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1 INDLEDNING 

 Sektorplaner 
Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at udvikle sektorplaner som et værktøj og grundlag for politikernes beslutninger 
om kommunens udvikling. Sektorplaner skal således udarbejdes for at sætte fokus på nærmere afgrænsede emner, 
hvor der er registreret behov for en særskilt planlægning.  

I planstrategien P18 beskrives fiskeri som et fokusområde. Her beskrives at der skal udarbejdes en sektorplan der af-
dækker behovene for forbedringer af basisfaciliteter for jollefiskeriet i kommunens byer og bygder. Sektorplanen skal 
indgå i en sammenhæng med øvrige sektorplaner for Sermersooq kommune, hvorved der sikres en sammenhæn-
gende løbende udvikling af kommunens ansvarsområder.  

 FN´s Verdensmål 
Kommuneqarfik Sermersooq har en målsætning om at implementere FN’s Verdensmål, SDG’erne, i kommunens stra-
tegier og sektorplaner. SDG’erne skal bruges som et redskab til at sætte retning på udviklingen i kommunen hen imod 
større bæredygtighed både i et lokalt og globalt perspektiv.  

 Geografier 
Kommuneqarfik Sermersooq er i kommuneplan sammenhæng opdelt i 3 overordnede geografier bestående af byer og 
bygder med et klart geografisk og/eller funktionelt fællesskab, se figuren herunder. Opdelingen er også anvendt i 
denne sektorplan. 

 

 

Befolkningstal per 1. juli 2014 2020 

   

1. Nuuk Geografien 17061 18743 

Nuuk 16786 18512 

Kapisillit 70 58 

Qaqertarsuatsiaat 205 173 

   

2. Tasiilaq Geografien 3482 3133 

Tasiilaq 2090 1949 

Ittoqqottoormiit 437 340 

Kulusuk 266 230 

Tiilerilaaq 112 95 

Isertoq 72 65 

Kuummiit 308 247 

Sermiligaaq 197 207 

   

3.  Paamiut Geografien 1621 1347 

Paamiut 1517 1272 

Arsuk 104 75 
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 Proces 
For at skabe et helhedsbillede af status på kommunens forskellige faciliteter til jollefiskeri har der været gennemført 
en kortlægning af disse i kommunens forskellige byer og bygder. I den forbindelse er der blevet afholdt interessent-
møder med de lokale fangerforeninger hvor kommunens geografier i fællesskab blev gennemgået for eksisterende 
faciliteter samt ønskler til forbedringer. Manglende informationer er herefter blevet suppleret af kommunens driftsaf-
deling. Interessentgruppen har derefter været inddraget i en prioritering af de forskellige ønsker i hver af kommunens 
geografier. Med en prioritering af ønskerne kan de nu indarbejdes i kommunens fremtidige anlægsbudgetter. 

I vores indledende proces har ”spøgelsesgarn” (efterladt garn i fjordene) været et aktuelt emne. De er til stor gene for 
fiskeriet og der var et ønske om at nærværende sektorplan behandlede problematikken. Arbejdsgruppen er i dialog 
med Selvstyret og kan oplyse at ”spøgelsesgarn” er et Selvstyreanliggende og at Selvstyrets Miljø/Beredskab samt De-
partementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug er i gang med en handlingsplan. 

 

 Lovgivning 
I forbindelse med etablering, udbygning og drift af havneområder i Grønland, tages der afsæt i følgende lovgivning på 
området: 

”Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne” 
Loven skal sikre, at Selvstyrets havneanlæg drives ud fra de primære formål at håndtere gods og at betjene fiskerier-
hvervet og den søværts passagertrafik. Derudover har loven til formål at regulere muligheden for, at private havnesel-
skaber og kommunerne kan forestå eller deltage i anlæg, udvidelse og drift af havne efter nærmere fastsatte regler. 

”Inatsisartutlov nr. 17 af 3. juni 2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havne ved Nuuk” 
Loven har til formål at regulere aktieselskabets etablering og drift af en havn i Nuuk, der har afgørende betydning for 
godstransport til, fra og internt i Grønland. Loven har også til formål at sikre, at Grønlands Selvstyre ejer selskabets 
aktiekapital og har fuld kontrol med selskabets dispositioner. 
Regler om forebyggelse og begrænsning af forurening og anden påvirkning af natur og miljø, herunder særligt hav-
miljø, fremgår af:  

”Inatsisartutlov nr. 15 af 8. juni 2017 om beskyttelse af havmiljøet” 
Loven har til formål at bringe havmiljølovgivningen i overensstemmelse med gældende international ret, og at skabe 
et regelsæt, som i højere grad er tilpasset miljøforholdene i Grønland og grønlandske ønsker til regulering af havmil-
jøet. Det er også et ønske at værne natur og miljø for, at samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, og 
at forebygge, at forurening overhovedet finder sted og at begrænse skadevirkninger fra allerede sket forurening.  
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2 REDEGØRELSE 

 Jollefiskeriet 
Det har længe været et politisk ønske at gøre noget ekstra for jollefiskerne. Allerede med vedtagelsen af Hovedstads-
strategi for Nuuk i 2016 blev det påpeget, at ”fiskeriet trænger til større opmærksomhed, og at det skal gøres mere 
attraktivt at være i erhvervet”. Med vedtagelsen af Planstrategi 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen endvidere, at 
der skal udarbejdes ”en sektorplan for fiskeri, der kan afdække behovet for større som mindre erhvervsfiskere og fan-
gere i kommunens byer og bygder.” 

For de bosteder som drifter et bræt, spiller netop brættet en særlig rolle. Brættet er det sted i byer og bygder, hvor 
fangere og fiskere har mulighed for at sælge deres fangst til byens borgere. Brættet kan have stor betydning i et bo-
sted, og udover den primære funktion med varetagelse af koordineret distribution af fangst til lokale beboere, har 
brættet også flere afledte funktioner. Ofte tjener det som naturligt samlingspunkt i byen/bygden, ligesom det har stor 
værdi som seværdighed for turister, som ønsker indblik i den traditionelle fangstkultur.  

