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23. september 2011                   EM 2011/102     
 
 

Bemærkninger til lovforslaget  

Almindelige bemærkninger 
 

1. Formål med loven 
 
a. Den overordnede baggrund for lovforslaget.  

 
Baggrunden for lovforslaget er rapporten om økonomisk optimering af betalingsfiskeri, 
afleveret i marts 2009 af Arbejdsgruppen for værdiskabelse af de levende ressourcer ved 
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.   
 
Arbejdsgruppen blev nedsat på foranledning af Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og 
Landbrug og havde deltagere fra Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Grønlands 
Turist – og Erhvervsråd, Grønlands Fiskerilicenskontrol, KNAPK og KANUKOKA. 
Arbejdsgruppens rapport omhandler mulighederne for at optimere samfundets udbytte af 
ressourcen af fjeldørreder. 
 
Lovforslaget er udarbejdet på grundlag af ovennævnte rapport. 
 
I rapporten drages en række sammenligninger med sportsfiskeri efter laks i andre lande og det 
nævnes bl.a., at en laks fanget med fiskestang ved sportsfiskeri kan have 70 gange mere 
værdi, end en laks fanget i garn i det kystnære erhvervsfiskeri. På samme måde er værdien af 
en fjeldørred fanget med fiskestang mange gange højere end værdien af en fjeldørred fanget i 
garn. En lov der opsætter rammer for sportsfiskeriet vil være med til at optimere værdien af 
de fjeldørreder der fanges ved sportsfiskeri. 
 
En række lokale tur arrangører i Grønland er allerede nu godt i gang med at arrangere 
lystfiskerturisme for udenlandske turister og skaber herved allerede på nuværende tidspunkt 
betydelig omsætning. Nærværende lovforslag har til formål at understøtte denne udvikling, og 
fremtidssikre deres turismeprodukt. 
 
Endvidere vil loven muliggøre, en indtægtskilde for eksempelvis et fåreholdersted der har 
turisme som sidebeskæftigelse og som ved at opnå en koncession kan få en ekstra 
indtægtskilde ved at sælge fiskekort til en nærliggende koncessionselv. 
 
 
En del af Grønlands elve har gode muligheder for sportsfiskeri efter fjeldørred (salvelinus 
alpinus). En del professionelle sportsfiskerarrangører i bl.a. Danmark har givet klart udtryk 
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for, at der er tale om et attraktivt sportsfiskeri. 
 
Fra turisterhvervet har man igennem længere tid efterlyst tiltag, der kan imødekomme 
problemer der opstår ved, at udenlandske grupper af fiskere, der har betalt for et tur 
arrangement kommer ud til en elv, hvor der pludseligt viser sig en anden gruppe udenlandske 
fiskere. Herved forsvinder en del af eksklusiviteten omkring tur arrangementet og det bliver 
svært for arrangøren at kræve en høj pris for arrangementet og senere tiltrække andre 
udenlandske sportsfiskere, der måske har hørt om den manglende eksklusivitet.  
 
I den regionale udviklingsstrategi RUS er målsætningen, at skabe bedre erhvervsmuligheder 
for befolkningen, bosat i Grønlands regioner. Indførelsen af koncession til elve understøtter 
denne strategi, idet målet med indførelsen af koncessioner på langt sigt er, at opbygge et godt 
turismeprodukt, der vil kunne skabe god omsætning og arbejdspladser for borgerne i de 
lokalsamfund, hvor lystfiskerturismen finder sted.  
 
Erfaringer fra udlandet viser, at tidligere beskæftigede indenfor traditionelle jobs i fangst – og 
fiskerierhvervet har gode muligheder for at finde jobs i forbindelse med lystfiskerturisme. 
Dette kan f. eks. være som indehavere af en koncession eller i forbindelse med transport af 
lystfiskerturister til fiskestederne eller som lokale fiskeguider på fiskecamps.   
 
Da forslaget er ensbetydende med en undtagelse fra den normale hovedregel om at 
sportsfiskeri er frit for alle udlændinge der indløser nationalt fiskekort er det nødvendigt, at 
bestemmelser der bryder med denne ret er udformet på en klar måde og på lovniveau.  
 
Lovforslagets væsentligste punkt er et brud med den almindelige adgang til ikke 
erhvervsmæssigt fiskeri, jfr. fiskerilovens § 8, stk. 3, for personer der ikke har fast bopæl i 
Grønland og som indløser et fiskekort.  
 
Fordelen ved at en elv er koncessioneret er, at et selskab af betalende sportsfiskerturister ikke 
risikerer, at der er andre udenlandske turister til stede ved elven. Herved bliver sportsfiskeriet 
mere eksklusivt og giver en bedre oplevelse. Der vil stadig være mulighed for at fiske i elven 
for i Grønland hjemmehørende personer.  

  
Den nærmere fastlæggelse af koncessionshavers rettigheder og pligter fastlægges i 
koncessionsmeddelelsen fra Naalakkersuisut til den pågældende koncessionshaver. Dog 
fastsætter loven rammerne for indholdet af disse koncessionsaftaler. 
 

 

Med indførelsen af koncessionselve vil tur arrangørerne kunne tilbyde et bedre produkt. 
Allerede på nuværende tidspunkt er der tur arrangører, der omsætter betydelige beløb på at 
arrangere sportsfisketure. Hvor mange koncessioner der vil blive tildelt i det første år er 
usikkert, men over en årrække forventes det, at det maksimale antal koncessionselve vil blive 
besat. 
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b. Det lovforberedende arbejde. 
 
Lovforslaget har ikke været bearbejdet i et lovforberedende udvalg, men er udarbejdet direkte 
på baggrund af ovennævnte rapport om økonomisk optimering af betalingsfiskeri, afleveret i 
marts 2009. 
 
c. Lovforslagets indhold i generelle træk. 
 
Lovens hovedindhold er, at der skabes hjemmel til at Naalakkersuisut kan tildele en 
koncession til en ørredelv, således at koncessionshaver opnår eneret til at tilbyde sportsfiskeri 
til turister, der ikke er bosat i Grønland. Tildeling af en koncession påvirker således som 
udgangspunkt ikke retten til ikke erhvervsmæssigt fiskeri for den i Grønland fastboende 
befolkning. 
 
Loven beskriver nærmere, hvorledes der udpeges velegnede koncessionselve og hvorledes der 
herefter tildeles koncession til ansøgere, der kan være enkeltpersoner eller selskaber.   
 

2. Forslagets indhold. 
 
a. Gældende ret. 
 
I Grønland har det hidtil kun krævet et nationalt fiskekort, jfr. § 8 stk. 3 i fiskeriloven, for 
udlændinge der ikke har haft fast bopæl i Grønland i 2 år, eller for danske statsborgere, der 
ikke har fast bopæl i Grønland, som vil fiske i landets elve. For herboende er sportsfiskeri, 
som udgangspunkt frit. Dette fremgår af § 8 i fiskeriloven. 
 
Med hensyn til fredningsbestemmelser findes disse i bekendtgørelse nr. 20. af 25. august 2005 
om fiskeri efter fjeldørred og i kommunale vedtægter. Fredning kan ske ved bestemmelser om 
fredningsperioder og om brug af redskaber. 
 
b. Forslagets hovedpunkter. 
 
