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Titelblad

Isfiskeriet af hellefisk i Qaanaaq 
– kvalitet, udvikling og anbefalinger

Tak
Tak til alle de fangere i Qaanaaq og Qeqertat, der med 
interesse og glæde har fortalt om det lokale fiskeri efter 
hellefisk og de forskellige udfordringer. 

Til fabrikschef i Qaanaaq, Rosa Davidsen, der velvilligt har 
fortalt om produktionen og vist rundt på fabrikken. 

Til fanger Toku Oshima, der viste os rundt på fiskepladserne 
ved Qaanaaq og lånte os sin fiskeplads til forsøgsfiskeri. 

Til fisker, ræklingeproducent og tidligere fabrikschef på byg-
defabrik i Diskobugten, Jesper Løvskov fra Ilulissat, der har 
deltaget i turen til Qaanaaq og Qeqertat og kompetent 
fortalt om fiskemetoder, fiskekvalitet, fiskeopbevaring og for-
arbejdning. 

Til kok Peer Frausing fra IceSea, der ligeledes har deltaget 
i turen og bidraget med sin store viden om fødevarekvalitet. 

Til Robert Jensen fra IceSea for rapportens layout. 

Og ikke mindst til Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet, 
der har bidraget med kommenterer og input til rapporten.

Kåre Hendriksen,
Center for Arktisk Teknologi ved 
Danmarks Tekniske Universitet
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Indledning
Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af et feltstudie i Qaanaaq og Qeqertat fra den 24. april til 12. maj. 
Turen havde to sammenhængende og forskningsrelaterede formål:

Turens ene formål var at undersøge og beskrive fiskeriet af hellefisk gennem hele processen fra fangernes praksisser på 
isen over transporten til indhandlingen og behandlingen på fabrikken i Qaanaaq for dermed at vurdere og dokumen-
tere kvaliteten af fisken. Samtidig blev der indsamlet materiale til at udvikle branding af områdets fiskeri og hellefisk. 
De gennemførte undersøgelser viste, at kvaliteten i fiskeriet i Qaanaaq har udviklet sig meget positivt, og at fabrikken 
derfor er i stand til at eksportere hellefisk i høj kvalitet. Det er ovennævnte elementer af turens formål, der afrapporteres 
i nærværende rapport.

I sammenhæng hermed havde turen som formål at følge op på den forskning, Center for Arktiske Teknologi (ARTEK) på 
DTU har stået spidsen for vedrørende infrastrukturens betydning for erhvervsudvikling i Qaanaaq distrikt. På turen blev 
der i samarbejde med Nukissiorfiit fulgt op på etableringen af vandforsyning i Qaanaaq samt el- og vandforsyning i 
Qeqertat, og desuden blev der gennemført forundersøgelser til en ræklingeproduktion i Qeqertat. Dette afrapporteres 
andetsteds. 

Hellefiskens kvalitet
Kvalitet er en central forudsætning for at udvikle en særlig branding af hellefisk fra Qaanaaq, og det er derfor afgøren-
de at sikre og dokumentere kvaliteten af fisken.  

Med afsæt i den forskning, der kort beskrives nedenfor, tog Birgitte Hoffmann fra AAU og Kåre Hendriksen fra ARTEK 
DTU sammen med gourmetkokken Peer Frausing og brandingeksperten Robert Jensen i 2016 initiativ til den socialøko-
nomiske forening IceSea. IceSea ś formål er at markedsføre hellefisken fra Qaanaaq som noget eksklusivt på baggrund 
af råvarens høje kvalitet kombineret med fortælling om fiskeriet, fangeren og distriktets unikke historie. 

Det er IceSea’s vurdering. at hellefisken fra Qaanaaq som udgangspunkt har en meget høj kvalitet og særlig god 
smag på grund at et højere fedtindhold, end det gælder for hellefisk fanget eksempelvis i Diskobugten. Vores dialog 
med gourmet-restauranter og high-end fiskeimportører og forretninger viser, at der er en efterspørgsel efter et sådant 
produkt. Det vil muliggøre en betydelig højere indhandlingspris til fangerne, end den nuværende, der ligger omkring 
en fjerdedel under indhandlingsprisen i Diskobugten og Uummannaq distrikt. Det vil desuden markedsføre området og 
være et potentiale for andre erhvervstiltag både indenfor fiskeri og turisme. 

Gennem bestræbelserne på at udvikle en eksklusiv markedsføring af hellefisken fra Qaanaaq har det vist det sig, at 
nogle af de hellefisk, der gennem de sidste år er leveret til Royal Greenland i Aalborg, ikke har haft den fornødne 
kvalitet til at retfærdiggøre en sådan eksklusiv markedsføring. Der syntes således at foregå et kvalitetstab fra fiskene blev 
fanget på fiskepladserne på isen til udskibningen af fisken fra Qaanaaq. 
 
Denne problemstilling har vi søgt at adressere i samarbejde med Avannaata Kommunia, der har stor fokus på at ud-
vikle erhvervsmuligheder i Qaanaaq. Avannaata Kommunia har bidraget med økonomisk støtte til nogle af IceSea’s 
aktiviteter, og herunder til gennemførelse af turen til Qaanaaq i april og maj 2019. 

