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•
1.
2.
3.
4.

Udfordringer
Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen
Manglende vedligeholdelse
Værdiansættelse af renoveringer
Ved bestilling af udstyr er skibsforsyningen stoppet

• Værdiansættelse af renovering:
min. kr. 1.100.000
• Problemer med energiforsyning
 Ved brug af indfrysning skal fryseren måtte slukkes, idet de ikke kan køre samtidig
• Fremtiden
 Rogn skal prioriteres, og når sæsonen for disse skal der satses på frysning
• Forsøg med frysning skal fortsætte med henblik strategi for at se fakta, konsekvenser for frysnings- og
lagerforhold.
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Udfordringer
Overtagelsestidspunktet er sent på sæsonen
Manglende vedligeholdelse
Værdiansættelse af renoveringer
Ved bestilling af udstyr er skibsforsyningen stoppet vintersæsonen

• Værdiansættelse af renovering:
min. kr. 1.100.000
• Problemer med energiforsyning
 Ifølge vores viden hidtil er der ingen problemer
• Fremtiden
 Der skal startes med rogn, og når sæsonen er ovre med frysning
 Resten af året vil vise, hvilke tiltag, der yderligere skal tage i Attu.
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Akunnaaq

• Der er produceret tørfisk i løbet af året, resultatet er tilfredsstillende og
produktet flot.

• Rognproduktionen fortsætter
• Problemer med energiforsyningen
 Ved start af container til køl skal der installeres transformer for ikke at
belaste elværket
 Der er ingen planer efter rogn sæsonen
• Vurdering af produktion af vintertørret fisk
• Der er ingen indfrysningsanlæg i Akunnaaq
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Kangaatsiaq, Ikerasaarsuk aamma Niaqornaarsuk
• Kangaatsiaq
1. Lagerforhold skal suppleres med containere
2. Der skal undersøges, om der kan produceres torske filletter
• Ikerasaarsuk
1. Det regnes med, at ved åbning af Attu vil belastningen formindskes
2. Der skal være konsekvensvurdering af åbningen af Attu i år

• Niaqornaarsuk
1. Lagerforholdene er blevet større efter noget af arbejdspladsen er blevet
sammensat med produktionslokalet
2. Der undersøges om eventuel anskaffelse af filitteringsmaskine.
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RG Qaanaaq

•
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Værdi af renovering 1.500.000 kr.
Indhandling forsætter for nuværende og indhanlet 100 tons
Når der igen er islæg planlægges produktionen
Transport med bil fra Qeqertaq fortsætter.
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RG Nuugaatsiaq og Ukkusissat
• Produktion stopper midlertidig i Nuugaatsiaq ved vintertid på grund af
forholdene i naturen men fortsætter, når der er islæg.
• Der er produktion i gang i Ukkusissat.
• Renovering af indfrysningsanlæg i Nuugaatsiaq og Ukkusissat pågår,
således frysningskapaciteten mindst bliver fordoblet.
• Produktionanlæg af rækninger i Nuugaatsiaq og Ukkusissat er fyldt (42
tons) ved siden af den almindelige produktion.
• Efter renovering af Ukkusissat, er der mærkbart fuld af damp, når der er
islæg, men eventuel kapacitetsmuligheder undersøges nu.
• Der er mangel på arbejdskraf om sommeren, især af mænd.
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RG Saattut
• Produktionen i Saattut er kontinuerlig.
• Frysekapaciteten/døgn på 5 tons i Saattut, og det er for lidt om sommeren.
Det er her et spørgsmål, om elværket kan klare forsyningen.
• Det er planen, at indfrysningsanlægget i Saattut skal udbygges til mindst
det dobbelte, således indhandlingen til Uummannaq bliver aflastet.
• Stabil arbejdskraft i Saattut.
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RG Ikerasak
• Der produceres primært færdige produkter i Ikerasak

• De sidste år har bakterier i vandet været et stort problem i Ikerasak.
Filettering stopper, og der må transpores hele fisk til Uummannaq.
• Der er for lidt lagerkapacitet i Ikerasak, men der er for tiden i gang med
planlægning af udbygning. Mest sandsynligt i 2015.
• Der er problemer med mangel af arbejdskraft om sommeren.
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RG Saqqaq
• Der er kontinuerlig frysning i Saqqaq.