Forslagets væsentligste ny regel er, at retten til sportsfiskeri i et antal elve nu kan erhverves 
som en koncession, der giver eneret til at tilbyde sportsfiskeri for personer, der ifølge § 8 stk. 
3 i fiskeriloven ellers kan udøve ikke erhvervsmæssigt fiskeri i Grønland, hvis de indløser et 
nationalt gældende fiskekort. Herved udelukkes ikke hjemmehørende turister fra at udøve 
sportsfiskeri i koncessionselven og indehaveren af koncessionen kan frit videresælge 
fiskeretten i elven til sportsfiskere på dagsbasis eller som vedkommende ønsker. 
 
Hjemmehørende vil fortsat have ret til fiskeri i landets ørredførende elve, alene med de 
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begrænsninger der følger af gældende lovgivning med hensyn til fredningsperioder, 
redskabsbrug m.m. Dette reguleres aktuelt i bekendtgørelse nr. 20 af 25. august 2005 om 
fiskeri efter fjeldørred samt i kommunale vedtægter. 
 
Det er vurderet, at den i Grønland fastboendes befolknings fiskeri efter ørreder kan fortsætte 
sideløbende med sportsfiskeriet, også i elve, hvortil der er meddelt koncession. Det 
traditionelle fiskeri foregår således ved elvens udmunding, mens sportsfiskeriet foregår 
opstrøms.  
 
I Grønland fastboende personer vil også have mulighed for at fiske med fiskestang i en 
koncessionselv. Det vurderes, at dette ikke vil være til større gene, da disse sportsfiskere er 
talmæssigt få. Ved udvælgelsen af koncessionselve skal det tilstræbes at udvælge elve, hvor 
der ikke kommer så mange fastboende på grund af elvenes beliggenhed. 
 
En ordning med fortsat adgang til fiskeri for de fastboende er valgt, for at tage hensyn til det 
traditionelle fiskeri, udøvet af lokale beboere gennem mange år og fordi det vurderes, at 
sportsfiskeriet stadig kan have en høj kvalitet, selvom lokale fortsætter fiskeriet.  
 
Dog skal det tilstræbes, at udvælge nogle elve, hvor man i forvejen har konstateret, at der ikke 
foregår et betydeligt lokalt fiskeri. Dette søges tilgodeset ved at kommunerne forpligtes til at 
foretage en lokal høring, der skal afdække omfanget af den lokale brug af elvene. 
 
Der er tale om et nyt reguleringsområde i Grønlandsk ret, som dog har en vis lighed med 
landstingsloven om udnyttelse af is og vand fra 2001. 
 
Ordningen har som mål, at både samfundet og den enkelte koncessionsindehaver skal få et 
økonomisk udbytte. Samfundet vil få en direkte afgiftsbetaling som modydelse for at 
overdrage koncessionen. Koncessionshaveren vil, efter at have fået tildelt sin koncession, selv 
kunne bestemme prisen for at sælge fiskerettigheder i elven og provenuet heraf vil, med 
fradrag af afgift, tilgå ham. 
  
Det samlede antal koncessionselve begrænses, da det kun er intentionen, at der skal tildeles 
koncession til udvalgte og velegnede elve med fiskeri og naturoplevelser i en høj klasse. For 
den almindelige udenlandske turist skal det fortsat være hovedreglen, at der kan fiskes 
fjeldørreder mod indløsning af et nationalt fiskekort. En begrænsning i antallet af 
koncessionselve er anbefalet i rapporten fra marts 2009 om økonomisk optimering af 
betalingsfiskeriet. 
 
Der udstedes en koncessionsmeddelelse fra Naalakkersuisut til den enkelte koncessionshaver 
og i denne fastsættes de vilkår, hvoraf koncessionshaver udleder sine rettigheder og pligter. 
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Hensynet til at sikre en god fremtidig udvikling af et sportsfiskeri for udenlandske turister 
findes at veje tungere end den almindelige adgang for udenlandske turister til at kunne fiske i 
alle landets ørredførende elve mod indløsning af et fiskekort.  
 
c. Forslagets enkelte afsnit.   
 
Lovforslaget starter med at præsentere koncessionsbegrebet i forbindelse med sportsfiskeri i 
Grønland i § 1 under overskriften anvendelsesområde. Herefter gives i afsnittet ”koncession 
til sportsfiskeri” i § 2 en nærmere beskrivelse af, hvad en koncession indebærer, mens det i § 
3 fastslås, at Naalakkersuisut har kompetencen til at tildele koncession. 
 
Herefter nævnes i §§ 4 til 9 i afsnittet ”betingelser for indehavelse af koncession” nogle få 
minimums betingelser for indehavelse af en koncession.  
 
I afsnittet ”udpegning af koncessionselve” i § 10 til § 14 beskrives fremgangsmåden og 
kriterierne for udpegning af koncessionselve, ligesom det her fastslås, at det er 
Naalakkersuisut der har kompetencen til at træffe afgørelse om hvilke elve, der skal tilbydes 
som koncessionselve.   
 
I afsnittet ”tildeling af koncession” i §§ 15 til 21 beskrives fremgangsmåden og kriterierne for 
tildeling af koncession. Det er Naalakkersuisut der har kompetencen til at træffe disse 
afgørelser og sagerne behandles som ansøgningssager.  
 
Loven indeholder endvidere bestemmelse om betaling i § 22 og bestemmelser om ophør og 
overdragelse af koncession i §§ 23 til 26. 
 
I § 27 er der hjemmel til at idømme foranstaltninger til personer der fisker ulovligt i en elv, 
hvortil der er tildelt en koncession. 
 

3.  Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige. 
 
a. Økonomiske konsekvenser.  

 
Udpegning af elve vil betyde et vist tidsforbrug for kommunerne og der beregnes 
kompensation herfor i det årlige bloktilskud fra Selvstyret til kommunerne. 
 
Loven vil medføre indtægter for Landskassen. Der fastsættes en afgiftssats for indehavelse af 
en koncession, som sættes til et fast beløb per dag per person.  
 
Sættes afgiften i det første år til 150 kr. per dag per person vil det for en koncessionselv, der i 
løbet af en sæson har 40 gæster på hver 5 dages ophold, medføre et provenu på 30.000 kr. for 
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landskassen. 
 
Aktuelt er der ikke mere end 5 til 6 firmaer, der arrangerer sportsfisketure i Grønland og det 
forventes ikke, at der i det første år er kvalificerede ansøgere nok til at udstede mere end 6 
koncessioner i det første år. Ved et årsprovenu på 30.000 kr. pr. elv vil 6 koncessioner kunne 
give et samlet årligt provenu til landskassen på 180.000 kr. 
 
En afgift på 150 kr. per fisker per dag skal ses i forhold til, at det vil være realistisk for en 
koncessionshaver at kræve mellem 1.000 kr. og 3.000 kr. per dag af en betalende 
sportsfiskerturist fra udlandet. 150 kr. vil svare til 10 % af en dagsomsætning på 1.500 kr. 
 
Selvom ordningen vil give et direkte provenu til landskassen bemærkes, at hovedformålet 
med ordningen ikke er, at generere indtægter til landskassen, men at skabe bedre rammer for 
erhvervet. 
 