Der må ikke sælges tilberedte/forarbejdede varer fra brættet. Kommunen sikre at brætfaciliteterne overholder gæl-
dende lovgivning samt den løbende renholdelse, herunder affaldshåndtering. Der er tidsvarende brætfaciliteter i Nuuk 
og Paamiut. Derudover er der et bræt i Arsuk som består af et mindre skur, som trods sin størrelse og udformning le-
ver den op til gældende lovgivning. Brættet i Tasiilaq bliver ikke benyttet pga. sin uheldige placering og der er et ønske 
om en mere central placering evt. i nærheden af Pilersuisoq i midtbyen. Det gl. bræt i Nuuk, i Nuutoqaq, er renoveret 
og taget i brug medio 2020. I bygderne forhandles råvarer typisk direkte med fiskere og fangere.  

Generelt er omsætningen i indhandling af fangster hovedsageligt drevet af fiskeri i Nuuk- og Paamiut geografierne, 
hvorimod omsætningen primært drives af indhandling af skind i Ittoqqortoormiit og Tasiilaq geografierne1. Hertil kom-
mer den cirkulære økonomi, hvor Østkystens fangere er afhængige af sæler og hvaler til hundefoder, konsum og skind 
til udstyr. Dette betyder, at der kan være varierende behov i de forskellige dele af kommunen.  

Der findes indhandlingsfaciliteter i form af fiskefabrikker og faciliteter til indfrysning af skind i flere bosteder. Her skal 
det kystnære fiskeri- og fangsterhverv understøttes, da disse arbejdspladser er af stor vigtighed for det pågældende 
bosted. Et indhandlingssted understøtter fangererhvervet, og forbruget af udstyr kan derfor forventes at være væ-
sentligt og intensiteten af fangsten være betydelig. Dette nødvendiggør faciliteter til vedligehold af både og udstyr, 
bortskaffelsesmuligheder for udtjent udstyr og fiskeredskaber og forhold så lastning og losning af udstyr og fangst kan 
foregå indenfor gældende regler om arbejdsmiljø. 

I øvrige bosteder uden indhandlingsmuligheder begrænses fangsten typisk af antallet af beboere i bostedet, som kan 
konsumere/anvende fangsten. I sådanne bosteder vil fokus være på at sikre forhold, så bygdens erhvervsfangere kan 
udføre deres erhverv på sikker vis, ligesom vedligehold af udstyr (både, motorer, garn og liner mv.) er vigtigt, da ind-
komsten i disse bosteder kan være yderst begrænset, og muligheden for at få indsejlet nyt udstyr kan være begræn-
set. 

  

 

1 Levende ressourcer Udarbejdet af AQQALUKASIK 
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 FN’s verdensmål som et strategisk værktøj 
 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle 
FN’s 193 medlemslande til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, redu-
cere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige 
jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. Verdensmålene er et værktøj, 
som kan benyttes til at definere konkrete målsætninger og fungere som 
rettesnor, så projekter udformes med henblik på at sikre størst mulig posi-
tiv udvikling i samfundet.  

Verdensmålene 8,9,11,12 & 14 er nedenfor tolket til nærværende sektorplan, således at det er tydeligt hvordan de 
fremtidige investeringer er med til at løse udfordringer i et større perspektiv. 

I forhold til FN’s verdensmål vil en forbedring af basisfaciliteterne for jollefiskeriet i Sermersooq kommune primært 
medføre/tilgodese at følgende verdensmål kan blive tilgodeset:  

 

8 – Anstændinge jobs og økonomisk vækst 
Basisfaciliteter til jollehavnene og de kystnære fiskere/fangere understøtter fortsat eksistens og udvikling 
af forretningsgrundlaget for fisker- og fangererhvervet. Jollefiskeri og de produkter der bringens ind lo-
kalt via jollefiskeri leverer lokale produkter, understøtter den lokale kultur og understøtter muligheden 
for, at unge kan få arbejde lokalt, som baserer sig på lokale ressourcer og lokale erfaringer. 

 

9 – Industriel, innovation og infrastruktur 
Basisfaciliteter til jollehavnene understøtter fortsat eksistens og udvikling af de lokale økonomier og leve-
rer nødvendige produkter som understøtter livet i bygderne. Dette sikrer, at de nødvendige ressourcer er 
til rådighed for jollefiskerne og at affald kan håndteres og bortskaffes/genbruges hensigtsmæssigt. 
Basisfaciliteterne understøtter fortsat lokal udvikling (innovation) af jollefiskeriet inkl. mulighed for im-
plementering af fangst/udnyttelse af nye ressourcer og udvikling af nye produkter. 

 

11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Basisfaciliteterne i jollehavnene understøtter jollefiskeriet, så der fortsat er mulighed for at leve, arbejde 
og bo i bygderne. Jollefiskeriet er udviklet på baggrund af og afspejler fangerkulturen, og er således en 
del af nutidens "bud" på en "moderne" fangerkultur. 
Basisfaciliteterne understøtter fortsat lokal udvikling (innovation) af jollefiskeriet inkl. implementering af 
fangst/udnyttelse af nye ressourcer og udvikling af nye produkter 

 

12 – Ansvarligt forbrug og produktion 
Basisfaciliteterne i jollehavnene sikrer, at den nødvendige viden og de nødvendige ressourcer er til rådig-
hed for jollefiskerne, så affald kan håndteres og bortskaffes/genbruges hensigtsmæssigt. 

 

14 – Livet i havet 
Basisfaciliteterne i jollehavnene understøtter jollefiskeriet som udnytter marine ressourcer bæredygtigt. 
De ressourcer som udnyttes af jollefiskerne, bliver ikke udnyttet af storskala fiskeri/industrifiskeri - og 
ressourcerne som jollefiskerne udnytter, understøtter i højere grad de lokale samfund. 
Basisfaciliteterne skal sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed for jollefiskerne og at affald kan 
håndteres og bortskaffes/genbruges hensigtsmæssigt så belastningen af havet reduceres. 
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 Gruppering af basisfaciliteter 
I forbindelse med kortlægningen af status for kommunens faciliteter for jollefiskeri, har der været fokus på de gene-
relle basisfaciliteter forstået som minimumsfunktioner en by eller et bosted har brug for. I skemaet er faciliteterne 
oplistet med en kort beskrivelse af anvendelse, etableringsudgift samt drift. 

 
Faciliteter Anvendelse 

Etablerings-
udgift Drift 

 

 

Fast Kajanlæg (Faste kaj-
anlæg er primært et res-
sortområde under selvsty-
ret, og skal ansøges heri-
gennem) 

Kajanløb og fortøjning af større 
fartøjer hele året rundt 

Høj Høj -  Der skal løbende afsættes midler 
til vedligehold, da ny spuns eller tilsva-
rende typisk er dyre reparationer.  

