sommeren og voksne unger burde give denne mulighed. 

Sneharer 

Specialprodukt som sneharekød til hjemmemarkedet og restauranter. Det flotte hvide skind til systuerne? Der er en 
bemærkelsesværdig stor bestand i området. 

 



Island 

Samhandel med Island er i sin udvikling, mest turistmæssigt. Der må være unikke muligheder med flyforbindelsen 
derover, ved produktiv nytænkning. 

Der er taget kontakt med en grønlandsk mand i Island, hvorigennem samhandel kan undersøges. 

Turismen må også kunne udvikles til områdets fordel. 

Ittoqqortoormiit, værdi af indhandlinger 

Art Sælskind 

2009 151.525 

2010 87.750 

 

TASIILAQ 
Arts sammensætningen af levende ressourcer ved Tasiilaq, svarer stort set til ressourcerne på vestkysten. Fisker og 
fangerne beskæftiger sig for det meste med fangst (sæler, narhvaler, vågehvaler, marsvin samt fiskeri). Kuummiut og 
Sermiligaaq ligger i nærheden af hellefiskebestandene og det eneste indhandlingssted for fisk ligger i Kuummiut. 

Der er hellefiskebestande i Sermiligaaq isfjord og ved Kuummiut. Der bliver fisket med langliner. Pilk og 
synkegarnsfiskeri er ikke tilladt. Fangsten bliver indhandlet i Kuummiut. Sermiligaaq fjorden ligger ca. tre timers 
sejlads fra Kuummiut 

I Kuummiut fjorden er det mest andre arter end hellefisk der florerer. Det er torsk, havkat og rødfisk der kan fiskes på i 
fjordsystemerne i mellem Tasiilaq, Kulusuk og Tiniteqilaaq, der alle ligger inden for tre-fire timers sejlads med 
fiskekutter. Sermiligaaq ligger ca. 5-6 timers sejlads fra Tasiilaq. 

I Tasiilaq og resten af bygderne er det kun muligt at indhandle sælskind. Udover de råvarer det er muligt at afsætte til 
virksomheder eller enkeltpersoner. 

I 2008 udgjorde værdien af indhandlet hellefisk, torsk og skind i alt kr. 4.683.000. Indhandling fra fiskerne og fangerne 
i Tasiilaq by udgjorde 1.091.000 kroner. 

Bortset fra kr. 6.000 kr. kommer indtægter fra indhandling af sælskind. 

Fabrikken i Kuummiut 
Efter forsøgsfiskeriet besluttedes opførelse af fabrikken i Kuummiut. Det er muligt at producere al slags fisk i 
Kuummiut, som er en moderne fabrik bygget og drevet med tilskud af daværende KTU (dagens RG), senere overtaget 
af Nuka A/S og for ca. 3 år siden overtaget af Arctic Prime Production. 



Produktionsanlægget kan producere frosne blokke i hel fisk og tilvirket i mindre detailpakker. Indretningen er 
autoriseret for EU- og hjemmemarkedsproduktion. To fryselagre har en kapacitet på 200 tons fisk hver, produceret som 
Japan Cut (hovedskåret). Derudover torsk og havkat som hel fisk u/hoved 

Produktionsanlægget bliver især forsynet fra Sermiligaaq isfjord og til dels fra fjorden ved Kuummiut ud mod 
Tiniteqilaaq, Kulusuk og Tasiilaq. 

3 - 4 fiskekuttere fra Kuummiut og Sermiligaaq er i dag hoved forsynere til produktionsanlægget i Kuummiut. Efter 
indførelsen af brugerbetalingssystemet, 1.500kr for fiskerilicenser, faldt indhandlertallet fra ca. 20 indhandlere til fire. 

Dette er nu desværre kendetegnende for jollefiskere der kombinerer hovederhvervet fangst, med supplerende fiskeri og 
har små årlige indhandlinger af fisk. De kan simpelthen ikke betale licensen og kan dermed ikke indhandle fisk til 
fabrikken. 

Denne problematik er uheldig. Fabrikken vil forsøge sig med udlæg for fiskerne med en fratræknings ordning i 
indhandlingerne for at tiltrække indhandlerne. 