For samfundet vil der yderligere være afledte økonomiske virkninger, da koncessionshaveren 
skal betale skat af sine indtægter ved salg af fiskerettigheder og det vil også have en positiv 
økonomisk effekt i lokalsamfundet, at ordningen tiltrækker købestærke turister, der skaber 
omsætning indenfor de serviceydelser og varer som turister efterspørger, f.eks. 
restaurantbesøg, hotelovernatninger og salg af souvenirer.  
 
Det er forudsat, at Grønlands Fiskerilicenskontrols jagtbetjente skal udføre kontrol med 
ordningen og dette vil medføre transportudgifter til rejser til lejlighedsvise besøg ved 
koncessionsområder.  
 
b. Administrative konsekvenser for det offentlige. 
 
For Naalakkersuisut vil ordningen medføre et betydeligt forbrug af tid. For det første skal der 
behandles ansøgninger, dernæst skal der udformes og udstedes koncessionsaftaler, der i 
detaljer regulerer vilkårene for den enkelte koncession. Efterfølgende skal der bruges tid på at 
opgøre og opkræve den årlige afgift, ligesom der vil ske et vist forbrug af tid til overordnet 
tilsyn og kontrol med ordningen. 
 
Ordningen vil medføre en række administrative byrder for kommunerne. Kommunen skal 
identificere egnede elve, som de anbefaler anvendt som koncessionselve og denne opgave er 
lagt hos kommunerne ud fra et nærhedsprincip, hvor man ønsker opgaven løst tættest muligt 
på dem det angår og som besidder lokalkendskab. 
 
Det vurderes, at tidsforbruget vil lægge beslag på et kvart årsværk for en AC-fuldmægtig. 
 

4.  Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
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Ordningen vil have den økonomiske konsekvens for den enkelte koncessionshaver, at der skal 
betales en afgift på et fast beløb per sportsfiskerturist per dag.  
 
Hvis en koncessionshaver eksempelvis har 40 udenlandske gæster, der hver har 5 dages 
ophold ved elven vil den årlige afgiftsbetaling, ved en afgift på 150 kr. per person per dag, 
blive 30.000 kr. for en koncession. For denne betaling får koncessionshaver en sikring imod, 
at der kommer andre udenlandske sportsfiskere til elven. 
  
Ordningen sigter mod den del af turisterhvervet, der arrangerer sportsfiskeri for et udenlandsk 
publikum, der udelukkende kommer til Grønland for at fiske og som er parat til at betale en 
forholdsvis høj pris pr. dag for adgangen til at fiske. Af samme grund begrænses det samlede 
antal koncessionselve til maksimalt 20 i hele Grønland. 
 
Hvis der henses til den aktuelle situation for de turistoperatører, der opererer med sportsfiskeri 
for udenlandske turister i Grønland i dag er prisen for et arrangement typisk mellem 1.000 kr. 
og 3.000 kr. pr. dag for pakketure af flere dages varighed med bådtransfer til elven og 
overnatning i en hytte eller i en teltcamp. Dette er uden hotelovernatning i byen og uden 
flyrejse til udgangspunktet for rejsen, eksempelvis Sisimiut eller Kangerlussuaq. 
 
I forhold til en pris på 1.000 kr. betalt af sportsfiskerturisten pr. dag, svarer en fast afgift på 
150 kr. til 15 %. I forhold til en pris 3.000 kr. betalt af sportsfiskerturisten pr dag, svarer en 
fast afgift på 150 kr. til 5 %. 
 
Afgiftsbeløbet på 150 kr. pr. dag svarer altså til mellem 5 % og 15 % af den normale 
markedsmæssige dagsomsætning, der i sæsonen 2010 kunne opnås ved sportsfiskerture i 
Grønland i elve med godt ørredfiskeri. 
 
Der må regnes med, at en sportsfiskerarrangør har mulighed for at overvælte en afgift på sine 
kunder og sætte sin pris op med et beløb, der svarer til afgiften. Fiskeri i en koncessioneret elv 
må anses for bedre end fiskeri i en ikke-koncessioneret elv og derfor må arrangøren også 
kunne sætte sin pris op med et beløb, der svarer til koncessionsafgiften. 
 
For den der får tilbudt koncession vil der blive administrative opgaver med at udfylde 
oplysningsskemaer løbende igennem hver sæson. Disse skemaer skal indsendes hvert år. 
 
Da den typiske operatør indenfor den grønlandske turisme er et lille firma må det undgås, at 
afgiften for en koncession bliver så høj, at der ikke er økonomisk motivation til at erhverve en 
koncession.. Det er målet, at en koncession til en ørredførende elv vil kunne generere 
betydelige omsætning på langt sigt.  
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Ordningen sigter imod at tiltrække et købedygtigt segment af det internationale 
lystfiskerpublikum. Det er forventningen, at disse turister også vil skabe økonomisk 
omsætning i de lokalområder, hvorfra fisketurene arrangeres. Der vil blive efterspørgsel efter 
chartersejlads ind til fiskecampen og der vil blive efterspurgt hotelovernatninger inden – og 
efter turen ind til fiskecampen. Endvidere vil der blive behov for at købe måltider på 
restauranter og andre serviceydelser. 

 
5.  Miljø- og naturmæssige konsekvenser 
 
Tildeling af en koncession indebærer et krav om bæredygtig udnyttelse af elven og der stilles 
i koncessionsaftalen miljømæssige krav til koncessionsindehaveren om, at området omkring 
elven holdes rent og ryddeligt. En vigtig del af idéen med ordningen er, at turisterne skal 
opleve uspoleret og flot natur. 
 

6.  Administrative konsekvenser for borgerne 
 
For den almindelige borger der ikke har koncession vil der ikke være administrative byrder. 
 

7.  Forholdet til Rigsfællesskabet 
 
Forslaget har ikke konsekvenser for forholdet til Rigsfællesskabet. 

 
8. Høring af myndigheder og organisationer 

 

Lovforslaget har i perioden fra d. 19. november 2010 til d. 20. januar 2011 været udsendt i 
høring hos Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø, Departementet for 
Finanser, Departement for Erhverv og Arbejdsmarked, KANUKOKA, KNAPK, Grønlands 
Turist – og Erhvervsråd. Herudover er der modtaget høringssvar fra Grønlands 
Arbejdsgiverforening, Inuit Cirkumpolar Council (ICC), Qeqqata Kommunia, Qeqqata 
Erhvervsråd, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq og en kreds af borgere i 
Qeqqata Kommunia. 
 
Kommentar til høringssvarene skrives i kursiv. 
 
Efter modtagelse af høringssvar har der været afholdt opfølgende møder med KANUKOKA 
og KNAPK i april 2011 samt med Grønlands Turist – og Erhvervsråd i maj 2011. 
 

 

Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked sendte d. 8. 12. 2010 et høringssvar udarbejdet 
sammen med Grønlands Turist – og Erhvervsråd, hvor en række forhold kommenteres. Blandt 
andet påpegedes det, at det bør fremgå af bemærkningerne, at relevante parter skal høres 
inden der træffes beslutning om hvilke elve der skal meddeles koncession til. Angående hvem 
der kan få tildelt en koncession finder Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked ikke, at 

EM 2011/102 
APNN Sagsnummer: 2011-055726 

 



 
 

 
 

 

______________________________ 9

der bør stilles et krav om tilknytning til lokalområdet og de finder heller ikke, at der bør være 
den foreslåede begrænsning på, hvor mange koncessioner et selskab kan have, da store 
selskaber er mere professionelle og kan præstere en bedre drift.   
 