• Der er for tiden planer om at udskifte indfrysningsanlæggene.
• Der er undersøgelser for produktion af J-cuts.
• Der er mangel på arbejdskraft om sommeren.
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RG Qeqertaq
• Der er produktion i Qeqertaq så længe, der er fiskeri.

• Det undersøges, om produktionslokalet kan tilpasses til primært færdige
produkter.
• Der er problemer med manglel på arbejdskraft om sommeren i Qeqertaq.

11

Narsaq
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Anlægs status: sæson åbent
Daglig leder: Niels Sakariassen
Etablerings år: 1951
År for væsentlige ombygninger/tilbygninger: Er oprindeligt bygget til
lammeslagteri og torskeproduktion. I 1995 blev slagteriet frasolgt. I 2003
ombygget til rejeproduktion, men allerede i 2009 overgik fabrikken til
sæson produktion grundet svigtende råvarer mængder.
Primære arter der landes: rogn
Færdigvarer: rogn på tønder
Kapacitet på fabrik: indfrysning af 20 tons fisk pr. døgn
Frysehuskapacitet: 600 tons
Antal medarbejdere: lavsæson 1 - højsæson 15
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Qeqertarsuatsiaat
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Anlægs status: Åben hele året
Fabrikschef navn: Invar Motzfeldt
Etablerings år:1983
År for væsentlige ombygninger:
Primære arter der landes: torsk og i sæsonen rogn.
Færdigvarer: Saltfisk, frossen torsk blok samt iqf på scantainer
og rogn på tønder
• Kapacitet på fabrik: 21 t/døgn – saltfisk 4 t/døgn
• Frysehuskapacitet: 80 t
• Antal medarbejdere: lav sæson 6 – højsæson 16
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Atammik

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anlægs status: åben hele året
Fabrikschef navn Ane Petersen
Etablerings år:1992
År for væsentlige ombygninger:
Primære arter der landes: Torsk, havkat og rogn
Færdigvarer: Helfisk på scantainer / salfisk/ Rogn på tønder
Kapacitet på fabrik: 3t indfrysning / 4t saltning
Frysehuskapacitet: 8t
Antal medarbejdere: Lavsæson 4 - højsæson 20
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Kangaamiut
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Anlægs status: Åben hele året
Fabrikschef navn Peter Kreutzmann
Etablerings år:1944
År for væsentlige ombygninger: Renoveret 1994/95
Primære arter der landes: Torsk, havkat, hellefisk og rogn
Færdigvarer: Helfisk på scantainer, vintertørret torsk, havkat ræklinger og
rogn på tønder
• Kapacitet på fabrik: 5 t/døgn
• Frysehuskapacitet: 30 t
• Antal medarbejdere: Lavsæson 4 - Højsæson 16
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Aappilattoq

• Værdi af renovering:
min. Kr. 2.900.000
• Problemer med energiforsyning
 Der er ingen større problemer med hensyn til el til fryse- og
indfrysningsanlæg
 Der er problemer med vandet, idet der ikke er rensningsanlæg
(filtreringsanlæg) og vil først blive installeret i 2015 efter vore oplysninger.
Der søges efter en midlertidig løsning.
• Fremtiden
 Det er spændende og forhåbningsfuldt at køre det som resortområde, især
med hensyn til hellefisk.

16

Napasoq

• Napasoq er blandt de, der er overtaget fra AGF
• Er solgt til anden side til at drive det.
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Qassimiut

• Qassimiut er blandt de, der er overtaget fra AGF
• Der er taget initiativ til salg for øje af andre
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Ittoqqortoormiut

• Sermersooq Kommunea har ansvaret for det
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