I Tasiilaq by 
Der er alt i alt ca.10 erhvervsfangere i Tasiilaq der mere eller mindre praktiserer erhvervet. Der er flest fritidsfangere og 
fiskere. Behovet for fangstbevis er således ikke særlig stor, fordi erhvervsfiskerne og fangerne og fritidsfangerne, i og 
med at indhandling af sælskind og salg enten til virksomheder eller privatpersoner, er den eneste mulighed for 
afsætning. 

Fartøjer Samlet i området er der adskillige små fiskekuttere og mange egnede joller af typen Nuummit, Q17 og Poca, 
men generelt er fiskekutterne gamle, der i mange tilfælde ikke egner sig som erhvervsfartøjer. 

EUA, KNAPK, og Arctic Prime Produktion er p.t. i dialog om et samarbejde for at registrere forhold om adskillige 
fiskekuttere der ligger stille med motorproblemer og personlige driftsproblemer, for i fællesskab at afhjælpe til 
igangsætning samt udvikling af en større fiskeri, først og fremmest til fabrikken, der mangler råvarer for en rentabel 
produktion. 

Derfor er det ikke anbefalingsværdigt at etablere anden fiskeproduktion andre steder i nærmeste fremtid, da der ved god 
organisation, godt kan udføres et fiskeri fra fiskere/fangere, boende i Tasiilaq og alle bygder, dog undtaget Isortoq der 
ligger for langt mod syd. 

Torsk Der er lokale torskebestande i og omkring Tasiilaq og der observeres indblanding af torsk fra det udenskærs 
område om sommeren. Det gængse indtryk er, at torskebestandene er øget i løbet af de sidste år – fiskerne taler om 
muligheder for en større udnyttelse af bestandene. 

Familierne forsyner stort set sig selv med torsk hele året igennem. Det er således ikke noget særsyn, at hjemmene tørrer 
hele torsk uden hoved til privat forbrug. Der er godt kendskab til skærpet torsk (torsken ophænges til halvtørring efter 
modning) 

Indhandling af torsk 
2006 1 tons kr. 6.000,- 
2007* 42 tons kr. 26.100,- 
2008* 6 tons kr. 38.000,- 
*Fra bygder 

 

 



Hellefisk 
Den vigtigste fiskeresurse de senere år er hellefisken, som hovedsageligt fiskes i Sermiligaaq fjorden der ligger ca. 3 
timers sejlads med kutter fra Kuummiut. I slutningen af halvfemserne efter tidligere omtalte forsøgsfiskerier 
indhandledes der mellem 170 – 250 tons hellefisk og anden fisk, men dette er stagneret i det sidste tiår. 

Indhandling i bygder: 
2006 kr. 507.000,- 75 tons 
2007 kr. 15.000,- 2 tons 
2008 kr. 1.048.000,- 137 tons 

Helleflynder 
Fiskere og fangere taler ofte om tidligere forlydender om store helleflynderområder udenskærs på området der kaldes 
Kulusuk banken. Det udenskærs havfiskeri udøver helleflynder fiskeri ud for Tasiilaq og længere ned af Østkysten med 
store internationale og nationale skibe, men kystnære områder er ikke forsøgt siden tredserne, hvor der foregik et 
torskefiskeri kystnært ud for Kulusuk med gode bifangster af helleflynder. Fiskerne finder det derfor 
anbefalelsesværdigt at helleflynderbestanden ud for Tasiilaq / Kulusuk undersøges. 

Hajer 
Selv om hajer bliver betragtet som et stort problem i forbindelse med linefiskeri efter hellefisk, er de ikke årsagen til det 
stagnerede fiskeri. Ved et intensiveret fiskeri bliver de erfaringsmæssigt hurtigt bortfisket fra et hellefiskeområde. 

Der er god viden om hajers tilstedeværelse i hele området, både til havs og i fjordene, der ved en kommerciel udnyttelse 
sagtens kunne afstedkomme et fiskeri i 1.000 tons klassen. 

EUA er i samarbejde med The Greenland Compagny og KNAPK i dialog om fremtidsperspektiver for produktion af haj 
produkter, hvor der i den forbindelse er foretaget et mindre forsøgsfiskeri- og prøveproduktion, der forhåbentligt 
fortsættes i nærmeste fremtid. 

Laks 
Atlantisk Laks er blevet særdeles almindelig ved Tasiilaq og omegn i løbet af de sidste år – det vurderes således at 
bestanden er betydelig. 