Ønsket om høring er efterkommet ved at der skal ske en offentlig høring om brugsinteresser 
der knytter sig til elve. Det maksimale antal koncessioner  pr. operatør sættes op til 2.  
 
KNAPK har i et høringssvar fra d. 6. januar 2010 anmodet om, at forslaget afvises eller 
udsættes, da man anfører, at det er et fiskeri, der foregår i konflikt med de gamle brugere af 
ørredelvene og som forstyrrer fangerne på rensdyrjagtområderne. Der henvises til den af FN i 
2007 vedtagne deklaration om oprindelige folks rettigheder, hvori det bl.a. hedder, at 
oprindelige folk har ret til deres traditionelt ejede områder. På de steder, hvor der foregår 
traditionel ørredfangst kræver KNAPK, at der finder en regulering af lystfiskernes adfærd 
sted eller at man til koncessionselve udpeger nogle elve der er fjerntliggende, hvor der ikke 
finder traditionelt fiskeri sted. Dog finder KNAPK overordnet ideen støtteværdig og hvis den 
gennemføres opfordrer man til, at de som har drevet traditionelt fiskeri får mulighed for at 
deltage i denne turistindustri. Inden man går videre med lovforslaget efterlyses en registrering 
af de områder, hvor traditionelt ørredfiskeri finder sted. 
 

For så vidt angår høringssvaret fra KNAPK er deres synspunkt søgt imødekommet ved, at der 
i forslagets § 10 indføres en pligt for kommunerne til at foretage en bred høring i kommunen, 
der skal søge at afklare, hvilke brugsinteresser der knytter sig til de enkelte elve. På baggrund 
af en sådan høring kan der udpeges elve, hvor der er mindst mulig konflikt mellem traditionelt 
fiskeri og sportsfiskeri. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil blive udpeget elve, hvor 
garnfiskeri ved elvmundingen skal finde sted side om side med sportsfiskeri med fiskestang 
opstrøms.  
 
KANUKOKA foreslår bl.a., at det som et minimum skal fremgå af bemærkningerne, at 
kommunerne skal udsende en høring vedrørende de elve kommunen agter at indstille, inden 
anbefaling om, hvilke elve der skal udpeges til koncessionselve. Med hensyn til opgaver som 
pålægges kommunerne kræver KANUKOKA kompensation herfor. 
 

Ønsket om høring er i lovforslaget efterkommet. Dog således, at det bliver en bred høring om 
de brugsinteresser der knytter sig til alle kommunens elve. Herefter bør kommunen have et 
bedre beslutningsgrundlag for hvilke elve der skal anbefales udpeget overfor 
Naalakkersuisut. Kompensation for opgaver, som pålægges kommunerne vil blive ydet i det 
årlige bloktilskud fra Selvstyret til kommunerne.  
 
Kommune Kujalleq bemærker i deres høringssvar, at man støtter forslaget. Man ønsker dog, 
at ordningen kommer lokale aktører til gode og at lokale beboeres fiskeri kan fortsætte.  
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De lokale og andre i Grønland fastboende personer kan fortsætte deres fiskeri og der skal ved 
udvælgelsen af koncessionshaver tages et vist hensyn til lokalt tilhørsforhold.  
 
Kommuneqarfik Sermersooq foreslår i deres høringssvar blandt andet, at der laves forskellige 
forvaltningsplaner for hver enkelt elv, således at der i disse fastsættes nærmere bestemmelser 
om bl.a. fredningsperioder og hvor stort et fiskeritryk der må være på hver elv. Det bør 
rapporteres, hvor mange fisk hver sportsfisker fanger. Kommunen mener, at én operatør kan 
være velegnet til at varetage flere elve og at der kan være logistiske fordele forbundet hermed. 
 

Ønsket om forvaltningsplan for hver elv er imødekommet ved, at der af kommunen skal 
foretages en vurdering af, hvor meget fiskeri en elv kan tåle og dette kan skrives ind i 
koncessionsaftalen. Ligeledes er ønsket om flere elve per koncessionshaver efterkommet. 
Bestemmelser om eventuel fredningsperiode for fiskeri med garn ved elvens udmunding kan 
indsættes i kommunale vedtægter om fiskeri efter fjeldørred som hidtil. 
 
Grønlands Arbejdsgiverforening (GA) bemærker, at 15 elve på landsplan ikke vil kunne 
skabe grundlag for mere end 4-5 operatører på landsplan og at det samlede antal 
koncessionsretselve derfor bør komme op på 30. Med hensyn til udvælgelse af 
koncessionshaver bør de lokale erhvervsråd være med i en høring heraf, hvor bl.a. 
brancheerfaring og kundegrundlag skal tillægges vægt. Koncession bør iflg. GA kunne 
tildeles til op til 3 elve per operatør for at opnå en større professionalisme i driften. For så vidt 
angår selskaber ønskes en formulering, således at også nystiftede selskaber kan få tildelt 
koncession, hvis blot personerne bag ved har tilstrækkelig tilknytning til Grønland. 
 

I forhold til det lovforslag der blev udsendt i høring er det samlede antal af koncessionselve i 
Grønland hævet fra 15 til 20. Endvidere er det maksimale antal elve pr. koncessionshaver 
hævet fra 1 til 2. 
 
I øvrigt henvises til rapporten ”Forslag til model for økonomisk optimering af betalingsfiskeri 
i Grønland” fra 2009, hvor det anbefales, at 16 elve anvendes til koncessionselve ud af et 
samlet antal ørredførende elve på ca. 196. GA’s ønske vedrørende selskaber er efterkommet. 
Der er i lovforslaget indsat en obligatorisk høring af Grønlands Turist – og Erhvervsråd, da 
dette råd må antages at have et godt kendskab til de enkelte turismeaktører i Grønland. 
 
Inuit Cirkumpolar Council, henviser til art. 27 i FN’s deklaration om oprindelige folks 
rettigheder om anerkendelse af skikke og jordbesiddelsessystemer. Der ønskes en bred åben 
proces med hensyn til udvælgelse af elve, hvor hele befolkningen inviteres til at deltage i 
høring og diskussion omkring udvælgelse af elve. 
 

En obligatorisk høring om brugsinteresser til elve tager hensyn til det af Inuit Cirkumpolar 
Council i Nuuk fremsendte ønske om høring. 
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Qeqqata Kommunia har i sit høringssvar bl.a. forlangt, at den lokale befolknings muligheder 
for fiskeri ikke forringes. Endvidere kræves, at kommunerne udpeger elve. 
 
Hertil bemærkes, at at den lokale befolknings fiskeri kan fortsætte og at dette vil blive 

reguleret i andre regelsæt, herunder kommunale vedtægter. Det skal tilstræbes i samarbejde 
med kommunen at vælge elve, hvor der i forvejen ikke er et betydeligt lokalt fiskeri. 
Kommunerne indsender indstilling vedrørende udpegning af elve. 
 

En kreds af borgere i Qeqqata Kommunia henviser til traditionelt brug af elvene af 
lokalbefolkningen gennem mange år og kræver, at der forinden videre sker, skal finde en 
seriøs debat sted blandt brugere og borgere, hvor der også finder en høring sted. 
 

Der er i loven indsat et krav om, at der skal foretages en forudgående høring vedrørende 
brugsinteresser til elve i kommunen. 
 