Infrastruktur og erhvervsudvikling i Qaanaaq og Qeqertat
Projektet med at udvikle branding og modeller for salg af hellefisk fra Qaanaaq er baseret på forskning, der kobler 
infrastruktur, erhvervsudvikling og bæredygtighed. Forskningen i udviklingen af bæredygtige erhvervsmuligheder i de 
geografisk isolerede og små samfund i Grønland, bygger videre på mange års forskning i bygders udviklingsdynamik 
(Hendrikesen 2013). I forhold til Qaanaaq er der gennemført en række projekter, som der redegøres for i tekstboksen. 
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Forskningen bag projektet

I eftersommeren 2014 og vinteren 2015 indledtes en detaljeret og helhedsorienteret kortlægning af 
Qaanaaq områdets eksisterende infrastruktur som el- og vandforsyning, forsynings- og transportinfra-
struktur, indhandlingsmuligheder etc. samt de lokale erhvervspotentialer. Denne kortlægning blev gen-
nemført af Kåre Hendriksen fra Center for Arktisk Teknologi (ARTEK), Danmarks Tekniske Universitet, og 
Birgitte Hoffmann fra Institut for Planlægning, Aalborg Universitet. Forskningen blev finansieret af den 
tidligere Qaasuitsup Kommunia samt af de to institutioner. (Hendriksen og Hoffmann 2016) 

Kortlægningen pegede på ikke-udnyttede eller underudnyttede erhvervspotentialer primært i relation til 
det begyndende fiskeri efter hellefisk. Men også i forhold til det, der kan karakteriseres som ekstrem- 
eller adventureturisme, hvor turisterne om vinteren deltager i længere slædeture eventuelt kombineret 
med fangst og langlinefiskeri fra isen, og om sommeren sejlture kombineret med fangst og fiskeri. Dertil 
kommer klimaturisme med at iagttage og blive præsenteret for de tydelige og store klimaforandringer 
og konsekvenserne for befolkningen. 

I forbindelse med kortlægningen blev der peget på, at de bedste potentialer for fiskeri af hellefisk 
ligger inde ved bygden Qeqertat, ca. 70 km længere inde i fjorden, som samtidig er distriktets bedste 
sted for fangst af narhvaler og tættest på områder med rensdyrfangst. Qeqertat var karakteriseret ved, 
som den eneste bygd i Grønland, ikke at have formel bygdestatus og derfor hverken el- eller vandfor-
syning eller teleforbindelse til omverden. Samtidig havde bygden nogle særlige kvaliteter i forhold til at 
udnytte disse ressourcer. Der findes to potentielle vandsøer, hvor Qaanaaq ikke har noget vintervand, 
og Qeqertat ligger på klippe, medens hele Qaanaaq ligger på en moræneskråning med deraf føl-
gende udfordringer med permafrost og sætningsskader. Qeqertat har trods den ringe infrastruktur en 
aktiv befolkning og der er mange i distriktet, der periodisk bor i  Qeqertat i forbindelse med fangst og 
fiskeri og flere familier har givet udtryk for at de gerne ville bo der, hvis det var muligt.

Samtidig pegede kortlægningen på en række betydelige infrastrukturudfordringer som f.eks. sektori-
sering og suboptimering samt mangel på lokal viden og forankring, hvor flere af disse udfordringer 
fungerer som en hel eller delvis barriere for erhvervsudviklingen. Såvel infrastrukturudfordringer som 
erhvervspotentialer førte til nye forskningsprojekter. (Hendriksen og Hoffmann 2016; Hendriksen & 
Hoffmann 2016)

I foråret 2017 gennemførte Kåre Hendriksen i samarbejde med Departementet for Boliger og Infrastruk-
tur en kortlægning af de samlede boligforhold i Qaanaaq og herunder konsekvenserne af de mange 
sætningsskader som følge af fundering på permafrost. (Hendriksen og Johannesen 2017)

I sommeren 2017 gennemførte ARTEK et større kerneboreprogram for at vurdere af de geofysiske 
forhold i Qaanaaq med fokus på aktivlagets udvikling og sammensætning samt vandindhold og geo-
fysisk sammensætning af det øvre permafrostlag. Undersøgelser der delvist var finansieret af Departe-
mentet for Boliger og Infrastruktur med henblik på fremtidige boligbyggeri i byen, delvist af Nukissiorfiit 
med henblik på den fremtidige placering af nye vandtanke og endelig af forskningstid fra DTU. Ved 
samme lejlighed blev det vurderet, hvor og hvordan der kunne etableres en mole ud til det rev, der 
ligger ud for Qaanaaq med det formål at effektivisere ind- og udpramning af gods og smidiggøre 
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indhandlingen af fisk sidst på sæsonen, hvor isne inden for revet bryder op, samt at skabe læ for joller.

Der blev også i sommeren 2017 gennemført en opmåling af vandpotentialerne i en sø ved bygden 
Qeqertat, som viste, at her er rigeligt helårsvand til en betydelige større befolkning samt en fiskeproduk-
tion (Sørensen 2017). I efteråret 2017 besluttede Inatsisartut (Grønlands Landsting), at der skal bygges 
et elværk i Qeqertat og etableres en vandforsyning.

Endelig blev der i sommeren 2017 gennemført en mere systematisk analyse af erhvervspotentialerne i 
distriktet knyttet til indhandling af hellefisk (Hendriksen og Hoffmann 2018).

De samlede feltstudier i sommeren 2017 omfattede fem videnskabelige medarbejdere, et boresjak på 
tre samt 12 studerende, med Kåre Hendriksen fra ARTEK som den hovedansvarlige.

I efteråret 2018 gennemførte ARTEK ved Kåre Hendriksen sammen med to konsulenter på området fra 
Ilulissat en mere systematisk analyse af potentialerne ved at etablere en ræklingeproduktion (vintertørre-
de tynde strimler af hellefisk) i Qeqertat samt hvilken infrastruktur, det forudsætter. En analyse der delvist 
blev finansieret af Avannaata Kommunia.

Målet med turen til Qaanaaq i april og maj 2019 var dels at følge op på problemstillingen og løs-
ningsmodeller for vandforsyning af Qaanaaq, hvor Nukissiorfiit nu har besluttet at etabler en vandtank 
på 5.000 m3 som supplement til det to eksisterende på hver 2.000 m3. Dels at vurdere antallet af 
frysecontainere, der i første omgang vil være behov for i forbindelse med etablering af en kombineret 
ræklingeproduktion og indhandling af hellefisk i Qeqertat, samt placering heraf. Samt i dialog med 
Nukissiorfiits distriktschef for Nordgrønland, Kjell Bergman, at følge op på etableringen af elværk og 
vandforsyning i Qeqertat.