Eventuel eksport kan umiddelbart ikke lade sig gøre på grund af KNAPK´s aftale med en organisation om ikke at fiske, 
producere eller eksportere laks. Hvis produktion skal være formålet må arbejdet ske i samarbejde med KNAPK. Der 
kan dog fiskes til eget forbrug, brætsalg og institutionssalg, indenfor landskvoten. 

Havkat  
Havkat i fjorde og skærgård er en betydelig resurse. Fiskerne observerer tilgang i bestanden især i områderne ved 
Kulusuk hvor det største fiskeri efter havkat foregår, men den kan også fiske mange andre steder i området. 

 

 

 



Fiskemetoder 
Fiskerne og fangerne driver for det meste fangst. Kendskab til erhvervsmæssigt kutterfiskeri, fiskerimetoder og 
redskaber er derfor begrænset. Der er udtrykt ønske om, at der på sigt bliver etableret faste kurser i linefiskeri, 
bundgarnsfiskeri og andre måder at fiske på. 

Der er også behov for sikkerhedskurser, navigationskurser og radiokurser. 

Behov for tekniske udstyr. 
Ved linefiskeri efter hellefisk bruger man endnu ikke spil eller hydraulik i jollerne, som man gør andre steder, hvor der 
drives hellefiskefiskeri. Der er derfor stor behov for udvikling og anskaffelser af moderne udstyr på fiskefartøjer. 

Fangst Hoved fangsten er sæl og er betydningsfuld især for bygdebefolkningen, der repræsenterer hoved parten af 
skindindhandlingerne. Fugle, sildepisker/vågehval, marsvin, narhval og isbjørn udgør fangernes udvalg i fangstdyr. Der 
findes ikke moskus eller rensdyr i området. 

Sælskind 
Indhandling af sælskind i byen  
2006 kr. 374.000,- 1.142  
2007 kr. 364.000,- 1.241  
2008 kr. 347.000,- 1.139 

Bygder 
2006 kr. 3.250.000,- 8.335 
2007 kr. 2.448.000,- 8.354 
2008 kr. 4.377.000,- 14.592 

Salgsmuligheder Salg af kød og fugle foregår for det meste til institutioner og til private. 

Brættet i Tasiilaq er lukket, det er forbudt at sælge fangstdyr i midtbyen ved siden af butikken og der er begrænset salg 
ved posthuset. Der er derfor mangel på et bræt i midtbyen hvis salg af lokale råvarer skal udvikles. 

Fangerne har kun mulighed for at sælge deres produkter til skindindhandlingsanlægget, ved gadesalg, privat salg og til 
offentlige virksomheder. 

Tasiilaq med bygder, værdi af indhandlinger 

Art Hellefisk (90 %) 

torsk/havkat 

Sælskind I alt 

2009 832.559 2.567.950 3.400.509 

2010 394.010 1.431.250 1.825.250 



Arsuk 
Arsuk er Kommuneqarfik Sermersooq’s sydligste bosted, beliggende ca. 130km syd for Paamiut. 

I dag lider fjordkomplekset og dens fiskere stadig under den kolde periode der kom og ændrede alt. 

Det er blevet lidt varmere, men der er stadig koldt vand udenskærs, formentlig fra den østgrønlandske polarstrøm, 
mellem kontinentalsoklen og kysten. Dette spærrer for den vandring af torsk mod kysten der tidligere skete, selvom der 
meldes om udenskærs bestande og varme temperaturer ved sokkelkanten. 

(Disse info er ikke videnskabelige, dog kan fiskeriet med trawl omkring Kap Farvel løbende registrere 
temperaturforholdene i havet mellem kontinentalsokkelen og kysten. Når disse info deles mellem fiskerne får man et 
billede som kort fortalt foroven). 

Fjordene der nu har egnede temperaturer for gydning, producerer nu deres egne lokalbestande af torsk, men kun nok til 
at 1/3 af fiskerne kan leve af det, omend nøjsomt. 

Fiskeriet 

Der er ca. 15 aktive erhvervs- fiskere og fangere: 4 – 5 fiskere i bygden udfører udelukkende fiskeri og lever af det året 
rundt. 

Fra oktober - til april fisker de med synkegarn og langliner efter hellefisk i de indre dele af Arsukfjorden ind mod 
Kangilinnguit. 

Hellefiskebestanden er lille og lokal og kan sandsynligvis ikke tåle et større fiskeri tryk end det der foregår i dag. Det 
viser mængden og størrelserne som kan give en dagsfangst fra 200-400kg i størrelserne 1,5-3kg. 