Qeqqata Erhvervsråd har blandt andet foreslået, at der kun skal være adgang for beboere i den 
pågældende kommune.  
 

Det vurderes, at det er meget få turister der eventuelt vil komme fra andre kommuner i 
Grønland og af denne grund  er forslaget ikke fulgt. Desuden ville det være svært at 
kontrollere. 
  
Politiet i Grønland har i et høringssvar fra d. 18. januar 2011 efterlyst klarhed om, hvorvidt 
eksempelvis personer fra udlandet, der har løst nationalt fiskekort kan fiske i elve, hvor der er 
tildelt koncession. 
 

Den af Grønlands politi ønskede klarhed omkring hvem der har ret til at fiske i en 
koncessionselv har Naalakkersuisut forsøgt at tilvejebringe ved en omskrivning af de første 3 
paragraffer i lovforslaget, således at det nu mere klart fremgår, hvem der har ret til at fiske i 
en koncessionselv og hvem der ikke har ret til at fiske. Herefter er en lettere anvendelse af 
sanktionsbestemmelsen i § 27 muliggjort.  
 
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø har i et høringssvar dateret d. 17. 
december 2010 bemærket, de finder det tvivlsomt, om det vil være muligt at få sportsfiskere 
til at betale i omegnen af 2.000 kr. per dag for at fiske i en fjerntliggende elv. 
 
Med hensyn til afgift foreslår Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø en 
ordning, hvor ansøger selv skal komme med et bud på, hvor meget de vil betale i afgift for en 
koncession. Det påpeges endvidere fra Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og 
Miljø at en koncessionsmeddelelse skal beskrive, om koncessionen eventuelt omfatter en sø, 
der er sammenhængende med en elv. Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø 
anfører, at loven bør præcisere, at den ansøger der vurderes at kunne generere højst mulig 
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omsætning skal have en koncession. 
  

Hvor meget omsætning en arrangør tidligere har skabt er et forhold, der tages hensyn til ved 
udpegning af koncessionshaver. Med hensyn til Departementets forslag vedrørende afgift er 
en anden model valgt, der er lettere at finansiere for en koncessionshaver.  

 
Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 

 
Kapitel 1 

Anvendelsesområde 
 

Til § 1 
 
Denne bestemmelse giver en overordnet præsentation af koncession til sportsfiskeri og 
præciserer blandt andet, at koncession kun omhandler fiskeri efter arten fjeldørred (salvelinus 
alpinus).  
 

Det er forudsat, at koncessionen kun gælder sportsfiskeri, som skal tilbydes til turister. Hvis 
en koncessionshaver således vil fange ørreder i store mængder og sælge dem til konsum er 
dette ikke hensigten med koncessionsordningen. 
 
Det er heller ikke hensigten med ordningen, at en koncessionshaver får tildelt en koncession, 
hvorefter han bruger retten til fiskeri til sit eget sportsfiskeri eller til et privat 
sportsfiskerkonsortium.  
 
Til stk. 2 
 
Med en koncession vil det være muligt for en turistvirksomhed, der arrangerer sportsfiskeri 
for udlændinge (som udlændinge regnes i denne sammenhæng også personer bosat i 
Danmark) at sikre, at der ikke kommer andre grupper eller individer af udenlandske 
sportsfiskere til en elv, hvortil der arrangeres sportsfiskerturisme. På denne måde sikres et 
mere eksklusivt produkt og turistvirksomheden har et godt grundlag for at foretage 
markedsføring i udlandet, eventuelt via samarbejdspartnere i udlandet. 
Bestemmelsen følger definitionen i § 8, stk. 1 og stk. 3 i fiskeriloven for hvilke udlændinge 
der ikke anses for at have ret til at udøve ikke-erhvervsmæssigt fiskeri i Grønland som 
hjemmehørende 
 

Kapitel 2 
Koncession til sportsfiskeri 

 
Til § 2 
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Når der tildeles koncession til en elv medfører dette kun eksklusiv brugsret i forhold til 
personer der ikke har fast bopæl i Grønland.  
 
Definitionen på hvem der betragtes som hjemmehørende og hvem der betragtes som 
udenlandske sportsfiskere svarer til definitionerne i § 8 stk.1 i fiskeriloven om ikke 
erhvervsmæssigt fiskeri. 
 
Bestemmelsen i § 2 er et brud med princippet i § 8, stk. 3 i fiskeriloven om ret til at udøve 
ikke erhvervsmæssigt fiskeri i Grønland, mod opnåelse af særlig tilladelse i form af 
indløsning af et fiskekort, der gælder i hele Grønland.  
 
For at opfylde kravet om fast bopæl i Grønland skal vedkommende være tilmeldt 
folkeregistret i Grønland og eje bolig eller leje bolig i Grønland.  
 
Til stk. 2 
 
Bestemmelsen følger definitionen i § 8, stk. 1 og stk. 3 i fiskeriloven for hvilke udlændinge 
der ikke anses for at have ret til at udøve ikke-erhvervsmæssigt fiskeri i Grønland som 
hjemmehørende. Dette betyder, at statsborgere fra andre lande end Danmark, der ikke har haft 
fast bopæl i Grønland i 2 sammenhængende år forud for det tidspunkt de ønsker at udøve 
ikke-erhvervsmæssigt fiskeri ikke har ret til fiskeri i et koncessionsområde.   

 
Til stk. 3 
 
Bestemmelsen klargør, at det lokale ørredfiskeri kan fortsætte, selv om der er givet 
koncession til en elv. Også personer der har fast bopæl andre steder i Grønland vil have 
adgang til koncessionsområdet. 
 

Til § 3 
 
Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut er kompetent til at træffe afgørelser om tildeling af 
koncession.  
 
Koncession gives ved, at der indgås en koncessionsaftale, som fastsætter de nærmere vilkår 
for koncessionen. 
 
Hensigten med ordningen er, at der gives koncession til et område, hvor der fiskes fra land og 
dette vil i langt den overvejende del af tilfældene være ved en elv. Formuleringen ”til et 
nærmere afgrænset område” er dog medtaget for muliggøre, at en koncession eksempelvis 
kan tildeles til en såkaldt inderfjord. Koncession kan også gives til en del af en elv eller til en 
sø der har forbindelse til en elv eller til kombinationen af elv og sø. 
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Når koncession angår en elv beskrives denne udefra, hvor den udmunder. Dette vil sige, der 
hvor elven møder havet ved højeste tidevand. 
 
Til kortskitser anvendes kortsystemet map-info eller andet velegnet system. 

 

Kapitel 3 
Betingelser for indehavelse af koncession 

 
Til § 4 

 
Der udformes koncessionsaftale, som definerer de nærmere vilkår for koncessionen. Ud fra 
den underskrevne koncessionsaftale udleder koncessionshaver sine pligter og rettigheder.  
 
De væsentligste vilkår nævnes i loven for at definere de vigtigste rammer og minimumskrav 
for koncessionsaftalen og som en tjekliste for de vigtigste punkter, der skal medtages i 
koncessionsaftalen. 
 

Til § 5 
 

Bestemmelse om pligt til at opretholde et rent miljø omkring koncessionselven medtages også 
i koncessionsaftalen. Der kan især være behov for visse pligter med hensyn til miljø hen mod 
afslutningen af en koncessionsperiode. 
 