 

 

Pontonbro Kajanløb og fortøjning af mindre 
både. Broerne kan lægges på land 
udenfor åbenvandssæsonen. 

 

Middel Middel 

 

Rampe/ 

Mekanisk op-haler 

Spil til ophaling af joller og mindre 
både, hvor der ikke findes egnede 
kraner 

Middel Middel – vedligehold af motor og spil 
er vigtig, da misbrug hurtigt vil gøre, at 
udstyret ikke kan repareres. Kan evt. 
bestå af hånddrevet spil uden samme 
krav til vedligehold 

 

 

Affald 

 

Container eller tilsvarende til op-
bevaring af udtjente garn, spild-
olier, batterier m.v. 

Lav Middel – det er nødvendigt med en 
ordning, så enheden tømmes og ind-
holdet permanentbortskaffes efter 
gældende regler.  

 

 

Bådværksted Bygning, hvor der kan udføres min-
dre reparationer af joller, motorer 
og fiskeudstyr indendørs. 

Høj (lav, hvis 
eksisterende 
bygning kan 
anvendes) 

Høj – Bygningen skal vedligeholdes, og 
skal opvarmes. Såfremt der stilles ar-
bejdsredskaber til rådighed må der 
forventes slid og bortkomst af værktøj 
og udstyr. 

 

 

Kran Findes i alle størrelser – her tæn-
kes specifikt på en mindre kran, 
som kan benyttes til lastning/los-
ning af fiskeudstyr/påhængsmotor 
mv. og fangst 

Middel Lav - hvis udstyret vedligeholdes regel-
mæssigt og anvendes efter forskrif-
terne. 

Høj – når ovenstående ikke er tilfældet 
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Oversigt over kommunens geografier 

3 Status  
I følgende kapitel oplistes og illustreres havnefacilite-
ter i kommunens 3 geografier. 
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Nuuk geografien 

 Nuuk 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 133 erhvervsfangere i Nuuk, se bilag, 
afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
I og med at Nuuk er Grønlands hovedstad og største 
by, er en stor del af landets industrier samlet her. I 
Nuuk er der fiskefabrikker som indhandler torsk, helle-
fisk, rejer, krabber og stenbider mv. Nuuk har et Bræt, 
hvorfra der foregår autoriseret salg af fangster til bor-
gere. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, rødfisk, hellefisk, havkat, laks, 
ørred og stenbider.  

• Fangst: sæler og marsvin, delfin og andre hva-
ler (primært sildepisker) + rensdyr i sæsonen, 
samt primært edderfugle og polarlomvier. 

Eksisterende forhold: 

• pontonbroer 
• slæbested  
• mulighed for optagning og transport af joller 

ved flere af byens transportselskaber. 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1. og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
I kommuneplanen påpeges det, at Nuuk er det er-
hvervsmæssige omdrejningspunkt for hele Grønland, 
og at planlægningen af Nuuk derfor skal svare på, 
hvordan byens vækst kan foregå på en bæredygtig 
måde, og sikre, at der til stadighed kan tilbydes til-
strækkelige muligheder for udvikling og etablering af 
virksomheder. 

Der er udlagt arealer til fiskerierhverv i kommunepla-
nens delområder 1B1 – Nuuk Atlantic Harbour (områ-
det omkring Vester Vig i det norvestligste hjørne af 
delområdet) – og kommuneplanens delområde 2B3 – 
Erhvervs- og havneområde ved Sarfannguit. 

 

           

 
1B1 Nuuk 

 
2B3 Nuuk  
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 Kapisillit 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 5 erhvervsfangere i Kapisillit, se bi-
lag. afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Fangster fra Nuuk fjorden bliver indhandlet i Nuuk. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, rødfisk, hellefisk, havkat, laks, 
ørred og stenbider.  

• Fangst: sæler og marsvin, delfin og andre hva-
ler (primært sildepisker) + rensdyr i sæsonen, 
samt primært edderfugle og polarlomvier.  

Eksisterende forhold: 

• fast kajanlæg, hvor turistbåde kan lægge til, 
og hvor bygdebåden/postbåden lægger til. 
Der er  

• opankringsmuligheder for småbåde.  
• 2 pontonbroer 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der i januar 2015 bo-
ede 65 personer i Kapisillit, og at bygden gennem 
årene har oplevet et markant fald i befolkningstallet 
fra 97 personer i 2003. 

Erhvervsgrundlaget har tidligere været torskefiskeri og 
fangst, men tilbagegangen har blandt andet haft til 
konsekvens, at fiskeristationen i bygden blev lukket. 
Der er et lammeslagteri i bygden. Havnekajen ønskes 
udvidet med 2 meter, så der er tilstrækkeligt med 
plads til både produktion og andre kystnære aktivite-
ter på kajen. 

 

           

 
18B2 Kapisillit 
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 Qeqertarsuatsiaat 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 16 erhvervsfiskere i bygden, se bilag, 
afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Der findes en fiskefabrik, som primært indhandler 
torsk. Hertil har bygden i sæsonen for bundgarnsfiskeri 
i perioder haft et indhandlingsskib liggende, som 
kunne aftage fisk fra erhvervet. Der findes også et 
bræt i bygden. 

Typer af fangst:  

• fangst på sæler, hval og rensdyr med  
• stenbiderrogn og fisk  

Eksisterende forhold: 

• fast kaj  
• pontonbroer i vandet hele året.  
• ophalersted for mindre både 
• bådværksted og båd-spil  

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der i januar 2015 var 
200 fastboende i bygden, men at der siden 2000 har 
været et markant fald i befolkningstallet. 

Erhvervsgrundlaget har traditionelt været torskefiskeri 
og fangst. Fiskeriet i farvandet i området var tidligere 
af betydeligt omfang og skabte baggrund for væsent-
lige investeringer i produktionsanlæg, kajanlæg og øv-
rige investeringer i bygden.  

I lokalsamfundsprofilen for bygden er det anført, at 
der er en fiskefabrik med cirka 10 ansatte. 

Der er indhandling af sælskind i bygden. Desuden for-
arbejdes skindene til efterfølgende garvning. Selve 
garvningen foregår dog andetsteds. Fællesværkstedet 
er udvidet. 