Om foråret fra medio april – medio juni kommer fiskernes vigtigste indtægts kilde: 

Stenbider-fiskeriet hvor alle erhvervsfangere er med i fiskeriet, efter nogle fattige måneder fra jan. - april. 

Bundgarnsfiskeriet efter torsk foregår fra juni – september. 

Den lokalt gydende torskebestand er lille. Bundgarnsfiskeriet kan give 200-500kg pr dag. Dette styres dog af fabrikken 
der i højsæsonen begrænser indhandlingerne til højst 500kg pr. indhandler pr. dag p.g.a. for lidt indfrysningskapacitet. 
Den sidste sæson har man dog haft en større indblanding af større torsk, der formentlig (/forhåbentligt) er kommet ind 
fra udenskærs bestanden og det er positivt. 

Udefra kommende krabbefiskere, (mest tidligere arsuk-beboere) er begyndt at fiske krabber i nærheden af Arsuk og 
melder om fine bestande af store krabber i området. De er dog langt fra krabbefabrikkerne i Narsaq og Paamiut. 

Fiskerne kunne godt tænke sig en lille krabbefabrik i det eksisterende anlæg. De større joller og enkelte kuttere kan 
fiske krabber og give ny beskæftigelse og indtægter i bygden 

 
Fangst / jagt 

8-10 fangere udøver mest fangst på sæler, moskus og rensdyr med stenbiderrogn-fiskeriet som vigtigt supplement, der 
udgør op til halvdelen af årets totale indtægt. 



 
Sælfangsten 

Sælfangsten som ved Arsuk næsten udelukkende består af grønlandssæler, er vigtig for fangerne og er en nødvendig 
indtægtskilde. Men sælfangsten er blevet en vanskeligere affære på grund af kvoterestriktioner der har bevirket 
lukninger for indhandling af sælskind de fleste måneder af året og således en kraftig reduktion af indhandlede skind. 

Fangerne er stærkt utilfredse med den nye ordning, idet man konstaterer at kvoten bliver meget ujævnt udnyttet, fordi 
højsæsonerne på sæler er meget forskellige. Afhængigt af hvor på kysten man bor, rammer man nogle fangeres 
erhvervsmuligheder ekstra hårdt i visse områder. Dette er selvfølgeligt meget uheldigt for fangere der ikke har andre 
jagt eller fiskerimuligheder. Fangerne efterlyser ordninger med mere forståelse og hensynstagen til områdets 
jagtsæsoner. 

 
Moskusokser 

15 moskusokser blev i 1987 overført til daværende Ivigtût kommune, og er nu blevet til en bestand på ca. 800 ved sidste 
tælling i 2009/10. 

Kvotefordelingerne giver hver fanger i Arsuk ca. 10-12 stk. der udgør 75 % af kvoten til Arsuk Den udnyttes over tre 
perioder: I marts, i aug./sept. samt i nov./dec. 

Der er 2 erhvervsfangere og 1 fritidsfanger der udfører trofæjagtsarrangementer fra Arsuk. 

For ca. 5 år siden arrangerede man jagten for fangerne med en dyrlæge-godkendt slagtning med indhandling og 
produktion hos Nuka A/S fabrik på ca. 50 moskusokser. Det var en succes, men blev ikke gentaget, da Nuka i forvejen 
havde en produktion i Kangerlussuaq der mere end lukkede firmaets formåen. 

Senere forsøgte man at anlægge et slagteri ved hjælp af 3 containere i Ivittuut, som ikke blev færdiggjort til godkendt 
produktion. 

Fabrikken er nu ikke længere en mulighed fordi RG ikke vil producere nogen form for kød i fabrikken. 

Fangerne er opsat på at få anlagt en godkendt indhandlings- og produktions- bygning i Arsuk, så man i fremtiden kan 
opbygge en bestandsmæssig og økonomisk udnyttelse af moskusbestanden. Dette tiltag er i opstartsfasen, hvor det skal 
forventes at fangerne og andre interessenter vil søge støtte og vejledning til sådan en opstart. 

