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TILLÆGSBETÆNKNING 
 

Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug 
 

vedrørende 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om 

fiskerifinansieringspulje 
(Ændring af tilskudsgrundlag) 

 
Fremsat af medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri; Fangst og Landbrug  

 
Afgivet til forslagets 3. behandling. 

 
 

Udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug har under behandlingen bestået af: 
 
Inatsisartutmedlem Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, formand 
Inatsisartutmedlem Niels Thomsen, Demokraatit, næstformand 
Inatsisartutmedlem Juliane Henningsen, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit 
Inatsisartutmedlem Karl Lyberth, Siumut 
Inatsisartutmedlem Hans Enoksen, Siumut 
Inatsisartutmedlem Finn Karlsen, Siumut 
 
 
Et enigt udvalg indstillede ved forslagets 2. behandling det fremlagte lovforslag til vedtagelse. 
 
Et enigt udvalg opfordrede samtidig Naalakkersuisut til ved 3. behandlingen at fremsætte et 
ændringsforslag til lovforslaget således, at fiskere, der har søgt om ophugningsstøtte til den 
gamle båd og eventuelt i forening med andre fiskere ønsker at anskaffe en ny båd, kan 
bibeholde deres licens. 
 
På denne baggrund blev forslaget ved 2. behandlingen henvist til fornyet udvalgsbehandling 
inden forslagets 3. behandling. 
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Udvalgets behandling af forslaget 
Udvalget har med tilfredshed noteret sig, at Naalakkersuisut har fulgt udvalgets opfordring til 
at fremkomme med et ændringsforslag. Udvalget har den 12. november 2011 modtaget et 
ændringsforslag, som indebærer, at der i den gældende lov indsættes en ny § 16a. 
 
Udvalget har drøftet det af Naalakkersuisut fremsatte ændringsforslag vedrørende en ny § 16a 
og har følgende bemærkninger til forslaget: 
 
Udvalget er opmærksom på, at en væsentligt begrundelse for at give støtte til ophugning, er at 
få ældre og utidssvarende fartøjer permanent ud af fiskeriet, for derigennem at være 
medvirkende til den strukturtilpasning og reduktion af flåden, som er absolut nødvendig i 
fiskeriet. Der er derfor i loven indbygget en økonomisk fordel for fartøjsejerne, som 
kompensation for permanent at gå ud af fiskeriet. 
 
Udvalget finder, at det fremadrettet skal være muligt at bevare fiskeritilladelse og alle licenser 
i forbindelse med udbetaling af ophugningstilskud. Navnlig finder udvalget, at dette bør være 
muligt, hvor flere ejere af mindre fartøjer går sammen om at anskaffe ét nyt, større og mere 
rentabelt fartøj efter at deres respektive fartøjer er hugget op. 
 
Udvalget ønsker imidlertid også, at der åbnes mulighed for, at en énkelt person som lader et 
ældre fartøj ophugge og som eneejer anskaffer et nyt, rentabelt fartøj kan bevare 
fiskeritilladelse og licenser. 
 
Udvalget finder endvidere, at det ikke ubetinget bør være nødvendigt, at der skal være tale om 
et nyt fartøj leveret direkte fra værft eller forhandler. Udvalget finder, at der som 
udgangspunkt skal være tale om et nyt fartøj, men at der også bør gives mulighed for at kunne 
anskaffe et nyere fartøj, som opfylder de krav, der stilles til et moderne rationelt fartøj. 
Udvalget finder i den forbindelse, at Naalakkersuisut bør opsætte nærmere betingelser for, at 
et nyere, fartøj kan indgå på linje med et nyt fartøj i henseende til ovenstående og således, at 
en omgåelse af hensigten med loven undgås. 
 
Udvalget anmoder på baggrund af ovenstående Naalakkersuisut om til forårssamlingen 2012 
at fremkomme med et ændringsforslag, der tilgodeser udvalgets ønsker. 
 

Administrative og økonomiske konsekvenser af ændringsforslaget:  
Naalakkersuisut forventer ikke, at forslaget har administrative eller økonomiske konsekvenser 
for det offentlige. 
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Udvalgets indstillinger  
 
 
Et enigt udvalg indstiller det til 3. behandlingen fremsatte ændringsforslag til Forkastelse. 
 
Et enigt udvalg indstiller lovforslaget i den ved 3. behandlingen foreliggende form til 
vedtagelse. 
 
Et enigt udvalg opfordrer samtidig Naalakkersuisut til i forbindelse med forårssamlingen 
2012 at fremsætte et ændringsforslag til lovforslaget, som åbner mulighed for, at en fartøjsejer 
kan bevare fiskeritilladelse og alle licenser, såfremt der samtidig med ansøgning om tilskud til 
ophugning af et fartøj, også fremsendes ansøgning om tilskud til anskaffelse af et nybygget 
eller dermed i denne henseende ligestillet fartøj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aqqaluaq B. Egede 
Formand 

 
 
 
 
Niels Thomsen    Hans Aronsen 
Næstformand 
 
 
 
 
Juliane Henningsen    Karl Lyberth 
 
 
 
 
Finn Karlsen     Hans Enoksen 
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