Der er således en tæt sammenhæng mellem forskningen og initiativerne til at styrke et bæredygtig lokal 
erhvervsudvikling i Qaanaaq området. Viden og metoder herfra skal øge mulighederne for at styrke 
en tilsvarende erhvervsudvikling andre steder i Grønland. Henvisninger til rapporter og artikler kan ses 
i referencerne. 
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Baggrund
Qaanaaq er den by i Grønland, der har den laveste gennemsnitlige personindkomst såvel som den laveste hus-
standsindkomst, og samtidig er Qaanaaq udfordret på en lang række områder som arbejdsløshed/underbeskæfti-
gelse, sociale problemer etc. (Grønlands Statistik 2019). Dertil kommer, at hele byen ligger på en moræne skråning 
med permafrost, der har resulteret i, at en stor del af boligerne har alvorlige sætningsskader, som beboerne hverken 
har tekniske muligheder for eller økonomi til at udbedre (Hendriksen og Johannesen 2018). Der ses således et stort 
behov for at udvikle flere indkomstmuligheder, etablere den nødvendige infrastruktur og forbedre de sociale forhold 
(Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af naturressourcer i Grønland 2014).

Forskning i infrastruktur og erhvervspotentialer samt barrierer for erhvervsudvikling i Qaanaaq og distriktets bygder 
peger på, at fiskeriet efter hellefisk kombineret med en fastholdelse af de traditionelle metoder for fangst og udviklin-
gen af turismen kan bidrage til at forbedre befolkningens levestandard. 

I fjordsystemet ved Qaanaaq er der gennem flere år blevet fisket efter hellefisk (Hastrup 2015), og der har været 
en gradvis stigning i de indhandlede mængder (Inughuit Seafood 2017), hvor indhandlingen i 2018 nåede op på 
omkring 200 ton. Sammenlignet med de sydligere distrikter er indhandlingen i Qaanaaq meget beskedent, idet 
der i 2018 blev indhandlet 11.656 ton i Diskobugten og heraf 7.518 ton i Ilulissat distrikt, 8.678 ton i Uummannaq 
distrikt samt 6.806 ton i Upernavik distrikt (Grønlands Statistik 2019). 

I Qaanaaq fiskes der kun om vinteren fra havisen med langline, fordi narhvalerne kommer ind i fjorden, når isen 
forsvinder, og med narhvalerne forsvinder hellefisken fra området.

Qeqertat som fiskeplads
Gennem de seneste år har en god del af fiskeriet foregået inde ved Qeqertat ca. 70 km længere inde i fjorden, 
hvor fangerne vurderer, at hellefiskene generelt er større og der er flere hellefisk på linerne ved hvert træk, end ude 
ved Qaanaaq. Både i 2015 og 2017 blev der set omkring 15 fiskepladser inde ved Qeqertat (Hendriksen og 
Hoffmann 2018), men i år var der kun fem. Fangernes forklaring var, at isen ind til Qeqertat i år var dårligere, og at 
der var opstået større revner i isen efter en storm, der gjorde det svært for fabrikken i Qaanaaq at køre ind i bil og 
hente fisken. Dertil kommer, at fabrikkens bil, der er ejet af Royal Greenland, i længere perioder stået stille på grund 
af tekniske problemer. De tekniske problemer kræver ofte at der sendes en mekaniker og reservedele fra Ilulissat, 
hvilket kan skabe flere ugers forsinkelse. Dette er et resultat af den sektorisering, der har fulgt med selskabsgørelsen 
af infrastrukturen, der rammer de små samfund hårdt (Hendriksen & Hoffmann 2017 a + 2017 b; Hendriksen og 
Hoffmann 2018).

De bedste fiskepladser ligger inde ved Qeqertat ca. 70 km 
længere inde i fjorden
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Desuden kan en del af forklaringen være, at en af de fangere, som fisker mest i området, Toku Oshima, i år ikke har 
fisket inde ved Qeqertat, fordi hun har været i Japan og til en række møder rundt om i Grønland. De tidligere år har 
der været flere fra Qaanaaq og Siorapaluk, der har fulgt hende, når hun etablerede en fiskeplads ved Qeqertat, bl.a. 
fordi hun har kunnet organisere transport med snescooter af hellefisken i de perioder, hvor biltransport ikke er mulig. 
Hvis fangerne selv skal transportere fiskene på hundeslæde, tager det en dag hver vej, hvorfor mange vælger i stedet 
at fiske i nærheden af Qaanaaq på trods af en ringere fangst.

Hellefiskens kvalitet
Projektgruppen har gennemført forsøg med produktion af ræklinger af hellefisken fra Qaanaaq og sammenlignet det 
med produktion af ræklinger af hellefisk fra Isfjorden ved Ilulissat. Forsøget viser, at der produceres næsten den dob-
belte vægt ræklinger af hellefisk fra Qaanaaq sammenlignet med hellefisk fra Ilulissat. Det indikerer, et hellefisken fra 
Qaanaaq har en højere fedtprocent. 
Samtidig vurderes det, på baggrund af et solidt kendskab til hellefiskens kvalitet ved Ilulissat, at hellefisken fra fjord-
systemet ved Qaanaaq og ind mod Qeqertat er forholdsmæssigt tykkere over ryggen. Kombinationen af en højere 
fedtprocent og et tykkere kødlag øger fiskens kvalitet og smagsoplevelse. Trods det indhandles fisken til kun 16,50 kr. 
pr. kg, og dermed en betydeligt lavere pris end sydpå, hvor indhandlingsprisen i Ilulissat ligger omkring 24 kr. pr. kg.

Fiskens høje kvalitet kombineret med distriktets historie og fortællinger om fangeren, der fanger fisken, muliggør en eks-
klusiv markedsføring over for højkvalitetsfiskeforretninger og gourmet-restaurationer, hvilket potentielt kan bidrage med 
en højere indhandlingspris. Dette vil give mulighed for en væsentlige bedre pris til fangere, hvilket vil øge fangerens 

Revner i isen der gør det umuligt at hente fisk med fabrikkens bil.
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incitament for at fiske.  