I den forbindelse har EUA arrangeret en tjenesterejse fra den 18. - 24. marts 2011 til Arsuk og Ivittuut. Her skal det 
klarlægges hvorvidt det er muligt at opstarte produktion af moskus og andet kød. Tjenesterejsen bliver med deltagelse 
af dyrlægen, en repræsentant fra departementet for fiskeri og fangst, fangst- og fiskeriudviklerne og 
iværksætterkonsulenten fra EUA samt en person med erfaringer fra detail- og slagteri branchen. Overfor dem, skal de 
kommende iværksættere Fra Arsuk/Ivittuut fremlægge deres vision. 

 
Rensdyr 

Rensdyr er hovedsageligt udnyttet til eget konsum. Enkelte fangere driver erhvervsfangst i efterårsmånederne til 
brætsalg, men afstanden til byerne begrænser meget denne aktivitet. 

Fangerne skyder næsten udelukkende deres rensdyr fra den nordlige bestand nord for Sermiligaarsuk isbræ. Der skydes 
dog også nogle rensdyr fra tamren bestanden som forekommer i stigende antal indvandrende sydvest fra tamren 
avlerne, men det er et fåtal, da vildrenerne nordfra har en bedre smag. 



Begge bestande er egnede til fangst for evt. produktion m.h.t. afstand og tilgængelighed ved en organiseret jagt, hvor 3-
400 nedlagte dyr sagtens kunne realiseres. Sammen med en evt. moskus produktion ville det betyde en forholdsvis stor 
kød mængde, såfremt marked kunne opnås. 

 

Landbrug  

Fåreavl har eksisteret i Arsuk helt tilbage til slutningen af 1940-erne. Besætningen døde hen. Det blev startet igen i 
1981. Besætningen på 200 lam/får blev solgt i 2007. Køberen har ikke kunnet løftet opgaven, nu har den tidligere ejer 
købt den resterende besætning tilbage på 80 lam, så fåreavlen ikke går helt ned i bygden. Ejeren kører fåreavlen ved 
siden sit arbejde som fisker, som er meget svært at kombinere med fiskerierhvervet, derfor ved han ikke på nuværende 
tidspunkt hvad fremtidsplaner han har med fåreavlen i bygden. 

Potentialer 

Mulighederne for udbygning af fiskeri- og fangererhvervet ligger helt klart i merværdiskabelse i de resurser man i 
forvejen udnytter. Fiskere og fangere mener, at dette kan gøres ved enten at RG- fabrikken udvikler 
færdigvareproduktion af både kød og fisk evt. ved privat overtagelse af fabrikken eller ved nybygning af slagteri med 
færdigvareproduktion. 

Fiskerne kunne godt tænke sig en lille krabbefabrik i det eksisterende anlæg. De større joller og enkelte kuttere kan 
fiske krabber og give ny beskæftigelse og indtægter i bygden 

Fangerne er opsat på at få anlagt en godkendt indhandlings- og produktions- bygning i Arsuk, så man i fremtiden kan 
opbygge en bestandsmæssig og økonomisk udnyttelse af moskusbestanden. Dette tiltag er i opstartsfasen, hvor det skal 
forventes at fangerne og andre interessenter vil søge støtte og vejledning til sådan en opstart. 

Tiltaget kunne også give muligheder for uldproduktion og anden kødproduktion, f.eks. fra rensdyr, lam og hav pattedyr. 

Arsuk, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Rogn Hellefisk Ørred Havkat Rødfisk Sælskind I alt 

2009 104.304 1.176.603 41.744 27.809 16.901 1.314 498.025 1.866.755 

2010 298.120 1.776.104 90.099 5.760 13.419 7.856 229.750 2.421.218 

 

Paamiut 
Paamiut ligger ud til de store kendte fiskebanker og i fjordkomplekserne omkring Paamiut findes der flere arter fisk der 
ikke udnyttes kommercielt året rundt. 

Udover fiskeriet er Paamiut også kendt for hvalfangst, idet hvalfangst gennem tiderne har været en af 
hovedindtægtskilderne. 

 
 



Fiskeriet 

Som fangerne i Paamiut selv udtrykker det, er gennemsnitsalderen ved at være i den ældre afdeling. 
Gennemsnitsalderen er omkring 30-40 år. Mange af fiskerne har investeret i fiskekuttere, primært gennem banklån. 
Disse fisker hovedsageligt efter krabber, der kan betegnes som rentabelt.Selvom der er gode forekomster, kræver 
torskefiskeriet derimod meget store fangster, da priserne under bundgarnssæsonen er meget lave. Samtidig med at 
priserne for brændstoffer og udgifter til drift af bådene er steget meget og licenserne nu er belagt med 
brugerbetalingsordninger, er det meget vanskeligt at modernisere fiskeriet. 