Det er Kommunalbestyrelsens opfattelse, at de pri-
mære muligheder for at forbedre beskæftigelsen i Qe-
qertarsuatsiaat blandt andet knytter sig til fiskeriet. 

 

           

 
19B1 Qeqertarsuatsiaat 
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Paamiut geografien 

 Paamiut 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 46 erhvervsfangere i Paamiut, se bi-
lag, afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Der findes indhandlingsmuligheder i Paamiut. Royal 
Greenlands fabrik indhandler primært krabber, torsk, 
rogn og andre fisk og producerer krabbeprodukter og 
fisk i blokke som færdigvarer. Kapaciteten er ca. 10 
tons/døgn for krabber. Frysehuskapacitet: 500 tons  

Typer af fangst: 

• Fiskeri: fisk, stenbiderrogn og krabber  
• Fangst: sæler, hvaler og rensdyr samt fugle 

Eksisterende forhold: 

• faste kajanlæg omkring fiskefabrikken  
• en større pontonhavn til fritidssejlere.  
• pontonbroer til erhvervsfangerne.  
• En udvidelse af bådværkstedet er igangsat. 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at Paamiut i perioden fra 
2000 til 2011 har oplevet en tilbagegang i befolknings-
tallet på 16%. Der boede således 1.596 personer i 
2011. Byen har således en udfordring i at fastholde sit 
befolkningstal, og det skal indgå i den videre planlæg-
ning og diskussion, hvordan fraflytningen kan mind-
skes. 

De nuværende erhverv i Paamiut er i vid udstrækning 
knyttet til erhvervsfiskeriet, og det skal fortsat udvik-
les. I forhold til planlægningen betyder det først og 
fremmest, at der skal ske en løbende udbygning og 
forbedring af havnefaciliteterne. 

 

           

 
20C1 Paamiut 

 
20B1 Paamiut 
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 Arsuk 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 13 erhvervsfangere i bygden, se bi-
lag, afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Der findes en fiskefabrik i Arsuk, hvor indhandlede fisk 
kan afsættes. Denne er dog begrænset af frysekapaci-
teten. Der findes et bræt i Arsuk, men dette drives pt. 
Ikke, og bygningen benyttes som agnhus. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, stenbider, hellefisk samt krab-
ber. 

Eksisterende forhold: 

• en fast kaj i forbindelse med fiskefabrikken 
• pontonbroer, som anvendes i åbentvandssæ-

sonen.  
• båd-spil og bådværksted  

Grundet bygdens placering, vanskeliggøres brug og 
vedligehold af pontonbroer 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at erhvervsområderne er 
placeret langs kysten og rummer en indhandlingsfa-
brik, en række bådeværksteder samt en kommunal en-
treprenørvirksomhed. 

I lokalsamfundsprofilen for bygden er det anført, at 
der er en fiskefabrik I Arsuk (Arsuk Food ApS). 

 

           

 
21B2 Arsuk 
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Tasiilaq geografien 

 Tasiilaq 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 42 erhvervsfangere i Tasiilaq, se bi-
lag, afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Her kan kun indhandles sælskind. Jollefiskerne og 
større fiskekuttere indhandler deres fangst i Kuummiit. 
I Tasiilaq findes en bygning udlagt til Bræt, men denne 
benyttes ikke. 
 
Typer af fangst:  

• Fiskeri: torsk, havkat, hellefisk, laks, ørred og 
rødfisk 

• Fangst: fugle, sæler, narhvaler, vågehvaler, 
grindehval, delfin og marsvin  

Eksisterende forhold: 

• Fast kaj  
• pontonbroer i havnebassinet, hvor fritidssej-

lere og erhvervsfangere kan lægge deres 
både.  

• anlæg af en bedding og to banksætninger 
igangsættes  

• der skal ligeledes laves sikring mod isskosser. 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at Tasiilaq har oplevet en 
kraftig vækst i befolkningstallet på over 85% i perioden 
fra 1977, så der i dag bor omkring 2.000 indbyggere i 
byen.  

Tasiilaq vurderes som vækstcenter for hele østkysten 
hvor fokus på øget serviceniveau er en forudsætning 
for at sikre et godt serviceniveau i bygderne og områ-
det. Udfordringen for byen er at sikre en bæredygtig 
vækst med tilstrækkelige sociale og erhvervsmæssige 
muligheder 

 

           

 
30B1 Tasiilaq

 
30D11 Tasiilaq 
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 Sermiligaaq 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 17 erhvervsfangere i Sermiligaaq, se 
bilag, afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Her kan indhandles sælskind og ellers kun afsættes di-
rekte til bygdens indbyggere. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, havkat, hellefisk, laks, ørred og 
rødfisk. 

• Fangst: fugle, sæler, narhvaler, vågehvaler, 
grindehval, delfin og marsvin  

Eksisterende forhold:  

• en mindre fast kaj hvor større både kan op-
ankre  

• joller opankres i den lille naturlige havn  
• ophalersted   
• bedding forventes igangsat i 2020. 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der per 1. januar 2015 
var 200 fastboende i bygden. Befolkningstallet er dog 
faldet siden 2000, og det forventes at dette fald vil 
fortsætte. 

Sammen med Kuummiit har Sermiligaaq et stort 
vækstpotentiale inden for fiskeri. Det er Kommunalbe-
styrelsens opfattelse, at der kan ske en væsentlig udvi-
delse af fiskeriet af hellefisk og rødfisk, hvis der sker 
en udvidelse af indhandlingsmulighederne. Eventuel 
etablering af indhandling med produktionsanlæg for 
hellefisk forudsætter en samtidig løsning af vandforsy-
ningen. 

 

           

 
35C1 Sermiligaaq 
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 Kuummiit 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 19 erhvervsfangere i Kuummiit, se 
bilag, afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Her findes den eneste fiskefabrik i nærheden af Tasii-
laq og de øvrige bygder.  

Typer af fangst:  

• Fiskeri: af torsk, havkat, hellefisk, laks, ørred 
og rødfisk. 

• Fangst: fugle, sæler, narhvaler, vågehvaler, 
grindehval, delfin og marsvin  

Eksisterende forhold:  

• fast kaj tilknyttet bygdens fiskefabrik.  
• en pontonbro i åbent vands sæsonen.  