Til § 6  
 

Bestemmelse om pligt til at føre statistik over fiskeriet medtages også i koncessionsaftalen. 
Pligten til at føre skema over fiskeriet er vigtig, da koncessionsafgiften beregnes ud fra 
oplysningerne om antallet af udenlandske sportsfiskere der hver dag har fisket i elven. 
 
Til stk. 2 
 
Der indsendes et udfyldt skema, der giver oplysning om hver dags fiskeri i hele sæsonen. Det 
er vigtigt, at oplysningerne i skemaet er rigtige, da disse oplysninger danner grundlag for 
beregningen af den årlige afgiftsbetaling. 
 
Forkert rapportering om antallet af sportsfiskere kan efter omstændighederne være en 
væsentlig misligholdelse af koncessionshavers forpligtelser. 
 

Til § 7 
 

Selvom en person opnår koncession til en elv kan vedkommende ikke selv bestemme hvilke 
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redskaber han ønsker anvendt. Det er vigtigt for størrelsen af de fisk der kan fanges, at 
fiskeritrykket er moderat og en begrænsning i hvilke redskaber der kan anvendes er vigtig i 
denne forbindelse.  
 
Når der tildeles en koncession gøres dette ikke for at koncessionshaver kan fange store 
mængder af fisk med salg til konsum for øje, men for at elven kan udnyttes til sportsfiskeri af 
høj kvalitet. 
 

§ 8 
 
For at sportsfiskeriet skal være attraktivt er det vigtigt, at der fanges store fisk. En fjeldørred 
er mange år om at vokse til en stor størrelse og målsætningen om at have store fisk tilgodeses 
ved et skånsomt fiskeri. Eksempelvis kan anvendelse af kroge uden modhager bevirke, at 
fisken kan genudsættes med mindst mulig skade. Obligatorisk brug af krogtang vil ligeledes 
kunne bidrage til, at fisk kan genudsættes med mindst mulig skade. Forbud mod brug af 
spinner og obligatorisk brug af flue er en anden måde at sikre et skånsomt fiskeri. 
 

§ 9 
 

Bestemmelsen angiver, at koncessionshaver skal forsyne hver enkelt sportsfisker, som gives 
adgang til koncessionsområdet med et fiskekort der godtgør, at vedkommende har ret til at 
udøve sportsfiskeri. 
 
Et paradigme til kortet udarbejdes af Naalakkersuisut. Et kort baseret på Naalakkersuisuts 
paradigme skal for hver sportsfisker udstedes og underskrives af koncessionshaver. 
 
For hver koncessionshaver skal kortene nummereres individuelt og fortløbende. For hver 
sæson og for hver koncession startes med nummer et og fiskekortene nummereres fortløbende 
herefter. 
 
Til stk. 2 
 
Med et fiskekort skal en sportsfisker til enhver tid under sportsfiskeriet kunne legitimere sig 
ovenfor repræsentanter fra Grønland Fiskerilicenskontrol, der er den myndighed, som har 
kontrolfunktionen i forbindelse med koncessionsordningen.  

 

Kapitel 4 
Udpegning af koncessionselve 

 
Til § 10 
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Kommunen forestår en bred høring af de lokale interesser. Høringen skal blandt andet omfatte 
det lokale erhvervsråd og den lokale afdeling af KNAPK. Høringen skal være synlig for 
kommunens borgere i almindelighed på linje med eksempelvis en annoncering af planer om at 
bortauktionere en fast ejendom tilhørende kommunen.   
 
Med brugsinteresser forstås navnlig de forskellige former for fiskeri, der kan være tale om. 
Dette kan være traditionelt ørredfiskeri eller det kan være arrangering af sportsfiskeri for 
turister fra udlandet. Høringen skal blandt andet afklare, hvor traditionelt ørredfiskeri med 
garn der sættes i nærheden af mundingen af elven finder sted. 
 
Det er kun forudsat, at der foretages en høring. Efterfølgende anbefalinger af udpegning af 
koncessionselve og efterfølgende udpegning af koncessionselve behøver ikke at finde sted 
samme år som høringen har fundet sted.    
 
Til stk. 2. 
 
Når en rimelig høringsperiode er overstået sammenfatter kommunen et sammendrag af de 
vigtigste høringssvar. Vigtigste høringsparter er i denne forbindelse de forskellige brugere af 
elvene. Det kan være familier der har tradition for hver sommer at tage ophold ved en elv for 
at fiske efter ørreder på traditionel måde. Det kan også være en arrangør af sportsfisketure, der 
henvender sig til turister.   

 
Til § 11 

 
Ud fra et nærhedsprincip er det kommunerne, der i første omgang anbefaler, hvilke elve i 
kommunen, der skal udbydes som koncessionselve. Kommunerne er den myndighed der i 
første instans, bedst kan vurdere, hvilke elve der vil være egnede.  
 
Der findes ca. 196 ørredførende elve i Grønland. Ud af disse vil et begrænset antal være 
velegnede til koncessionselve, idet de har et godt fiskeri og er beliggende i områder hvor der 
ikke kommer mange lokale ørredfiskere. 
 
Til stk. 2 
 
Det skal tilstræbes, at udpege elve, hvor der er gode muligheder for, at en gruppe sportsfiskere 
kan opleve at være alene ved elven, idet dette giver den bedste helhedsoplevelse for 
sportsfiskerturister.  
 
Til stk. 3 
 
For at sikre, at der er god forholdsmæssighed mellem antallet af koncesionselve og 
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almindelige elve og for at sikre, at koncessionselvene er hensigtsmæssigt fordelt i de 
forskellige kommuner træffes den endelige afgørelse om hvilke elve der skal udpeges til 
koncessionselve af Naalakkersuisut. 
 
Afgørelse om hvilke elve der skal anvendes til koncession træffes ved at Naalakkersuisut 
foretager den foreskrevne annoncering om at der kan søges om koncession til bestemte elve. 
Naalakkersuisut træffer afgørelse om hvor mange koncessionselve der kan søges koncession 
til og hvornår dette skal ske.  

Til § 12 
 

Det skal tilstræbes, at der opretholdes en bestand af store fisk, der er attraktive for en 
sportsfisker at fange. Det varierer fra elv til elv og fra sæson til sæson hvor mange fisk en elv 
kan tåle bliver bortfisket, uden at den gennemsnitlige størrelse af fiskene begynder at blive 
væsentligt mindre. 
 
Formålet med den i § 12 nævnte vurdering er, at give en vejledning for, hvor meget det er 
bæredygtigt at fiske i elven per dag, uden at gennemsnitsstørrelsen af fiskene bliver markant 
mindre.  
 
På baggrund af den i § 12 nævnte vurdering kan der i koncessionsaftalen indsættes 
bestemmelse om, hvor mange fisk der må fiskes uden genudsætning i elven per dag. 
 
Et vejledende udgangspunkt er, at der ikke bør tillades mere end 1 person per kilometer elv 
per dag for at sikre et bæredygtigt fiskeri, hvor ørrederne har en stor størrelse.  
 

Til § 13 
 

Det skal være hovedreglen i Grønland, at landets ørredførende elve er almindeligt 
tilgængelige. Derfor begrænses antallet af koncessionselve til 20. Der kan tildeles mere eller 
mindre end 5 koncessionselve til en kommune, hvis forholdene tilsiger det. 
 