Fangst / jagt 

Fangere udøver mest fangst på sæler og rensdyr med stenbiderrogn-fiskeriet som vigtigt supplement, der udgør en stor 
del af årets totale indtægt. 

Udover stenbiderrogn har fangeren kun mulighed for at afsætte skind fra sæler, da befolkningen i Paamiut har en meget 
stor selvforsyning, som minimerer fangerens muligheder i at bruge det lokale bræt. Derfor findes der også et stort 
resursespild i form af sælkød, der ellers kunne produceres til hundefoder i konkurrence med for eks. ”Royal Canin’s” 
tørfoderprodukter, der importeres i store mængder. 

 
Potentialer 
En eventuel opstart med en produktion af hajskind er et stort potentiale i Paamiut, derfor efterlyses dette som en 
mulighed, da fiskerne i Paamiut vil igangsætte produktionen og som det blev nævnt, har de allerede handelskontakter. 

Bedre kommerciel udnyttelse af ørreden ønskes genindført. 

Udnyttelse af den meget store forekomst af søpindsvin. Ved henvendelse til Naturinstituttet er det oplyst, at det ikke 
kendes hvor stort potentialet er. Derfor er det nødvendigt med undersøgelse af forekomsterne af søpindsvin, der er 
formentlig er velegnet som højværdi produkt med eksport for øje. 

Søpølser der findes i store mængder ønskes også undersøgt om der er mulighed for produktion. 

Produktion af tang og blåmuslinger er som alle andre steder i kommunen et potentiale der i fremtiden kan være 
supplement til selvforsyningen. Allerede udførte forsøgsresultater kan muligvis rekvireres, da der i Sydgrønland har 
været prøveproduktioner for tang og blåmuslinger. 

Med de allerede kvotebestemte råvarer som torsk, krabber og rejer der tilføres byens fabrik, er dette erhverv sikret langt 
ud i fremtiden. Såfremt en anden produktion, for en større selvforsyning med de få førnævnte potentialer er ønsket, er 
det nærliggende at få en ny fabrik opført. Et ønske som KNAPP i Paamiut ønsker kommunen skal involveres i. 

Paamiut, der er en fiskeriby, har ikke problemer med rekruttering af arbejdere i fiskeproduktionen. 

Paamiut, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Rogn Hellefisk Ørred Havkat Rødfisk Sælskind I alt 

2009 3.543.231 1.382.817 149.797 - 29.718 43.413 1.030.150 6.179.134 

2010 4.528.579 2.489.003 90.488 115.065 - 19.979 580.250 7.823.394 



Nuuk 
Området ved Nuuk såvel i fjordene som de store udenskærs fiskebanker rummer forholdsvis store fiskemængder og 
fangstdyr. 

Under henvisning til tidligere afholdt seminar i 2007 og dertil hørende rapport for fisker- og fangererhvervet i 
daværende Nuuk kommune, er Nuuk området rigt på fisk og fangstdyr året rundt. 

De tilførte fisk og fangstdyr til byen har en meget stor effekt på såvel daglig frisk fisk og kød til brættet og ikke mindst 
til fabrikkerne, der året rundt beskæftiger mange. 

Fiskeriet 

Fiskeriflåden der leverer råvarerne til fabrikkerne, kan uden besvær efterkomme de daglige tilførsler, som fabrikkerne i 
Nuuk kan producere. Men som alle andre fabrikker i Kommuneqarfik Sermersooq bliver de ramt af 
indhandlingsrestriktioner under hele bundgarnssæsonen, hvilket medfører store tab af ellers mulige indtægter. Derfor er 
det for ejerne også svært at investere i ny teknologi, der efterhånden bliver sværere at undgå, særligt da der på 
verdensplan fokuseres meget på bæredygtig fiskeri og fangst, hvor dokumentation bliver et krav. 

For til stadighed at bibeholde de unges interesse for erhvervsfiskeri- og fangst i Nuuk, er der et håb om samarbejde med 
kommunen, for at fremme den nye generations muligheder, især på uddannelsesområdet. Der er optimisme for det 
fremtidige fiskeri som erhverv i Nuuk. 