Den frosne fisks kvalitet
For nærmere at udvikle en eksklusiv markedsføring, der kan legitimere en højere indhandlingspris, har projektgruppen af 
to omgange købt en pallepapkasse (scantainer) frosne hele hellefisk fra fabrikken i Qaanaaq gennem Royal Greenland 
i Aalborg fanget i vinteren 2016/17 henholdsvis 2017/18. Intentionen var, at disse fisk skulle benyttes som vareprøver 
og til arrangementer, der bidrager til at promovere Qaanaaqs hellefisk. Intentionen blev dog udfordret af, at de frosne 
hellefisk i begge sendinger havde meget varierende kvalitet. 

I begge tilfælde blev scantainerne modtaget og håndteret af kokken Peer Frausing, og det var hans faglige vurdering, 
at alle fisk som udgangspunkt havde haft meget høj kvalitet ved fangsten. Det stod dog hurtigt klart for Peer, at omkring 
halvdelen af hver sending undervejs i forløbet ikke havde været opbevaret tilstrækkeligt koldt, hvorfor disse fisk ved 
optøning synes ’kedelige’ og mindre friske og fik en harsk og ram lugt. Når disse fisks slim blev vasket af og skællene 
skrabet af, havde selve fisken en acceptabel – men langt fra optimal – kvalitet. Peer Frausing foretog i begge tilfælde 
en systematisk sortering af fiskene i de to scantainers, hvor det viste sig de øvrige fisk var af høj kvalitet, og at der ikke 
var nogen systematik i placeringen. De gode og dårlige fisk lå blandet mellem hinanden.

Efter sorteringen blev de gode fisk benyttet til de arrangementer, som projektgruppen har afholdt i løbet af 2018 og 
foråret 2019. Og en del af de resterende fisk er blevet brugt til at udvikle og teste forskellige røgvareprodukter. 

Erfaringerne efterlod projektgruppen med den klare konklusion, at det ikke er muligt at foretage en eksklusiv markeds-
føring af distriktets fisk baseret på kvalitet og historie, med den kvalitet, vi havde modtaget fra Royal Greenland. Derfor 
gik projektgruppen i dialog med Royal Greenland for om muligt at afdække, hvor i indhandlings- og opbevaringsflowet 
kvalitetstabet opstår. Gennem dialogen viste det sig, at det ikke var muligt for Royal Greenland i Aalborg at pege på 
en konkret forklaring på kvalitetsudfordringerne med hellefiskene fra Qaanaaq, men at de var opmærksomme på dem, 
og derfor bliver fiskene primært solgt til rygning.

Fabrikken i Qaanaaq
Fabrikken i Qaanaaq ejes af Inughuit Seafood A/S. Den underliggende ejerstruktur er lidt utraditionel og kompleks, 
idet Inughuit Food ejer fryseren, Thulefonden ejer frysehuset, medens Royal Greenland ejer produktionslokalerne. 

Det er Royal Greenland, der står for fabrikkens daglige drift, og direktøren for Inughuit Seafood A/S er Royal Green-
lands driftschef for produktion af hellefisk; Niels Ole Møller fra Ilulissat.

I den fire mand store bestyrelse sidder to fra Qaanaaq: K’ulutana Kvist og tidligere borgmester Jens Danielsen, der er 
bestyrelsesformand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Lars Nielsen fra Royal Greenland i Sæby, der er næstformand 
i bestyrelse, og juridisk konsulent Andor Thomsen fra Nuuk.

Dialog med Avannaata Kommunia
Avannaata Kommunia er meget engageret i at forbedre erhvervs- og levevilkårene i Qaanaaq, og kommunen er gen-
nem Thulefonden indirekte medejer af indhandlingsanlægget i Qaanaaq. 

På baggrund af en drøftelse af de nævnte kvalitetsudfordringer aftalte projektgruppen og Avannaata Kommunia, at 
Kåre Hendriksen fra ARTEK DTU skulle tage til Qaanaaq sammen med kokken Peer Frausing fra IceSea samt fiskeren 
og ræklingeproducenten Jesper Løvskov fra Ilulissat for at undersøge, hvor kvalitetsproblemerne opstår og dokumentere 
fiskeriet i hele processen. Avannaata Kommunias erhvervsafdeling finansierede rejsen for Peer Frausing og rejse og 
honorar til Jesper Løvskov. Undersøgelserne i Qaanaaq foregik fra den 24. april til den 12. maj.
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Friskfangede hellefisk på fiskeplads ud for Qaanaaq, maj 2019.

De vigtigste fiskepladser er lige ud for Qaanaaq, langs fjeldvægen på sydsiden af fjorden og inde ved Qeqertat.

Fiskepladserne

Turen var planlagt til slutningen af april og begyndelsen af maj for at muliggøre en vurdering af fangerens håndtering 
og opbevaring af fisken i overgangsperioden mellem stærk frost og varmegrader.
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Figuren viser middeltemperaturen for Pituffik (Thule Air Base), der ligger ca. 100 km syd for Qaanaaq (www.dmi.dk) 

Generelle temperaturforhold
I vinterperioden fra fiskeriet begynder i slutningen af november til midt i marts ligger temperaturen oftest i intervallet 
-20° til -35° og kan og periodisk være koldere. Og frem til solen begynder at få lidt magt i slutningen af marts, er 
temperaturen stort set altid under -20°. I denne periode frysen fisken kort efter, den er fanget og lagt på isen, og oftest 
er der tale om en lynfrysning. 

Fra slutningen af marts og frem til midnatssolen begynder den 21. april er nattetemperaturen oftest under -20° og dag-
temperaturen under frysepunktet. I denne periode bør der heller ikke være problemer med at opbevare hellefisken på 
isen nogle dage.

Fra slutningen af april kan der opstå perioder med tø i de timer, hvor solen varmer mest, og fra begyndelsen af maj 
er det normalt med tø i ’dagtimerne’, medens der oftest fortsat er frost, når solen står lavest på himmelen. Således blev 
der under opholdet målt lufttemperaturer ude på isen fra - 23° til 2,3°.

