Fiskeri, Fangst og Landbrug

• Gør fiskeriet til et attraktivt erhverv

• Modernisering af den kystnære fiskeriflåde
• Modernisering og tilpasning af indhandlingsanlæg
• Fuld udnyttelse af tilgængelige havressourcer
• Lokalt tilpasset udnyttelse af fangstressourcer
• Udvikling af landbruget i samarbejde med erhvervet

Fiskeri

• Fiskeriloven skal revideres (rammer)
• Søstøvle paragraffen
• Brugerviden
• Adskillelse af producent og fisker i det kystnære fiskeri
• Licensbetaling for kystnært fiskeri skal afskaffes
• Forenkling af licenssystemet
• STØRRE RESSOURCEGRUNDLAG
• Undersøgelser for nye fiskerimuligheder skal intensiveres
• Fiskeriterritoriet skal udnyttes til fulde
• Kvoteforøgelser
• Tilpasning af forvaltningsområder

Fiskeri

• BESKÆFTIGELSE PÅ LAND
• Indhandlingsanlæg skal styrkes
• Landingspligten skal revurderes
• Der skal åbnes op for fri konkurrence indenfor fiskeriproduktionsvirksomheder

Fangst

• Bedre udnyttelse af fangstressourcer
• Øgede hvid- og narhvalskvoter, samt hvalroskvoter
• Kvotering for traditionel fangst i yderdistrikterne revurderes
• Revurdering af fangstperioder på bestemte fuglearter

• Sælfangst
• WTO-sagen Canada/Norge mod EU
• Sælskindkampagnen og ”Inuit Sila”
• Hvalfangst
• Nedstemning af grønlandske kvoteforslag, 2012
• Forberedelse af IWC 2014
• Overholdelse af biologisk rådgivning,
• Bæredygtig udnyttelse af alle marine ressourcer,
• Ønske om at sikre kødforsyning fra store hvaler.

VFMG INITIATIVER:
Fokus på dyreværn og dyrevelfærd

Naalakkersuisuts øger fokus på dyreværn og velfærd hos hunde ved at
gennemføre:

Hundekampagne
1. Information til borgere og kommuner omkring
• Rabies og vaccinationer
• Plakater ”Har du talt med din hund i dag” med henvisning til
• Hjemmesider hvor viden om hunde kan findes
2. Forberedelse af lovgivning omkring
• Transport af dyr og
• Aflivning af dyr
3. Løbende myndigheds tilsyn med slædehundene og lokale spot-on
plakater om vand i sommervarmen mm

Øget anvendelse og udbud af grønlandsk mad på en
sikker og hygiejnisk måde

Naalakkersuisuts øger anvendelse af grønlandsk mad på en sikker måde ved:
Øget anvendelse
•
•
•

•

Oplysninger, indsamlet i samarbejde med aktører
Større fokus på børneinstitutioner
Indsatsen i tråd med Ny Nordisk Mad bevægelsen
• Grønlandsk referencegruppe
Koordineret indsats med andre interessenter
• f.eks. kampagnen ‘spis mere fisk’

Øget udbud af grønlandsk mad på en
sikker og hygiejnisk måde

Naalakkersuisut sætter fokus på videre-udvikling af brættet og fisker-fangere
som fødevare (primær) producenter – uden at gå på kompromis med
fødevaresikkerheden.
Dispensation fra Fødevare. Bek. 22/ VFMG til salg af visse tilvirkede grønlandske
fødevarer på brættet.
1. tørret fisk og kød
2. frosset fisk og kød
3. saltet fisk og kød (et stort ønske)

Øget udbud af grønlandsk mad på en
sikker og hygiejnisk måde

fokus på videre-udvikling af brættet og fisker-fangere som fødevare (primær)
producenter – uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden.
Kondition til brættet:
1 Gælder kun Brætter der har køle- og frysefaciliteter
2
3
4
5

Datomærkning
Indenfor et år skal personalet have været på hygiejne kursus godkendt af VFMG.
Skærpet kommunalt tilsyn (VFMG udsteder nye retnings linjer)
Inden udløb af tidsbegrænsning lade sig registrere som fødevarevirksomhed

Kondition til leverandører til brættet:
1.Mærke varen med fangst- og tilvirkningsdato.
2. For at fortsætte som leverandør, indenfor et år at blive registreret som primærproducent i
VFMG systemet
3. Øget hygiejne kontrol på mindre fiskefartøjer fartøjer ( – GLFK tiltag.
4. Hygiejnekurser