Til § 14 
 

Det er vigtigt, at skiltningen har et ensartet og genkendeligt præg. Skiltene skal indeholde en 
henvisning til loven om koncession til sportsfiskeri og en oplysning om, at en overtrædelse af 
forbuddet mod fiskeri vil medføre sanktion i form af bøde. Naalakkersuisut udsender en 
standardtekst til skiltningen. 
 
En kommune kan klargøre et skilt og derefter lade koncessionshaver tage dette med ud til 
koncessionsområdet og opsætte det på et sted, der på forhånd er aftalt med kommunen. 
Herved spares transportudgifter for kommunen. 
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Kapitel 5 
Tildeling af koncession 

 
Til § 15 

 
Koncessionen kan tildeles til personer og selskaber, der har fast tilknytning til Grønland og 
som har haft det igennem længere tid. Det må ikke være tale om personer der blot erhverver 
koncessionen som led i et pro forma arrangement, hvor den reelle koncessionshaver befinder 
sig i udlandet. 
 
Til stk. 2 
 
Ved behandlingen af en ansøgning kan Naalakkersuisut anmode et selskab om at fremsende 
en udskrift fra selskabsregistret for det pågældende selskab der attesterer, at selskabet har 
hjemsted i Grønland. 
 
Til stk. 3  
 
Kontrol over mere end 2/3 af stemmerettighederne kan eksempelvis opnås ved en 
aktionæroverenskomst der regulerer dette. Kontrol over mere end 2/3 af stemmerettighederne 
kan også opnås ved indehavelse af aktier eller anparter der har stemmeret, mens der til andre 
aktier eller anparter ikke er tilknyttet stemmeret (a-aktier eller b-aktier). 
 
Til stk. 4 
 
Alle interessenterne der er medindehavere af interessentselskabet skal have haft 
folkeregisteradresse i Grønland i de 2 forudgående sammenhængende år.  
 

Til § 16 
 

Det er vigtigt, at alle personer der kan have interesse i at ansøge om en koncession får viden 
om, at der er mulighed for at ansøge herom. 
 
Der bør informeres grundigt om planerne om koncession til elve. Den i bestemmelsen nævnte 
annoncering kan suppleres med information til kommunernes erhvervskonsulenter og til 
Grønlands Turist – og Erhvervsråd. Der skal være tale om annoncering i en trykt avis, der 
udgives over hele Grønland. 
 
Annonceringen bør indeholde oplysning om, at ansøgere skal tilvejebringe følgende 
dokumentation: 
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 - dokumentation, i form af udskrift fra det pågældende selskabsregister, for at et ansøgende 
anpartsselskab, aktieselskab eller interessentselskab har hjemsted i Grønland. 
- oplysning om ansøgers navn, adresse, e-mail adresse og udskrift fra GER registret. 
- for ansøgninger fra enkeltpersoner, dokumentation for, at den pågældende har 
folkeregisteradresse i Grønland og har haft det i de forudgående 2 år. 
- attestation for at den pågældende er fuldt skattepligtig i Grønland.  
 

Til § 17 
 
En ansøgning bør indeholde: 
- dokumentation for, at et ansøgende anpartsselskab eller et aktieselskab har hjemsted i 
Grønland. 
- oplysning om ansøgers navn, adresse, e-mail adresse og udskrift fra GER registret. 
- for ansøgninger fra enkeltpersoner, dokumentation for, at den pågældende har 
folkeregisteradresse i Grønland og har haft det i de forudgående 2 år. 
- attestation for, at den pågældende er fuldt skattepligtig i Grønland.  
 
Til stk. 2 
 
For at Naalakkersuisut kan vurdere ansøgers egnethed vedlægges en projektbeskrivelse eller 
en virksomhedsplan, der skal redegøre for, hvordan ansøger vil udnytte en koncession. 
 
Projektbeskrivelsen skal blandt andet redegøre for, hvordan koncessionen vil blive 
markedsført, med eller uden samarbejdspartnere i udlandet. Ligeledes redegøres for, hvordan 
almindeligt affald og fiskeaffald vil blive håndteret i forbindelse med turisters ophold i 
koncessionsområdet.  
 
Til stk. 3 
 
Grønlands Turist – og Erhvervsråd har et godt kendskab til aktørerne i turisterhvervet og vil 
kunne udtale sig om, hvem der hidtil har skabt mest omsætning i lokalområdet og hvem der 
efter deres mening vil være i stand til at skabe mest beskæftigelse ved en miljømæssigt 
bæredygtig udnyttelse af en koncession. 
 
Til stk. 4 
 
Muligheden for at rekvirere et regnskab er medtaget, fordi et sådant vil vise, hvor stor en 
omsætning en arrangør har været i stand til at skabe på turismeaktiviteter og dette vil give en 
indikation på, hvor meget beskæftigelse den pågældende vil kunne skabe fremover.  
 

Til § 18 
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Vurderingen af en ansøgers egnethed foretages i forhold til hovedformålet med 
koncessionsordningen som er, at skaffe omsætning og arbejdspladser i det lokalområde, hvor 
koncessionen er placeret. 
 
Hvis en ansøger tidligere har været indehaver af en koncession vil det være et vigtigt 
argument for at tildele koncession igen, at den tidligere koncessionsperiode har forløbet 
tilfredsstillende. 
 
Nr. 1 
 
Der ses på ansøgers forudgående erfaring med arrangering af sportsfiskeri for turister. 
  
Såfremt ansøger har forudgående erfaring med arrangering af sportsfiskeri for turister fra 
udlandet vil dette være et vigtigt faktum, der taler for tildeling af koncession.  Der kan være 
tale om sportsfiskerturisme, hvor turisterne kommer til Grønland udelukkende for at udøve 
sportsfiskeri. Rejserne er eventuelt arrangeret af et rejsebureau udenfor Grønland, der er 
specialiseret i sportsfiskerrejser. 
 
Når der foretages en vurdering af en ansøger der tidligere har beskæftiget sig med arrangering 
af sportsfiskerturisme henses der også til, hvorledes vedkommende har håndteret det 
miljømæssige aspekt af fisketurene, såsom bortskaffelse af almindeligt affald og fiskeaffald. 
Der henses endvidere til, om fiskeriet er foregået på en bæredygtig måde. 
 
Nr. 2 
 
Såfremt to ansøgere til samme koncession begge har erfaring med arrangering af sportsfiskeri 
for turister fra udlandet henses der til, hvem der hidtil har været i stand til at skabe den største 
omsætning, idet dette er en indikator for, hvem der vil kunne skabe mest beskæftigelse. 
 
Nr. 3 
 
Anden erfaring fra turismeerhvervet kan eksempelvis være beskæftigelse med indkvartering   
for turister, chartersejlads for turister eller arrangering af vandreture for turister.  
 
Såfremt en ansøger tidligere har beskæftiget sig med turisme er der en formodning for, at 
vedkommende også vil være kvalificeret til at beskæftige sig med sportsfiskerturisme. 
 
Nr. 4 
 
Der kan henses til, om ansøgeren har sin turismevirksomhed placeret i den kommune hvor, 
koncessionen er placeret.  
 

