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Ændringsforslag 

til 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2015 om ændring af Landstinglov om fiskeri. 

Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. 

Til § 10a 

1. Stk. 2 affattes således: 
”Naalakkersuisut kan ved fastsættelse af regler efter stk. 1 i det kystnære fiskeri, betinge en 
tilladelse af, at ansøger tidligere har haft en tilsvarende licens, og at ansøger har udnyttet sin 
licens i det forudgående år.”  

 
2. Efter stk. 2 indsættes som nyt stykke: 
”Stk. 3. Naalakkersuisut kan ved fastsættelse af regler efter stk. 1 og 2 undtage personer, der 
tidligere har haft tilladelse til erhvervsfiskeri.”  

 

Bemærkninger til ændringsforslaget. 

Almindelige bemærkninger 

Ændringsforslaget til Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Landstinglov om fiskeri 
fremsættes på baggrund af Udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrugs betænkning af 9. maj 
2015, således at det sikres ikke at udelukke personer, som inden forslagets 
vedtagelsestidspunkt har opnået licens til erhvervsfiskeri.  

Det er i overensstemmelse med Udvalgets betænkning ligeledes indarbejdet en bestemmelse, 
der gør det muligt at dispensere, således at personer, der ikke har haft licens eller personer der 
ikke har udnyttet deres licens i de eller i det forudgående år eksempelvis på grund af havari, 
sygdom, uddannelse eller mangel på indhandlingssted, får mulighed for at genetablere sig i 
erhvervet.  

Ændringsforslaget har ingen økonomiske konsekvenser. 

Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

Til nr. 1 

Bestemmelsen har som formål at sikre, at kun personer, som reelt lever af erhvervsfiskeri får 
muligheden for, at deltage i erhvervsfiskeriet. Bestemmelsen udelukker dog ikke muligheden 
for dispensation såfremt biologiske grunde taler herfor. Naalakkersuisut kan således undtage 
udvalgte områder fra de generelle regler, der fastsættes i medfør af denne bestemmelse, 
såfremt fiskerimulighederne i det pågældende ikke taler imod dette. 

Bestemmelsen giver Naalakkersuisut bemyndigelse til at fastsætte regler, der gør udstedelse 
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og opretholdelse af fiskeritilladelser betinget af, at ansøgeren har haft en tilsvarende 
fiskeritilladelse (licens) i det forudgående år, og at ansøger har udnyttet sin licensbevilling i 
det forudgående år. 

Denne bestemmelse er tiltænkt personer, som ikke tidligere har haft licens til erhvervsfiskeri, 
og som ansøger om licens til erhvervsfiskeri efter lovens vedtagelsestidspunkt.  

 Administration af ordningen vil blive tilrettelagt således, at personer, der allerede har opnået 
licens til erhvervsfiskeri før lovens ikrafttræden, ikke fremadrettet vil blive udelukket fra at 
erhverve en tilladelse efter bestemmelsen. 

Til nr. 2 

Denne bestemmelse danner grundlag for meddelelse af dispensation til erhvervsfiskere, som 
har haft indstillet fiskeriet eksempelvis på grund af havari, sygdom, uddannelse eller mangel 
på indhandlingsmuligheder. Bestemmelsen er tiltænkt at skulle anvendes i forbindelse med 
licensansøgninger fra erhvervsfiskere, som ønsker at genetablere sig i erhvervet. 

 

 

 

 
 

 


