Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Bilag 7: Høringssvar i forkortede udgaver.

Høringspart
Kommuneqarfik
Sermersooq

Høringssvar

APNN-s kommentar

De er tilfredse med, at erhvervsfangst og fritidsjagt af rensdyr skal
starte 1. august.
De støtter ikke vinterfangst af
rensdyr.

Naalakkersuisoq har besluttet, at der
skal være vinterfangst af rensdyr.

De foreslår, at moskusoksejagten i
Ittoqqortoormiit også skal forløbe fra
10. november til 10. december.

Fangstperioderne suppleres i henhold til
Kommuneqarfik Sermersooq’s ønske
med en periode.

De er meget tilfredse med, at moskusoksekvoten for Ivittuut øges til
300.
MAPP Maniitsoq

KAPP Kangaamiut

De ønsker, at fritidsjagt på rensdyr
skal stoppe ved slutningen af
september eller at den først skal
starte 15. august.

Den tidligere Naalakkersuisoq’s politik er
ikke med i denne høring.

Det kræves, at Region 2 i Kangerlussuaq genåbnes.

Jagtbetjenten vil ligesom i 2014 undersøge antal af moskusokser i Region 2.

De har ikke noget imod, at rensdyrjagten skal forløbe fra 1. august til og
med 15. oktober.
De tilslutter sig ikke vinterfangst af
rensdyr.

Naalakkersuisoq har besluttet, at der
skal være vinterfangst af rensdyr.

De ønsker genåbning af Region 2 i
Kangerlussuaq.

Jagtbetjenten vil ligesom i 2014 undersøge antal af moskusokser i Region 2.

KNAPP Uummannaq

Man mener, at der nok er mange
moskusokser i Sigguk og ønsker at
kvoten øges til 200 dyr.

Moskusoksekvoten øges fra 80 til 100
og der bliver nødvendigt at påbegynde
planlægge af tælling.

SAPP Saqqaq

De foreslår, at kvoten på rensdyr til
vinterfangst øges til 150 dyr.

Da der er godt med rensdyr på
Nuussuaq øges kvoten til 150 dyr.

QAPP Qaqortoq

De ønsker, at efterårsfangsten af
moskusokser skal forløbe fra 1.
august til og med 15. august.

Kommune Kujalleq skal henvende sig til
Kommuneqarfik Sermersooq med deres
ønsker.

Moskusoksekvoten til fangere fra
Arsuk er for stor.
Der skal ikke tildeles moskusoksekvote til fritidsjægere fremover.
NAPP Nuuk

Licenser til fritidsjægere skal kun
gælde for et rensdyr og ikke fem.

En licens til erjvervsfangst gælder for 20
rensdyr. Kun fem pr. licens til fritidsjagt.

De har problemer med, at
fritidsjægere sælger et rensdyr for
kun 1.000 kr.

Det er blevet meddelt, at der kommer
stramninger og det vil sandsynligvis ske
fra næste år.

Erhvervsfangere over hele landet
skal forsvares mere.
Fritidsjægere skal stoppe 30. september.
De er imod vinterfangst af rensdyr,
men synes på den anden side også,
at vinterkvoten for 2015 var for lille.

Den tidligere Naalakkersuisoq’s politik er
ikke med i denne høring.
Naalakkersuisoq har besluttet, at der
skal være vinterfangst af rensdyr.
Undersøgelser af moskusokserne er
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Fangst af moskusokserne ved Nuuk
skal starte i år.
NAPP Narsarmijit

Der skal rettes op på fangst af for
mange køer i forbindelse med
vinterfangst af moskusokser.

Dette vil blive klaret ved at licenserne
bliver gældende for tyre hhv. køer.

De kræver, at fritidsjagt på moskusokser skal lukkes foreløbig.

Det er blevet meddelt, at der kommer
stramninger og det vil sandsynligvis ske
fra næste år.

De gokender perioderne for vinterfangst.
NAP Nanortalik

påbegyndt og skal forløbe foreløbig.

De støtter fangsperioderne.
Moskusoksekvoten til erhvervsfangere fra Kommune Kujalleq er for
lille.

Kommune Kujalleq skal henvende sig til
Kommuneqarfik Sermersooq med deres
ønsker.

Moskusoksekvoten til fritidsjægere er
for stor. For at forsvare erhvervet.

Det er blevet meddelt, at der kommer
stramninger og det vil sandsynligvis ske
fra næste år.

KAPP Kangaatsiaq

De er enige i muligheden for
vinterfangst på moskusokser og
rensdyr.

KNAPK

De støtter kommentarerne fra lokalforeningerne.
For at udnytte rensdyr- og moskusoksebestandene i fremtiden skal
planlægning påbegyndes.
Det er nødvendigt med vinterfangst.
Landbaserede tællinger af moskusokser og rensdyr skal påbegyndes.

Minimumstællinger støttes også af
APNN.

Fangst af rensdyr på Nuussuaq skal
være åben fangst.

Dette kan først besluttes, når der har
været tælling af rensdyr.

Der skal med tanke på indhandlingsstedet i Kangerlussuaq tildeles en
vinterkvote af rensdyr.

Der bliver ligesom i andre regioner tildelt
en vinterkvote på 100 rensdyr.

Moskusoksekvoten for Kap Atholl
ved Qaanaaq skal øges fra 15 dyr til
50 dyr.

Der blev i Kap Atholl kun observeret 47
moskusokser i 2010 og derfor skal
kvoten ikke øges.

Moskusoksekvoten for Sigguk skal
øges fra 100 dyr til 150 dyr.

Der blev i 1991 flyttet 31 moskusokser til
Sigguk og talt 193 moskusokser i 2002.
Kvoten øges til 100 dyr.

Qaasuitsup Kommunia

Moskusokse-kvoten på 12 dyr til
trofæjagt på Sigguk skal flyttes til
erhvervsfangerne.

Dette klares ved at øge moskusoksekvoten for Sigguk.
Trofækvoten kører nu særskilt.

Qeqqata Kommunia

De er enige i, at rensdyrjagten skal
forløbe fra 1. august til og med 15.
oktober.

Fangstrådet

PUPA

De anbefaler, at fritidsjagten skal
forløbe i et kortere tidsrum.
De anbefaler, at trofæjagten på
moskusokser først skal starte 1.
august fra 2016.

Sådan bliver det fra 2016.
Fangstperioderne kan ifølge gældende
bekendtgørelser kun fastsættes i
tidsrummet fra 1. august til 15. april.

De anbefaler, at vinterfangsten af
moskusokser i Region 2 genåbnes.

Jagtbetjenten vil ligesom i 2014 undersøge antal af moskusokser i Region 2.
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