I begyndelsen af denne periode fortsætter fiskeriet over store dele af fjorden. Men mod begyndelsen/midten af maj 
begynder fangerne at trække fiskepladserne tilbage fra sydsiden af fjorden og over til relativt tæt på Qaanaaq, fordi 
de skal være sikre på at kunne få fiskehus og fiskegrej med, inden der opstår for store revner i isen. Der vil dog være 
enkelte, der fortsætter en kortere periode med at fiske inde ved Qeqertat, idet de trækker eventuelle fiskehuse ind til 
bygden og kun har det mest nødvendige grej på isen. Men relativt hurtigt vil også disse fangere være nødt til at stoppe 
fiskeriet, fordi det bliver for usikkert at transportere fiskene til fabrikken i Qaanaaq.

Det betyder, at der fra midten af maj, med enkelte mulige undtagelser, alene fiskes tæt på Qaanaaq, hvor fangeren 
som oftest kører hjem med sin fangst efter røgtning af linen og indhandler fangsten. Nogle gange er der fangere, der 
lader fiskene stå på isen på slæden natten over, fordi indhandlingen er lukket.

Fangerne fortæller, at tidspunktet hvor fiskeriet må stoppes på grund af dårlige isforhold kommer stadig tidligere på 
grund af klimaforandringerne. 
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Besigtigelse af fiskepladser ved Qeqertat
De fem fiskepladser, der i år var etableret inde ved Qeqertat, blev alle besøgt. Kun Paulus Simigaq var på sin fiske-
plads under besøget. Hans fiskeplads er blandt de mest rydelige og systematiske, vi til dato har set i Grønland, og 
hans arbejdsteknik imponerende systematisk. Medens linen blev røgtet og fiskene afkroget, blev krogene agnet med 
ammassat og de friskfangede fisk smidt i en balje havvand. Under rensningen blev indvoldene skrabet ud i en anden 
balje, og efterfølgende kørte han indvoldene væk fra fiskepladsen, så fuglene ikke skulle slå sig ned på pladsen. Efter 
rensning og skylning blev fisken nedfrosset på isen og lå i skygge bag en oprejst presenning.

Ved Thomas Duneq og en anden lokal fangers fiskeplads stod der rensede fisk i kasser, som ventede på afhentning 
fra Qaanaaq. De øverste fisk i kasserne havde en temperatur omkring -7°, medens de nedre fisk var koldere. Også 
disse pladser var pæne og rydelige.

Besigtigelse af fiskepladser ved Qaanaaq
Ved Qaanaaq blev der besøgt i alt 14 fiskepladser, hvoraf lidt mere end halvdelen var bemandet under besøget. 
Ved de fleste andre blev der opbevaret fisk til indhandling. 

Også de fleste fiskepladser ved Qaanaaq havde en høj rengøringsstandard, som det var set inden ved Qeqertat, 
og herunder Toku Oshimas. Og generelt var rydelighed og renlighed højere end det, der generelt ses på Isfjorden 
ved Ilulissat.

Paulus Simigaq trækker sin langline Paulus skærer agn
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 Fuldtlastet slæde på vej fra Qeqertat til Qaanaaq med en slæde på slæb.

Toku Oshima tager ofte børn fra Qaanaaq med ud og fiske for at oplære de børn, der ikke lærer at fiske af deres forældre.
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Hellefisk til tørre på Tokus slæde. Toku lærer nogle af byens børn at konservere hellefisk på forskellige måder.

Toku Oshima trækker sin langline op.

Hellefisk til tørre på Tokus slæde. Toku lærer nogle af byens børn at konservere hellefisk på forskellige måder.Hellefisk til tørre på Tokus slæde. Toku lærer nogle af byens børn at konservere hellefisk på forskellige måder.
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Eneste problemstilling var, at indvolde og bifangst ved de fleste fiskepladser blev smidt ved selve fiskepladsen og ikke 
kørt væk, i modsætning til bl.a. Paulus Simigaq og Toku Oshima, der opsamler og kører fiskeaffald væk fra selve plad-
sen. Når indvoldene ligger ved pladserne, kan det medføre, at måger og ravne besøger pladserne for at furagere, 
hvilket kan være en hygiejneudfordring. Grunden til at der generelt ses få fugle ved fiskepladserne er formodentlig, 
at der er meget langt ud til åbent vand, hvor havfugle som måger og terner holder til, og hvor der er rigeligt med 
føde. Men sidst på sæsonen kommer åbent-vandsområderne stadig tættere på fiskepladserne, og samtidig bliver det 
varmere, og så kan fugle potentielt udgøre en smitterisiko. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der er tale om en 
generel udfordring, der ses i alle distrikter med langlinefangst fra havisen, og som også udgør en potentiel risiko ved 
jolle-, kutter- og trawlerfiskere, hvor måger ofte flokkes om fartøjet.

Eneste afvigelse fra den høje standard var en ældre fangers fiskeplads, der var rodet og usystematisk. Men renligheden 
var dog ikke lavere end det, der ofte ses på Isfjorden ved Ilulissat, og hans fiskeri er beskedent.

Vedrørende opbevaring bemærkes det, at der var nogle fiskepladser, hvor sneen ikke var skovlet og fejet systematisk 
væk fra isen på den plads, hvor fisken lægges til indfrysning. Da sneen har en isolerende effekt, betyder det, at 
temperaturen nedefra vil være højere (varmere), og at indfrysningen derfor vil foregå langsommere, end hvis fisken 
lå direkte på isen. Det anbefales derfor, at der stilles krav om, at sneen skovles og fejes helt væk fra det sted, fisken 
indfryses. Der blev således målt 5° forskel for fisk, der lå på sne, og fisk der lå direkte på isen.

Gamle linestumper og fiskeaffald ligger spredt på pladsen.
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Opbevaringstemperaturer
Som nævnt blev de fleste besøg gennemført i begyndelsen af maj på dage, hvor der inde i Qaanaaq by var markant 
tøvejr med vand, der løb ned ad vejene og 5° i solen. Og ved alle fiskepladser med undtagelse af to blev de rensede 
fisk målt til mellem -2° og -8° på trods af det varme og solrige vejr. 