Fangst / jagt 

Fangere udøver mest fangst på sæler, hval og rensdyr med stenbiderrogn-fiskeriet som vigtigt supplement, der udgør en 
stor del af årets totale indtægt. 

Udover stenbiderrogn har fangerne mulighed for at afsætte skind fra sæler og forskelligt kød fra land- og havpattedyr. 
Ikke alt kød kan sælges over brættet, derfor er der også her et stort resursespild. 

For spørgsmålet om fremtiden for fangererhvervet i Nuuk, vil et generationsskifte ikke være et problem i selve Nuuk 
med det befolkningsantal der er. 

Potentielle produkter 

Udover de allerede nævnte muligheder for indhandling af råvarer, har Nuuk’s fiskere og fangere drøftet potentielle 
produkter der kan tilføres markedet som: 

Håising der findes overalt i Grønland, søpindsvin, blåmuslinger samt tang. 

Moskusokser, der nu er spredt ud til indlandet i Nuuks fjorde, ønskes nedskudt når de ses, da man ikke ønsker større 
udbredelse af oksen. 

Som alle andre steder, er det et ønske at begynde med kommerciel udnyttelse af landets planteresurser som 
grønlandsposten, kvan, enebusk, bær m.m. 

Edderdun kan være supplement til fangernes indtjening. KNAPK har allerede indsamlet viden omkring edderduns 
indsamling. 

For optimal udnyttelse af resurserne, som kan afhændes gennem de lokale brætter, er det et ønske, at reglerne omkring 
levnedsmiddelbekendtgørelsen tilrettes til de grønlandske forhold, da denne er overført med de strengeste EU krav. Som 



det er nu vil der i Nuuk’s nye bræt ikke være muligt at afhænde produkter fremover som: Planter, røgvarer, saltede 
varer, bær m.m. 

Nuuk m. Kapisillit, værdi af indhandlinger 

Art Torsk Stenbider-
rogn 

Helle-fisk Ørred Havkat Rødfisk *) Rogn/ 
Torsk 
private 

Sæl- 

skind. 

I alt 

2009 5.929.024 2.268.212 531.111 747 90.069 287.541 1.400.000 933.075 10.050.394 

2010 3.569.075 3.303.564 1.432.609 15.311 44.223 117.606 2.400.000 210.000 8.738.370 

Qeqertarsuatsiaat 

Fiskeriet 

Fabrikken trænger til en gennemgribende renovering, således vil man kunne opnå den maksimale produktion fabrikken 
har mulighed for. Indhandlingspriserne for fisk, især torskepriserne er siden 2007 faldet med optil 50 % og modsat er 
udgifterne til brændstof og agn steget betydeligt. For at kunne drive rentabelt torskefiskeri er fiskerne nødsaget til at 
drive rovfiskeri, hvor mængden er afgørende og ikke størrelsessammensætning eller andre hensyn, som bæredygtighed. 

I Qeqertarsuatsiaat mener medlemmerne af den lokale fisker- og fangerforening, at en nyrenoveret fiskefabrik er vejen 
frem for bygdens velfærd. I dag er der også indhandlingsrestriktioner. Således kan fabrikken, der ellers i fuld 
effektivitet kan producere 20 - 30 tons per dag, kun indhandle 4-5 tons torsk fra de 14 både og x-antal joller. Under 
bundgarnssæsonen er der som regel et større indhandlingsskib ved Qeqertarsuatsiaat, men dette er ikke lykkedes i år. 

Fangst / jagt 

Fangere udøver mest fangst på sæler, hval og rensdyr med stenbiderrogn-fiskeriet som vigtigt supplement, der udgør en 
stor del af årets totale indtægt. 

Udover stenbiderrogn har fangeren kun mulighed for at afsætte skind fra sæler, da befolkningen i Qeqertarsuatsiaat har 
en meget stor selvforsyning, som begrænser fangeren i at udnytte det lokale bræt. Derfor findes der også et stort 
resursespild i form af sælkød, da det kun er skindet fangeren kan få nytte af i bygden. Her blev det nævnt, at 
pensionister ikke har råd til fangernes fangst og generelt har fritidsfangerne haft en meget stor andel i forsyningen, til 
stor gene for erhvervsfangernes indtjening. Et enigt svar på spørgsmålet om det fremtidige fangererhverv var, at der er 
tillid til fangerskolen i Uummannaq, som nok vil udklække nye fangere i fremtiden. 