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der var 310 fastbo-
ende i bygden per. 1. januar 2015. Dermed er Kuum-
miit områdets største bygd. Igennem de senere år har 
befolkningstallet imidlertid været faldende, og det for-
ventes, at denne tendens vil fortsætte fremover, eller 
at befolkningstallet i bedste fald vil stabiliseres. 

Kuummiit rummer områdets største fiskeproduktions-
anlæg. En stor del af produktionen indhandles af fan-
gere fra Kuummiit og bygder. Produktionsanlægget 
har i perioder inden for de senere år ligget stillet grun-
det manglende faciliteter. 

Kuummiit og Sermiligaaq har i fællesskab et potentiale 
for fiskeri baseret på bestand og indhandlingsmulighe-
der i Kuummiit.  

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at udvikle de to 
bygder som center for indhandling og forarbejdning af 
fisk.  

 

           

 
39B2 Kuummiit 
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 Kulusuk 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 11 erhvervsfangere i Kulusuk, se bi-
lag, afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Her kan indhandles sælskind og ellers kun afsættes di-
rekte til bygdens indbyggere. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, havkat, hellefisk, laks, ørred og 
rødfisk. 

• Fangst: fugle, sæler, narhvaler, vågehvaler, 
grindehval, delfin og marsvin  

Eksisterende forhold:  

• en lille fast kaj.  
• Småbåde opankres kystnært.  

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der i 2015 var 240 
fastboende i bygden, inkl. personer på fangstplads. 
Igennem de senere år har befolkningstallet imidlertid 
været faldende, og det forventes, at denne tendens 
også vil forsætte fremover, eller at befolkningstallet i 
bedste fald stabiliseres. 

Kulusuk har i kraft af sin beliggenhed tæt ved Kulusuk 
lufthavn særlige udviklingsmæssige fordele i forbin-
delse med afsætning af husflidsprodukterog turisme. 
Såfremt lufthavnen flyttes til Tasiilaq, vil Kulusuk givet-
vis miste disse fordele. Derudover er der også udvik-
lingsmuligheder gennem indhandling.  

.

 

           

 
37B1 Kulusuk 
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 Tiilerilaaq 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 5 erhvervsfangere i bygden, se bilag, 
afsnit 7.3.  

Indhandlingsmuligheder: 
Her kan indhandles sælskind og ellers kun afsættes di-
rekte til bygdens indbyggere. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, havkat, hellefisk, laks, ørred og 
rødfisk. 

• Fangst: fugle, sæler, narhvaler, vågehvaler, 
grindehval, delfin og marsvin  

Eksisterende forhold:  

• en mindre, fast kaj hvor større både kan for-
tøjre.  

• 1 pontonbro, og  
• joller opankres i den lille naturlige havn 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der var 110 fastbo-
ende i bygden i 2015 inkl. personer på fangstplads. 
Igennem de senere år har befolkningstallet imidlertid 
været faldende, og det forventes, at denne tendens 
også vil forsætte fremover, eller at befolkningstallet i 
bedste fald stabiliseres. 

For Tiilerilaaq og Isertoq gælder, at det altovervejende 
erhvervsgrundlag er traditionel sælfangst. 

Såfremt der opstår mulighed for at etablere egentlige 
produktionsanlæg for behandling og syning af sæl-
skind i bygderne, bør sådanne anlæg først placeres i 
Isertoq og Tiilerilaaq 

.

 

           

 
38B1 Tiilerilaaq 
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 Isertoq 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 6 erhvervsfangere i bygden, se bilag, 
afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Her kan indhandles sælskind og ellers kun afsættes di-
rekte til bygdens indbyggere. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: torsk, havkat, hellefisk, laks, ørred og 
rødfisk. 

• Fangst: fugle, sæler, narhvaler, vågehvaler, 
grindehval, delfin og marsvin  

Eksisterende forhold:  

• en mindre, fast kaj hvor større både kan for-
tøjre  

• joller opankres i åbent vand 

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan: 
Af kommuneplanen fremgår, at der var 80 fastboende 
i bygden i 2015, inkl. personer på fangstplads. Befolk-
ningstallet har gennem de senere år været faldende, 
og det forventes, at denne tendens vil forsætte frem-
over. 

For Isertoq gælder, at det altovervejende erhvervs-
grundlag er traditionel sælfangst. I servicehuset er der 
mulighed for modtagelse af isbjørneskind. Kommunal-
bestyrelsen vil arbejde for, at der sker en generel for-
bedring af mulighederne for afsætning og forarbejd-
ning for kommunens fangere. I den forbindelse vil 
Kommunalbestyrelsen har i sammen med selvstyret 
arbejdet for at udvikle metoderne for behandling af 
sælskind. 

Såfremt der opstår mulighed for at etablere egentlige 
produktionsanlæg for behandling og syning af sæl-
skind i bygderne, bør sådanne anlæg først placeres i 
Isertoq og Tiilerilaaq. 

 

           

 
36B1 Isertoq 
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 Ittoqqortoormiit 
Antal erhvervsfangere: 
Der er registreret 14 erhvervsfangere i byen, se bilag, 
afsnit 7.3. 

Indhandlingsmuligheder: 
Her kan indhandles sælskind og ellers kun afsættes di-
rekte til bygdens indbyggere. Der findes et slagteri / 
produktionsfacilitet. 

Typer af fangst: 

• Fiskeri: Der mangler et overblik over fiskeri-
ressourcen, dens størrelse, tilstand for områ-
det inden der kan satses kommercielt på fi-
skeri. 

• Fangst: Sæler, moskus, hval og isbjørn.  

Eksisterende forhold:  

• en mindre fast kaj i dårlig stand samt  
• to pontonbroer, hvoraf den ene etableres i 

2020 og den anden mangler landfæstning.  
• Kranen er meget nedslidt.  

En statusoversigt over basisfaciliteter for jollefiskeriet i 
de enkelte bosteder og en oversigt over konkrete øn-
sker fremgår af bilag, afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Kommuneplan:  
Af kommuneplanen fremgår, at Ittoqqortoormiit ligger 
geografisk isoleret fra resten af det beboede Grønland, 
men at Kommunalbestyrelsen vil afdække potentia-
lerne for at fastholde et selvbærende lokalsamfund i 
den kommende planperiode. 

Udviklingsmulighederne for byen baserer sig dels på 
de menneskelige ressourcer i byen, dels på de turist- 
og erhvervsmæssige potentialer, der affødes af byens 
særlige og isolerede beliggenhed. De menneskelige 
ressourcer vil i perioden blive afdækket i en bosæt-
ningsanalyse.  