På en fiskeplads lå fiskene i fiskekasser stående på isen uden skygge fra en oprejst presenning eller en presenning lagt 
over fiskene. Her blev de fisk, der lå med den lyse side op, målt til -7°, medens de fisk, der lå med den mørke side 
op, blev målt til -6,2°.

Som nævnt var der kun to steder, hvor der blev målt positive temperaturer på de opbevarede fisk, og i begge 
tilfælde lå de tildækket af en grøn presenning. Det ene sted blev de øverste fisk i fiskekasserne målt til 1,7°. Det 
andet sted blev fisken målt til 1,9°, medens temperaturen på isen blev målt til -6,6°. For de to steder, hvor fisken lå 
tildækket under en grøn presenning, blev der således målt en temperaturforskel mellem isen fisken under den grønne 
presenning på op til 8,5°. 

En grøn presenning lagt direkte over fisken bidrager dermed til en ikke ubetydelig og uhensigtsmæssig opvarmning. 
Medens fisk, der var tildækket med en hvid presenning, ikke havde højere temperatur, end utildækkede fisk, der stod 
i skygge, hvad enten de lå i kasser eller direkte på isen. Der blev ikke målt nogen temperaturforskel mellem fisk, der 
lå i skyggen af henholdsvis en hvid eller grøn presenning, der var oprejst og spændt ud mellem pæl

Toku Oshima og en anden fanger drøfter opbevaring af fisk i fiskekasser på isen. De nyrensede fisk i kasserne blev 
målt til pænt under -2°
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Transport af fisk
Fangerne transporterer hellefiskene på deres store Qaanaaq slæder, der er bygget til at bære stor vægt og er lange 
for at kunne komme over større revner i isen. 

De fleste benytter fortsat hundespand til at trække slæderne, men der har været en stigning i de seneste år i antal-
let af fangere, der benytter snescootere. Som nævnt har fabrikken også en bil, der i perioder benyttes til at hente 
hellefisk inde ved Qeqertat og ved fiskepladserne på sydsiden af fjorden. Også bilen trækker slæder efter sig til 
transport af fisken.

Fangerne benytter tre forskellige metoder til opbevaring af fiskene under transport på slæden: 

En del af de fangere, der fisker mest, har investeret i store termobaljer (isolerede pallebaljer), der er monteret 
på slæden og også benyttes til opbevaring af fisken på fiskepladsen. Det er meget nemt at transportere 
fiskene i en stor termobalje, der er spændt fast på slæden. Fisken skal blot efter rensning og skylning smides 
op i baljen, og når låget er monteret, sikrer den isolerede balje mod temperaturstigninger trods solens kraftige 
påvirkning. 

Samtidig kan termobaljerne potentielt holde fisken frostfri men under frysepunktet det meste af året, fordi hel-
lefisken frysepunkt på grund af sit høje fedtindhold er et par grader under 0° C. Det betyder, at fisken, hvis 
den indhandles samme dag, kan indhandles som frisk iset fisk, hvilket er den optimale kvalitet. 

Opbevaring af fisk i skyggen bag oprejst presenning på Tokus fiskeplads, hvor de fleste fisk ligger med den lyse 
side op.
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Andre benytter rejekasser (fiskekasser) til opbevaring på fiskepladsen og til transport. Det er noget mere tids-
krævende at pakke en rejekasse, fordi fiskene skal lægges nogenlunde systematisk. Kasserne giver i sig selv 
ingen beskyttelse mod varmepåvirkning under opbevaring og transport. Kasserne stables på slæden, og der 
lægges en presenning over, hvorefter det hele surres fast. 

Ikke-frosne hellefisk i termobalje, der blev målt til -2°, indhandles til fabrikken.

Hellefisk i rejekasser på slæde ved indhandlingen i Qaanaaq
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Endelig er der de fangere, der pakker fiskene i en presenning på slæden og surrer det hele godt fast. Også 
pakning af presenningen er noget tidskrævende. 

De fleste benytter en hvid presenning til at lægge over fiskekasser eller til at pakke hellefiskene ind i i forbindelse 
med transport, og som ovenfor nænt giver den hvide presenning en vis beskyttelse mod solens varmepåvirkning. Der 
blev målt en temperaturforskel på op til 5° for fisk under en grøn presenning i forhold til under en hvid presenning.

De presenninger, der bliver benyttet til at lægge over fisken i fiskekasserne eller som fisken pakkes ind i, er ikke 
godkendt til fødevareformål og er ikke lette at rengøre. Derfor anbefales det, at fisken konsekvent opbevares og 
transporteres i termobaljer med termolåg, der er lette at rengøre.

Fiskeriet sidst på sæsonen
Sidst på sæsonen, når det for alvor bliver varmt, kan nogle af de opbevarings- og transportmetoder, vi under turen 
blev præsenteret for, være uhensigtsmæssig, fordi der kan opstå problemer med at holde fisken tilstrækkelig kold 
under hele forløbet.
 
Det er vores vurdering, at temperaturen og dermed kvaliteten kan sikres ved, at fangeren enten opbevarer og trans-
porterer fisken i en lukket termobalje, eller at fisken på traditionel vis ises i rejekasser under opbevaring og transport. 
Derfor bør der sidst på sæsonen anvendes en af disse metoder.

Generelt problem med ’sejfrysning’ af fisk

Når indfrysningstemperaturen ude på isen bliver varmere end -18° opstår der i takt med temperaturstigningen en 
tiltagende risiko for, at fisken ’sejfryses’, fordi en langsommere indfrysning kombineret med en opbevaringstemperatur 
varmere end -18° kan resultere i, at der dannes iskrystaller i kødet. Sker det, vil fiskens kød blive ’slattent’ efter optø-
ning, og dermed vil fiskens kvalitet reelt være forringet allerede inden, den indhandles.

Dette problem er ikke specielt relateret til Qaanaaq, men et generelt problem for isfiskeriet efter hellefisk i Grønland. 
En løsning kan være, at fisken i de perioder, hvor det ikke er muligt at sikre en lynfrysning på isen, indhandles som 
frisk, dvs. ikke-frossen fisk, som beskrives i det følgende afsnit.