Til § 19 
 

 

Naalakkersuisut er ikke forpligtiget til at meddele koncession, hvis det vurderes, at der ikke er 
kvalificerede ansøgere. Naalakkersuisut kan vælge at indkalde ansøgere til koncession til en 
eller flere elve på et senere tidspunkt. 
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Til § 20 

 
Det er ikke hensigten med koncessionsordningen, at koncession overdrages permanent til 
enkeltpersoner eller selskaber og derfor løber koncessionsperioden kun i 10 år. Det antages, at 
en periode på 10 år er lang nok til, at koncessionshaveren kan arbejde langsigtet med 
udvikling af turismeproduktet. 
 
Ved genansøgning om koncession evalueres den senest forløbne koncessionsperiode. 
  
Der er ikke tiltænkt nogen begrænsning af, hvor mange koncessionsperioder á 10 år en 
bestemt koncessionshaver kan have. 
 

Til § 21 
 

Som ved det erhvervsmæssige fiskeri vil man sprede retten til at udnytte ressourcerne ud på 
flest muligt personer/selskaber. De typiske operatører indenfor grønlandsk turisme er små 
firmaer og disse har en størrelse, som er passende til én koncession.  
 
For at skabe mulighed for større professionalisering og vækst vil det dog være muligt at have 
op til 2 koncessioner. 
  
Til stk. 2 
 
Bestemmelsen angår aktieselskaber og anpartsselskaber og 50 % henviser til aktiekapital eller 
anpartskapital. 
 
Til stk. 3 
 
Denne bestemmelse er især udformet med henblik på aktieselskaber og anpartsselskaber. 
En bestemmende post forstås på samme måde som dette udtryk fortolkes ved erhvervs-
mæssigt fiskeri. Det vil sige, hvis der foreligger en situation, hvor der er mange små 
aktionærer der eksempelvis hver har 2 % af selskabskapitalen og en enkelt som har 
eksempelvis 35 % vil denne sidstnævnte blive betragtet som havende bestemmende 
indflydelse. 

Kapitel 6 
Betaling 

 
Til § 22 

 
Da samfundet overdrager en ressource, der som udgangspunkt tilhører hele det grønlandske 
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samfund skal der betales en afgift herfor. Samtidigt er det administrativt tidskrævende for 
Naalakkersuisut og kommunerne at tildele en koncession. 
 
Med en afgiftspligt, som beregnes per sportsfisker per dag vil koncessionshaver kun skulle 
erlægge betaling en gang årligt, efter at koncessionen har genereret omsætning. 
 
Det skal sikres, at koncessionshaver fremkommer med rigtige oplysninger om antallet af 
sportsfiskerturister og derfor har koncessionshaver pligt til, jfr.§ 6, at oplyse Naalakkersuisut 
om, hvor mange der har fisket i en elv per dag i sæsonen. Beregning af skyldig afgift 
foretages på grundlag af oplysningene i skemaet. 
  
Til stk. 3 
 
Hvis den 1. oktober eller den 1. december falder på en lørdag eller på en søndag er 
næstfølgende mandag forfaldsdag eller seneste rettidige betalingsdag. 

 

Kapitel 7 
Ophør og overdragelse af brugsret 

 
Til § 23 

 
Hensigten med tildeling af koncession er, at denne udnyttes og såfremt dette ikke sker bør 
elven gå tilbage til almindeligt ikke erhvervsmæssigt fiskeri. Der kan også udbydes 
koncession til elven igen. Afgørelse om ophør af koncession træffes på baggrund af indsendte 
oplysningsskemaer. 
 
Naalakkersuisut indhenter oplysninger hos koncessionshaver om sportsfiskerturisternes 
normale betaling, såfremt oplysninger herom er fornødne.  
 

Til § 24 
 
Området omkring elven skal så vidt muligt efterlades uden varige spor fra sportsfiskeriet. 
 
For så vidt angår en hytte eller andre lignende installationer vil disse dog være omfattet af 
reglerne om arealtildeling og der henvises i det hele taget til reglerne om arealtildeling.  
 

Til § 25 
 
Bestemmelsen er en misligholdelsesbeføjelse for Naalakkersuisut for det tilfælde, at der ikke 
indbetales afgift. Anden væsentlig misligholdelse kan efter omstændighederne være 
manglende fremsendelse af korrekt information om hvor mange sportsfiskere der har benyttet 
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en elv i sæsonen jfr. § 6. En væsentlig misligholdelse kan også foreligge, hvis 
koncessionshaver grovt overtræder sin forpligtelse til at holde området rent.  

 
Til § 26 

 
Denne bestemmelse er medtaget for at undgå spekulation i koncessioner. Såfremt 
koncessionshaveren ikke er i stand til at udnytte den koncession han har erhvervet må det 
godkendes af Naalakkersuisut, såfremt han ønsker at overdrage koncessionen for resten af 
koncessionsperioden. 
 
Såfremt der sker overdragelse vil det kun gælde for de resterende år af koncessionsperioden. 
 
Ved vurdering af en overdragelse skal den part til hvem koncessionen ønskes overdraget 
vurderes udfra samme kriterier som, hvis der var tale om en ny ansøger til koncession. 
 
Hvis der er tale om et interessentselskab betragtes det som en overdragelse, hvis blot en af 
interessenterne skiftes ud. 
 
Til stk. 2 
 
Såfremt koncessionen indehaves af et selskab sidestilles det med ejerskifte, hvis mere end 
halvdelen af selskabskapitalen skifter ejer.  
 
Til stk.3 
 
Kontrol over mere end 50 % af stemmerettighederne kan eksempelvis opnås ved en 
aktionæroverenskomst der regulerer dette. Kontrol over mere end 50 % af 
stemmerettighederne kan også opnås ved indehavelse af aktier eller anparter der har 
stemmeret, mens andre aktier eller anparter ikke har stemmeret (a-aktier eller b-aktier). 
 
En overdragelse anses også for at foreligge, hvis der sker overdragelse af en bestemmende 
aktiepost eller ved ændring af stemmeretten knyttet til aktierne, således at en bestemmende 
indflydelse over selskabet opnås eller ved aftaler der har samme virkning. 
 
Til stk. 4 
 
Enhver overdragelse af aktier eller anparter i selskabet der besidder koncessionen skal 
meddeles. Endvidere skal det meddeles, hvis der i et interessentselskab sker udskiftning i 
kredsen af interessenter.  
 
Til stk. 5 
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Hvis blot en enkelt interessent skiftes ud i et interessentselskab anses selskabet for at være 
ændret og meddelelse herom til skal sendes til Naalakkersuisut. 
 
Til stk. 6 
 
Da der ikke sikkerhed for at en eventuel arving vil være i stand til at udnytte en koncession 
kan en arving ikke indtræde i koncession. 

 

Kapitel 8 
Foranstaltninger 

 
Til § 27 

 
For at eneretten skal være effektiv skal det være forbundet med sanktioner at krænke denne. 
 
Idømmelse af foranstaltninger varetages af politiet, men overtrædelse kan observeres og 
påpeges af jagtbetjente. Grønlands Fiskerilicenskontrol varetager kontrol og tilsyn med 
ordningen.  
 
Beskrivelsen af de personer der kan idømmes foranstaltninger imod følger § 2 stk. 1 og stk. 2 
 

Til § 28 
 
Bestemmelsen har til formål at sikre, at området omkring en koncessionselv efterlades ryddet 
og pænt efter endt koncessionsperiode.  
 
En oprydning der foretages for den tidligere koncessionshavers regning må ikke gå ud over 
det nødvendige for en almindelig reetablering af området. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