De erhvervsmæssige potentialer knytter sig blandt an-
det til fanger- og fiskererhvervet, herunder primært i 
form af en eventuel udvikling af indhandlingsmulighe-
der 

 

           

 
40B1 Ittoqqortoormiit 

 
40B2 Ittoqqortoormiit 
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4 Handlingsplan 
Handlingsplanen indeholder registrerede status og ønsker, kommuneplanen og prioriteringer af indsatser i kom-
munens forskellige geografier. 

 Status og ønsker 
Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i foråret 2019 gennemført en registrering af eksisterende faciliteter for jollefiske-
riet og ønsker til forbedringer i samarbejde med lokale fangerforeninger. Undersøgelserne er sammenfattet i de to 
bilager i afsnit 7.1 og afsnit 7.2. 

Statusoversigten indikerer, at de eksisterende faciliteter i Tasiilaq geografien generelt er ringere og mere slidte end 
tilfældet er på Vestkysten.  

Således er bådværkstederne i Tasiilaq geografien generelt nedslidte, der hvor der er værksteder. For den eneste lokali-
tet i Tasiilaq geografien med nyt værksted – Tiilerilaaq – gælder, at værkstedet er dårligt placeret, så det ikke bliver 
brugt. 

Hvad angår adgang til ramper viser registreringen, at der er ramper i alle lokaliteter på Vestkysten (på nær Nuuk Sar-
fannguit, hvor behovet dog kan dækkes af rampen i Vester Vig inden for kort afstand), og ingen på Østkysten, bortset 
fra et par naturskabte ramper. 

Alle lokaliteter på Vestkysten råder over egnede pontonbroer, hvilket kun er tilfældet på Østkysten for Tasiilaq, Ti-
ilerilaaq og Ittoqqortoormiit. 

Oversigten over ønsker viser det samme mønster med større behov i Tasiilaq geografien end på Vestkysten. Det må 
derfor konkluderes, at der er et generelt efterslæb i Tasiilaq geografien hvad angår basisfaciliteter for jollefiskerne.  

Derudover er der for hver lokalitet i Tasiilaq geografien ønsker om væsentlige og dermed omkostningstunge forbed-
ringer af havnene i form af udbedring og forlængelse af molen i Ittoqqortoormiit, hvor store sten skrider ud, samt øn-
sker om uddybning af havnebassiner ol. i Ittoqqortoormiit, Tasiilaq, Kuummiit, Kulusuk og Tiilerilaaq. Endelig er der et 
generelt ønske om etablering af nye værksteder, ramper, pontonbroer og beddingsanlæg.  

Oversigten, afsnit 7.3, over befolkningsforhold viser, at den relative andel af fangere i forhold til befolkningstallet er 
størst i Tasiilaq geografien, og at den relative andel af erhvervsfangere i forhold til antallet af fangere i alt også er 
størst i Tasiilaq geografien. Disse tal afspejler forskellen i erhvervsmønstrene mellem Østkysten og Vestkysten. 

 Kommuneplan 
Kommuneplanen indeholder en række overordnede beskrivelser og mål for udviklingen i de enkelte bosteder, der kan 
understøtte en prioritering af de fremlagte ønsker og at SDG målene tilgodeses. Der henvises til de ovenstående sta-
tusbeskrivelser af bostederne, hvor det blandt andet nævnes: 

• At planlægningen af Nuuk skal svare på, hvordan byens vækst kan foregå på en bæredygtig måde og sikre, at 
der til stadighed kan tilbydes tilstrækkelige muligheder for udvikling og etablering af virksomheder, 

 
• At Nuuk geografiens to bygder, Kapisillit (især) og Qeqertarsuatsiaat, i høj grad fungerer som udflugtsmål i 

turistmæssig forstand, og at de primære muligheder for at forbedre beskæftigelsen i Qeqertarsuatsiaat 
blandt andet knytter sig til fiskeriet. 

 
• At der ligger en stor udfordring i at fastholde befolkningstallet i Paamiut, hvilket blandt andet betyder, at er-

hvervsfiskeriet i byen skal udvikles – først og fremmest ved at udbygge og forbedre havnefaciliteterne. 
 
• At Tasiilaq ubetinget er Østkystens hovedby, men med store udfordringer med at håndtere befolkningstil-

væksten bæredygtigt. 
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• At bygderne omkring Tasiilaq i højere grad vil være afhængige af de – støt forbedrede – tilbud, der er placeret 
i Tasiilaq, men at det også er klart, at de hver især har forskellige potentialer. 
 

• At Sermiligaaq og Kuummiit har et godt potentiale for fiskeri baseret på bestand og indhandlingsmuligheder i 
Kuummiit, og at kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle de to bygder som center for indhandling og forar-
bejdning af fisk. 
 

• At Kulusuk med sin beliggenhed tæt ved Kulusuk lufthavn har særlige udviklingsmæssige fordele med afsæt-
ning af husflidsprodukter og turisme, 
 
 

• At det altovervejende erhvervsgrundlag for Tiilerilaaq og Isertoq er traditionel sælfangst, og såfremt der op-
står mulighed for at etablere egentlige produktionsanlæg for behandling og syning af sælskind i bygderne, 
bør sådanne anlæg først placeres i Isertoq og Tiilerilaaq. 
 

• At Ittoqqortoormiit ligger geografisk isoleret fra resten af det beboede Grønland, men at der ses et erhvervs-
mæssigt potentiale i fanger- og fiskerierhvervet – herunder primært i form af en eventuel genstart af ind-
handlingsfabrikken. 

 

 Prioriteringsskema 
På baggrund af sektorplanens registreringer er der i samarbejde med den politiske styregruppe blevet foretaget priori-
teringer for indsatser i hver af kommunens geografier.  
Disse prioriteringer skal danne udgangspunkt for de kommende års politiske beslutninger omkring indsatser for det 
kysnære jollefiskeri i kommunen. Desuden bør beslutningerne også tage udgangspunkt i de enkelte byer og bygders 
aktuelle behov og antal fangere. 