Mulighed for indhandling af friske ikke-frosne hellefisk
Det vil kvalitetsmæssigt være optimalt, hvis hellefisken indhandles samme dag, den fanges, som frisk og ikke-frossen 
fisk, og under hele forløbet holder en temperatur omkring -2°. Det vil betyde, at fisken ikke i den varmere periode 
’sejfryser’, og at fisken ikke skal nedfryses to gange, hvilket uundgåeligt medfører et kvalitetstab. Desuden vil det 
betyde, at der ikke skal bruges energi på at optø fisken på fabrikken. For fangeren har det den fordel, at der ikke 
skal bruges tid på at pakke fisken i rejekasser eller presenning ude på isen.

Fra de nærmeste fiskepladser vil fangerne kunne indhandle friske ikke-frosne fisk, der er fanget samme dag, hvis 
fisken opbevares i en termobalje. Erfaringerne fra Isfjorden ved Ilulissat viser, at det også på de koldeste dage med 
temperaturer omkring -35° er muligt at holde fisken frostfri i en termobalje, hvis den indhandles samme dag. Så det 
vil formodentlig også være muligt hele året fra de fiskepladser, der ligger i nærheden af Qaanaaq.
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Det vil også være muligt fra fiskepladserne på den anden side af fjorden eller inde ved Qeqertat, i det omfang 
fabrikken i den koldeste periode har mulighed for dagligt at hente fangsten med bil eller snescooter. Når det gradvist 
bliver varmere, vil afhentningsintervallet kunne reguleres med en dag eller to.

En indhandling af friske ikke frosne fisk forudsætter, at fangerne køber en termobalje, der findes i flere størrelser. 
Derfor anbefales det, at fabrikken sælger termobaljer til fangerne, hvor de kan afdrage købt gennem indhandlingen. 
Samt af fabrikken ved indhandling spuler fangerens termobalje ren for slim og fiskerester.

Krav til håndtering
Indhandling af friske ikke-frosne fisk vil for nogle fanger indebære ændrede arbejdsrutiner. 

Umiddelbart efter fisken er taget af krogen skal den smides over i en balje med havvand, og med passende inter-
valler skal de fisk, der ligger i baljen, rensen og skylles og smides over i termobaljen, hvorefter termobaljens låg skal 
monteres. Derefter kan ophalingen af linen fortsættes. 

En primavare
Friske ikke-frosne hellefisk bør opfattes som en prima- eller luksusvare, der kan markedsføres eksklusivt til en højere 
pris. Derfor anbefales det, at disse fisk håndteres som sådan på fabrikken og altid prioriteres først i forarbejdningen, 
og at de pakkes og markedsføres separat. Hvorimod de fisk, der indhandles som frosne i det omfang, det er nød-
vendigt kan stilles på frost til senere forarbejdning.

Indhandlingspris
For fangeren er arbejdsbelastningen reelt større ved indhandling af frosne fisk, fordi fisken først skal lægges til ind-
frysning på isen, inden den pakkes til transport. Derfor anbefales det, at indhandlingsprisen for friske ikke frosne 
fisk og frosne fisk holdes ens. Det vil formodentlig også have betydning for, i hvilket omfang fangerne vil vælge at 
fiske længere væk fra Qaanaaq, hvor fiskene generelt er større, som på sydsiden af fjorden og inde ved Qeqertat.
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Fabrikken

Indhandlingsproceduren
Vi fulgte indhandlingsprocessen over tre morgener/formiddage. 

Nogle fangere var kommet ind til byen i løbet af aftenen eller natten, og havde stillet deres slæder med fisk ovenfor 
fabrikken i skygge for solen.

Andre, der var kommet før fabrikken åbnede, havde ladet slæden stå nede på isen, hvor der med sikkerhed var frost 
det meste af ’natten’. I de fleste tilfælde blev fisken målt til -2,5° eller koldere.

Fanger der opbevarer og transporterer sine fisk i en termobalje, indhandler ved fabrikken.

Slæde, der har stået overfor fabrikken i skyggen, hjælpes ned til indhandlingen.
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I et enkelt tilfælde stod en slæde med fisk, der var hentet med bil nede fra isen, en god halv time i solen foran 
fabrikken. Her blev de øverste fisks temperatur målt til 0,5°, hvilket på ingen måde er kritisk.

Det ses dog som en udfordring, at der ikke er et halvtag over området foran indhandlingen, så fisk, der venter på 
indhandling, står i skygge. Et halvtag vil samtidig beskytte fisken mod fugle under selve indhandlingsprocessen, hvor 
der ikke ligger en presenning over fisken.

Håndteringen ved indhandlingen
Selve håndteringen ved indhandlingen foregik struktureret og professionelt. To medarbejdere lagde fisken over i en 
termobalje til indvejning. Kom fangerne med fiskene i en termobalje, blev fiskene lagt enkeltvis over i indvejningsbal-
jen. Kom fangerne med fiskene i fiskekasser blev en fiskekasse ad gangen løftet over til indvejningsbaljen og hældt 
over. Endelig, hvis fangerne kom med fiskene pakket i en presenning, blev de ligeledes lagt over enkeltvis. I alle 
tilfælde foregik der en manuel vurdering af de enkelte fisk.

De fisk, som vi så blive indhandlet, var alle af høj kvalitet.

Processen gik hurtigt og langt hurtigere, end vi har set tidligere år, og omgangstonen mellem fangerne og personalet 
synes god.

Produktionen på fabrikken
Vi blev vist rundt på fabrikken i tre omgange af den nye fabrikschef, Rosa Davidsen, der kommer fra Innaarsuit i 
Upernavik og er oplært på fiskefabrikken der. De sidste 10 år har Rosa Davidsen hun været fabriksleder i Saattut i 
Uummannaq. Der var tale om en meget positiv og åben dialog og en stor villighed til at forklare om tekniske detaljer, 
ligesom der var en god dialog med flere af medarbejderne. Ved de sidste to rundvisninger blev der taget en række 
fotos, og fabrikken ved Rosa har fået kopi af et udvalg af disse fotos.