 
Potentialer 

Akvamarin området menes at have et meget stort potentiale i Qeqertarsuatsiaat området, derfor efterlyses resultater af 
forsøgene med blåmuslinger og tang i Sydgrønland. 

Det menes, at der er et stort resursegrundlag for kommerciel udnyttelse af kammuslinger. Derfor er der ønske om at 
undersøge bestanden ved Qeqertarsuatsiaat. 



Søpindsvin findes i store mængder. 

Udnyttelse af områdets store ørredforekomster, ved produktion som røgvarer og saltede ørreder m.m. 

Muligheder for indhandling af ræveskind efterlyses. 

Qeqertarsuatsiaat, værdi af indhandlinger 

 
Torsk Rogn Hellefisk Ørred Havkat Rødfisk Sælskind I alt 

2009 1.104.599 1.541.421 1.491 - 37.730 3.745 0 2.689.721 

2010 2.199.348 2.277.154 8.151 17.929 31.399 6.450 4.250 4.545.003 

Kapisillit 
Fra interviews med lokale medlemmer af KNAPP. Til dette interview kom to medlemmer fra den lokale 
bygdebestyrelse samt tre interesserede. 

Udover fiskeriet efter torsk, primært af fiskerne fra Nuuk, er der ikke mulighed for daglig tilførsel af råvarer til bygden, 
da der ikke findes en fabrik. Men der kan i perioder være muligheder for indhandling i begrænsede mængder til 
indhandlingsskibe og til naturtørring af torsken. 

Fangerne har mulighed for at indhandle sælskind, men med de indhandlingsrestriktioner der praktiseres for sælskind, 
indhandles disse kun som supplement til fiskeriet. 

I Kapisillit findes der 1 stk. Q21 fod båd samt 6-7 joller. 

Omkring Kapisillit er der meget store muligheder for landbrug. Og siden 1930 har der været fåreavl i Neriunaq (overfor 
Kapisiliit) og senere i 1952 blev der anlagt et rensdyravlstation i Itinnera, syd for Kapisillit. 

 
Fiskeriet 

Da der i Kapisillit området findes store mængder torsk året rundt, er det nærliggende at tænke på produktion af fisken 
på stedet. Dette projekt kræver en helt ny fabrik. Såfremt dette kan opnås, vil interessen for bygdens unge blive og starte 
i erhvervet. Således er der håb om samarbejde med kommunen for at fremme den nye generationers muligheder, især på 
uddannelsesområdet. 

Kapisillit elven er kendt for skællaksforekomsten. Fiskerforeningen har længe ønsket at værne om dette særlige 
fænomen der kun findes dette ene sted i Grønland. Ønsket er fredning af elvområdet for bebyggelse og primært for 
turismens indvirkninger. For kommerciel udnyttelse for øje af skællaksen er der et ønske om bestandsundersøgelse og 
turistmæssig udnyttelse. 

Fangst / jagt 

Fangere udøver mest fangst på sæler og rensdyr med stenbiderrogn-fiskeriet som vigtigt supplement, der udgør en stor 
del af årets totale indtægt. 



Landbrug 

Området Kapisillit – Austmannadalen er et af de landområder på vestkysten hvor landbrug har rige muligheder for fåre- 
og kvægavl. Der er allerede i Neriunaq bygget et komplet fåreholdersted med stald og lade til 500-600 overvintrende 
får. Herudover har der i nærheden af Neriunaq – Kuussuaq – været forsøg med kommerciel produktion af diverse 
grøntsager, primært kartofler med gode resultater. 

Fåreholderstedet i Neriunaq ejes af en fåre- og kvægavler, der har et stort ønske om at starte med fåre- og kvægavl i 
området. Tanken er genopstart af fåreholderstedet i Neriunaq samtidig med opstart af kvægavl i Itinnera. Et projekt der 
kan resultere i to nye fåreholdersteder samt grøntsags produktion evt. i drivhus. 

Afsætning af landbrugsprodukterne, helst som færdigvarer, kan ske fra Kapisillit til en meget stor kundekreds i Nuuk og 
resten af Grønland. Et minislagteri, som den der findes i Kangerlussuaq, vil formentligt kunne drives rentabelt såfremt 
ovennævnte landbrugsbedrifter kan anlægges. 

Konsulenttjenesten for Landbrug i Qaqortoq kan evt. kontaktes og www.nunalerineq.org. 
 

http://www.nunalerineq.org/
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