Prioriteringsskemaet skal desuden læses som en vejledning, som også kan rumme nye opståede muligheder for ind-
satser. 
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Geografier Indsats Prioritering 
 (1-4) 

Nuuk • Workshop med interessenter (3) 
 • Etablering af nye pontonbroer  
Kapisillit • Reparation af rampe og mole 1 
Qeqertarsuatsiaat • Oprydning og renhold 2 

• Landgang/fundament skal undersøges (3) 
 (1-6) 

Samlet indsats for 
Tasiilaq og bygder 

• Oprydning af bådoplag 
 Tasiilaq (30B1) 

2 

• Uddybning/opfyld af havn 
 Tasiilaq (30B1) & (30D11) 
 Sermiligaaq 
 Kuummiit 
 Kulusuk 
 Tiilerilaaq 
 Isertoq 

1 

• Etablere/forbedre bedding/banksætning 
 Tasiilaq (30B1) & (30D11) 
 Sermiligaaq 
 Kuummiit 
 Kulusuk 
 Tiilerilaaq 
 Isertoq 

(3) 

• Etablere pontonbro 
 Tasiilaq (30B1) 
 Sermiligaaq 
 Kuummiit 
 Kulusuk 
 Tiilerilaaq  

4 

• Renovere bådværksteder 
 Sermiligaaq 
 Kuummiit 
 Kulusuk 
 Tiilerilaaq 
 Isertoq 

(3) 

• Etablere nyt bådværksted 
 Tasiilaq (30B1) 

Idéforslag 

  (1-4) 

Ittoqqottoormiit • Forbedring af mole (40B1) 3 
• Ny kran (40B2) (1) 
• Omdanne Fællesværkstedet B315 til bådhus (40B2) 2 
• Mole i bunden af Hvalrosbugten (40B2) (1) 

 (1-4) 

Paamiut • Reparation af ”Kongebro” (20C1) 3 

• Oprydning af både (20B1) 1 

• Forlænge rampe (20C1) 4 
Arsuk • Ny pontonbro eller mole, som kan modstå hård vind. 2 
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 Den videre proces 
Sektorplan for det kystnære fiskeri skal godkendes af kommunalbestyrelsen for herefter at indgå i kommunens an-
lægsbudgetter. 
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6 Bilag 
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 Eksisterende forhold 

STATUS - OVERSIGT BÅDVÆRKSTED RAMPE PONTONBRO KRAN AFFALDSHÅNDTERING 

NUUK GEOGRAFIEN  

1B1 Nuuk Vester Vig Ja Ja 1 drevet af NAPP, 2 af KS Fjernet fordi den gik i stykker ved 
forkert brug 

KS opstiller 2 containere og ekstra 
ifm. forårsrengøring 

2B3 Nuuk Sarfannguit Nej Nej 2 Nej KS 

18B2 Kapisillit Ja Ja 2 drevet af KS Ja Affaldspresser på molen 

19B1 Qeqertaarsuatsiaat Ja Ja 2 drevet af KS Nej Affaldstønder 

19D1 Qeqertaarsuatsiaat Nej Ja 1 Nej - 

PAAMIUT GEOGRAFIEN  

20C1 Paamiut ? Ja 1 drevet af KS, 1 af fiskere. Konge-
broen bruges ikke Nej Bådforening og KS 

20B1 Paamiut Ja Ja Ja Nej - 

21B1 Arsuk Ja Ja 2 Selvstyreejede Ja KS 

TASIILAQ GEOGRAFIEN  

40B1 Ittoqqortoormiit Nej Naturlig rampe, der anvendes af 
bådejere med trailere 

1 (ejet af Nanu Travel). Land fæst-
ninger under etablering Nej Minicontainer placeres hver som-

mer og tømmes af KS 

40B2 Ittoqqortoormiit Fællesværksted ifm B412 – kom-
munens entreprenør Nej 1 drevet af KS (landsætning etable-

res til sommer) Ja – meget nedslidt Minicontainer i sejlsæson. Tømmes 
af KS. Spildolietank. 

30B1 Tasiilaq Ja (B815) - nedslidt Naturlig rampe 2 Nej Ny affaldscontainer er indkøbt 

30D11 Tasiilaq Nej Nej Nej Nej Ny affaldscontainer er indkøbt 

35B1/C1 Sermiligaaq Ja - nedslidt Nej Nej Ja – ude af drift Affaldstønder om sommeren 

39B2 Kuummiit Ja - nedslidt Nej Nej Nej Affaldstønder om sommeren 

37B1 Kulusuk Ja - nedslidt Nej Ja – uegnet til vejrforholdene Nej Affaldstønder om sommeren 

38B1/C2 Tiilerilaaq Ja - næsten ny. Bliver ikke brugt 
pga. dårlig placering Nej Ja – uegnet til vejrforholdene Nej Affaldstønder om sommeren 

36B1/C1 Isertoq Ja - nedslidt Nej Nej Nej Affaldstønder om sommeren 
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 Lokale forslag til forbedringer 
 

LOKALE ØNSKER  

NUUK GEOGRAFIEN  

1B1 Nuuk Vester Vig 
Omlægning af pontonbroer. Lave 2 længere broer, hvor den ene er låst og kun til brug for NAPP. Util-
fredshed omkring forurenende aktiviteter ved drift af maskiner ved Nuuk transport. Parkerede biler 
forringer brugen af området. Placering af opmagasinering af pontonbroer bør flyttes. 

2B3 Nuuk Sarfannguit Udvide kapaciteten, eventuelt etablering af pontonbro langs kajkanten. 

18B2 Kapisillit 
Reparation af rampe og mole. Den ene pontonbro er pt. skyllet væk og skal fastgøres igen. 

Oprettelse af Tænketank til afdækning af muligheder for at understøtte fiskerierhvervet. 

19B1 Qeqertaarsu-
atsiaat Reparation af gulvet i det eksisterende bræt 

19D1 Qeqertaarsu-
atsiaat - 

PAAMIUT GEOGRAFIEN 
 

20C1 Paamiut Ny pontonbro ønskes, evt. forlængelse af inderste pontonbro. Forlængelse af rampe. 

20B1 Paamiut 
Pontonbro mod øst er tom pga. vindforholdene, dårlig belysning og belægning af vej til pontonbroen. 
- Grundet kommende vandprojekt med vejføring forbi pontonbro udsættes evt. belysning og befæst-
ning af sti indtil videre. Både ønskes fjernet fra central plads på kajen. 

21B1 Arsuk 
Problem med det åbne vand, mange sætter deres båd for anker. Bådoplag har stort fald, som giver 
mange ulykker. Sølle kaj. Bådopsætning ønskes repareret. Etablering af tidssvarende jolleværksted og 
agnhus med tilsluttet vand og afløb. 

