Qeqqata Kommunia, Tillægshøringssvar, 26.10.2021

2020-mi qilalugartassat aamma aaffattassat pillugit tusarniaanernut akissuteqaatit Qeqqata Kommunianit
ulloq 22. oktober 2021 APN-imut nassiunneqartut innersuussutigalugit matumuuna ilassuteqaat, erseqqissaat,
nassiupparput.
Qeqqata Kommuniata akissuteqaatimini aaffanniarnermi angallatit atorneqarsinnaaasut takinerpaaffissaat 16
meterinut inissinneqassasoq kissaatigivaa aamma siunnersuutigalugu qilalukkat qaqortanik pisassiissutit
atorluarneqarnerulissappata angallatit atorneqarsinnaasut takinerpaaffissaat 16 meterint inissineqarsinnaasoq
siunnersuutigalugu.
Taakkununnga tunngatillugu ilanngullugu nassiupparput APN-imi notat 01.04.2020-meersoq. Tassani notatimi takuneqarsinnaavoq naatsorsorneqarsimasoq angallatit 15 meter aamma 16 meter akornanni angissusillit
Kitaani amerlassusaat. Notat-imi aamma takuneqarsinnaavoq Maniitsumi angallatit taamatut angissusillit
sisamaasut (4). Tamannali eqqunngilaq. Maniitsumi angallatit 15 meter amma 16 meter akornanni takissusillit
marluinnaapput (2). Tamanna tunngavigalugu apeqquserusupparput taanna naatsorsuisimaneq ilumut
kisitsisinik
eqqortunik
tutsuviginartunik
takutitsinersoq.
APN qinnuvigissavarput amerlassutsinik naatsorsuisimaneq ilumut pissutsinik eqqortumik takutitsinersoq
qulakkeerniaqqullugu. Isumaqarpugut aalajangiinissani kisitsisit eqqortut tunngavigineqarnissaat
qularnaatsumik paaseqqaartariaqartoq.

Jævnfør høringssvarene for hvid og narhvals og hvalros kvoterne for 2020 sendt af Qeqqata Kommunia d. 22.
Oktober 2021 til APN skal vi hermed sende tilføjelse, præcisering.
Qeqqata Kommunia har ved sit svar ønsket at man ved hvalros fangst skal sætte fartøjs lænden til 16 meter
samt havde foreslået at man ved hvidhvals fangsten, hvis kvoten skal udnyttes fuldt ud, kan højst sætte
fartøjslængden til 16 meter.
Vedrørende disse medsender vi en notat fra APN fra 01,04.2020. Ud af denne notat kan man se at man har
regnet antallet af fartøjer med en længde på 15 meter og 16 meter i Vestkysten. Ud af denne notat kan man
også læse at der i Maniitsoq findes (4) fartøjer af denne størrelse. Dette er ikke korrekt. Fartøjer der er 15
meter og 16 meter i Maniitsoq er kun (2) Med denne begrundelse vil vi gerne sætte spørgsmål tegn ved om
denne udregning er foretaget ud fra de rigtige tal. Vi skal bede APN om at sikre sig udregningen af antallet af
fartøjer er sket på rigtige oplysninger. Vi mener at beslutningen må baseres på rigtige oplysninger.
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