TASIILAQ GEOGRAFIEN  

40B1 Ittoqqortoormiit Mole ønskes udbedret, da store sten skrider ud. Der har tidligere været ønske om at udvide molen 
ca. 100 m. for at få havnefaciliteter til større skibe (ældre projekt). 

40B2 Ittoqqortoormiit Evt. mole i bunden af Hvalrosbugten. Ny kran og bådværksted i tilknytning til bådoplagspladsen. Fæl-
lesværkstedet B315 kan evt. bruges, dog skal døren udvides for at kunne tage både ind. 

30B1 Tasiilaq 

Der ønskes en uddybning af havnebassinet samt bedre bedding til både, banksætningsmulighed og 
omfattende renovering af bådværkstedet alt. ny bygning. Den lille pontonbro er slidt, platformene 
skal udskiftes. Stort behov for 1-2 nye pontonbroer grundet store pladsudfordringer på de 2 eks. 
broer. Potentiale i at stifte en bådforening.  

30D11 Tasiilaq Der ønskes 1 eller 2 nye pontonbroer i dette område. Opfyld af bugt. Etablering af bådoplag.  
Etablering af sikring mod isskosser. 

35B1/C1 Sermiligaaq 
Der ønskes en bedre bedding til både. Banksætningsmulighed og omfattende renovering af bådværk-
stedet alt. Ny bygning. Ønske om rampe og reparation af kran. Forbedring af jolleværksted, der 
mangler lys og overordnet renovering 

39B2 Kuummiit Der ønskes uddybning ved havneområde. Der ønskes en bedre bedding til både. Banksætningsmulig-
hed og omfattende renovering af bådværkstedet alt. Ny hal. Ønske om pontonbro og rampe. 

37B1 Kulusuk 
Der ønskes en bedre bedding til både og udvidelse af dæmningen ved bådepladsen. Banksætnings-
mulighed og uddybning ved havneområde. Omfattende renovering af bådværkstedet alt. ny hal. Øn-
ske om rampe samt en pontonbro, der kan modstå vejret. 

38B1/C2 Tiilerilaaq 
Der ønskes en bedre bedding til både. Banksætningsmulighed og uddybning ved havneområde. Ny 
placering af bådværksted, da det ikke bliver brugt pga. dårlig placering og fordi beddingen er i ca. 30 
graders vinkel. Ønske om rampe samt pontonbroer, der kan modstå vejret. Trækspil mangler. 

36B1/C1 Isertoq Der ønskes en bedre bedding til både, banksætningsmulighed samt ny rampe og pontonbro. Trækspil 
mangler at blive monteret. 
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 Demografi* 
 

LOKALITET Fritidsfangere Erhvervsfangere Fangere i alt Befolkningstal 

Nuuk 1.805 133 1.938 17.798 

Kapisillit 8 5 13 55 

Qeqertarsuatsiaat 16 16 32 191 

NUUK GEOGRAFIEN I ALT 1.829 154 1.983 18.044 

Paamiut 110 46 156 1.376 

Arsuk 17 13 30 82 

PAAMIUT GEOGRAFIEN I ALT 127 59 186 1.458 

Tasiilaq 62 42 104 2.043 

Ittoqqortoormiit 58 14 72 368 

Sermiligaaq 8 17 25 197 

Kuummiit 6 19 25 271 

Kulusuk 6 11 17 242 

Tiilerilaaq 2 5 7 99 

Isertoq 2 6 8 62 

TASIILAQ GEOGRAFIEN I ALT 144 114 258 3.282 

I ALT 2.100 327 2.427 22.784 

 
 

* Data er fra 2017 og indhentet fra Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 
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 Prioriteret liste over forlag til forbedringer 
 

 A N L Æ G S Ø N S K E R  

2 0 2 0  

Nuuk  Åbning af nyt bræt i Nuutoqaq og lukning af eksisterende 

Kapisillit Etablering af Tænketank til understøtte fiskerierhvervet 

Nuuk Oprettelse af arbejdsgruppe til generel vedligehold af vilkår for fiskererhvervet 

2 0 2 1  

Nuuk  Etablering af 2 stk pontonbroer i Vester Vig 

Ittoqqottoormiit Ny kran 

Paamiut Oprydning af både i 20B1 

Kapisillit Reparation af rampe og mole 

Arsuk Etablering af ny pontonbro eller mole  

Kuummiit Uddybning af havn 

Sermiligaaq 
Uddybning af havn 

Reparation af kran 

Tasiilaq 
Uddybning af havn 

Oprydning af bådoplag 

Isertoq Uddybning af havn 

Kulusuk Uddybning af havn 

Tiilerilaaq Uddybning af havn 

Qeqertaarsuatsiaat Oprydning og renhold 

2 0 2 2  

Nuuk  Etablering af 1 stk pontonbro Sarfannguit 

Tasiilaq 
Etablering af nyt bræt 

Etablering/forbedring af bedding/banksætning 

Qeqertaarsuatsiaat Landgang/ fundament 

Paamiut Reparation af Kongebroen 

Isertoq Etablering/forbedring af bedding/banksætning 
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Kuumiit Etablering/forbedring af bedding/banksætning 

Sermiligaaq Etablering/forbedring af bedding/banksætning 

Tiilerilaaq Etablering/forbedring af bedding/banksætning 

Kulusuk Etablering/forbedring af bedding/banksætning 

Ittoqqortoormiit 
Etablering af mole i Hvalrosbugten 

Nyt bådhus 

2 0 2 3  

Paamiut Etablering af 1 stk pontonbro  

Arsuk Planering af område til bådoplag  

Ittoqqortoormiit Forbedring af mole 

Sermiligaaq Renovere bådværksted 

Kuummiit Renovere bådværksted 

Kulusuk Renovere bådværksted 

Tiilerilaaq Renovere bådværksted 

Isertoq Renovere bådværksted 

Tasiilaq Etablering af pontonbro i 30B1 

2 0 2 4  

Paamiut Forlængelse af rampe. 

Sermiligaaq Etablere pontonbro 

Kuummiit Etablere pontonbro 

Kulusuk Etablere pontonbro 

Tiilerilaaq Etablere pontonbro 

2 0 2 5  

Tasiilaq Etablering af bådværksted 
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