Siden Rosa sidste år blev fabrikschef i Qaanaaq, er produktionen lagt om til Japan-cut, hvor også hoved og hale 
indfryses til eksport.

Fiskekasser bæres ind i indhandlingen og tømmes over i vejebaljen.
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Umiddelbart efter indvejning blev de indhandlede fisk kørt på køl til videre forarbejdning, og termobaljen blev fyldt 
med vand for dels at tø fisken op dels holde den frisk. I det omfang der blev indhandlet flere, end medarbejderne 
kan forarbejde på en dag, blev de resterende fisk indfrosset til senere forarbejdning.

Forarbejdningsprocessen
I begyndelsen af produktionslinjen blev der placeret en termobalje med hellefisk og vand. Her blev fisken skyllet og 
skællene skrabet af med bagsiden af en kniv, og de rensede fisk blev smidt over i produktionslinjens skyllekar. Den 
ergonomiske arbejdsstilling ved termobaljen bør forbedres. 

Fabrikschef Rosa Davidsen foran færdigpakkede Japan-cut på frostlageret.

Fisk på køl til forarbejdning
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Ved produktionslinjens fire arbejdspladser blev blodstrengen langs rygraden og eventuelle rester af indvolde skrabet 
ud med en spiseske, og fiskens hoved og hale skåret af. Derefter blev fisken igen skyllet og smidt videre til næste 
kar. Ved hver proces var der en vurdering af fiskens kvalitet, og skyllevandet blev skiftet med regelmæssige og korte 
intervaller. 

Derefter blev fisken vejet, størrelsessorteret og pakket til blokfrysning med 25 kg i hver kolli, hvor der systematisk blev 
lagt plastik mellem lagene, så de enkelte lag ikke fryser sammen.

Produktionslinjen hvor medarbejderne i den fjerne ende skyller og renser fisken og skærer hoved og hale af, og den 
nærmeset medarbejder størrelsessorterer fisken.

Hellefisk skæres og pakkes
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Hele forarbejdningen foregik meget professionelt, og på intet tidspunkt kom fisken over frysepunktet. På grund af 
hellefiskens høje fedtprocent er det muligt at forarbejde den, selvom den holdes under 0°. Der syntes at være en 
god omgangstone medarbejderne imellem.

Produktionslokalet
Der er fortsat en udfordring i produktionslokalet med et dårligt og hullet gulv. Det giver en stor ergonomisk belastning 
for de medarbejdere, der skal køre de fyldte termobaljer og paller på en pallevogn.Og det indebærer en potentiel 
risiko i forhold til hygiejne, selvom hygiejnestandarden på fabrikken generelt var god.

En termobalje fuld af fisk og vand skubbes over det hullede gulv til produktionslinjen.
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Opbevaring og optøning af uforarbejdede fisk
Fisk, der har været opbevaret på frost inden forarbejdning, optøs i en termobalje med vand. 

Blandt de fisk, der sås i fryselageret til opbevaring til senere forarbejdning, var der en scantainer med fisk, hvor den 
enkelte fisk ikke havde været helt frossen inden den blev lagt i scantaineren, og fiskene derfor var frosset sammen. 
Hvis fiskene skal opbevares i en scantainer til senere forarbejdning, er det afgørende, at de først nedfryses enkeltvis 
enten ude på isen eller i tunnelfryseren.

Der gik en medarbejder og ’plukkede’ de øverste fisk fri og smed dem over i en termobalje, efterhånden som de på 
grund af optøning var muligt at vride fra de underliggende fisk. 

Uforarbejdede hellefisk på fryselageret, hvoraf nogle ser ’kedelige’ ud. 

Fisk der var løsnet fra scantaineren og smidt over i termobaljen.
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Disse fisk er således frosset langsomt og ukontrolleret ned, og efterfølgende tøet langsomt og ukontrolleret op. Og 
der var nogle fisk med tydelige sår efter den hårde behandling med at vride dem fra hinanden, ligesom der var 
enkelte af disse fisk, der kvalitetsmæssigt så ’kedelige’ ud på grund af ukontrolleret opbevaring, nedfrysning og 
optøning. 

Vi spurgte, om disse fisk vil blive håndteret og solgt som sekunda, hvor svaret var, at der ikke skelnes mellem prima 
og sekundavarer, og at de ville indgå i produktionen.

Der ses dermed en indikation af et kvalitetstab for de fisk, der indfryses til senere forarbejdning.

Indfrysningen
Fabrikkens indfrysning foregår i en tunnelfryser, hvor det tager et døgn at indfryse de 3 ton, der produceres på en 
dag, før kernetemperaturen er under -18° i alle kolli. Under indfrysningen ligger fisken i den 25 kg plastikindpakke-
de kolli, hvor hver kolli ligger i en metalindfrysningsbakke. En så lang indfrysningstid indebærer en risiko for, at der 
dannes krystaller i kødet, hvorved kødet bliver ’slasket’ ved optøningen. 

Indfrysningen bør ikke tage mere end 6 timer, og det er normalt ved brug af tunnelfryser, at fiskene lægges enkeltvis 
på en plade på et stativ og først efter indfrysning pakkes. I givet fald kan de ikke efterfølgende blokfryses, som er 
den varekategori, der eksporteres fra Qaanaaq.

Den nuværende indfrysningsmetode medfører et kvalitetstab. Hvis fisken i stedet indfryses i en pladefryser konstrueret 
til indfrysning af 25 kg kolli i metalindfrysningsbakker, vil det sikre en lynindfrysning og dermed forbedre kvaliteten. 

Fryselageret
Fryselageret var godt halvt fuldt under besøget. Med en produktion af Japan-cut bloknedfrysning er der betydeligt 
større opbevaringskapacitet, end det er tilfældet med løst nedfrosne hele hellefisk.

Kvalitetsproblemet tidligere år
Indtil Rosa Danielsen startede som fabrikschef, og fabrikken i Qaanaaq begyndte at producere Japan-cut, har et af 
problemerne formodentlig været, at nogle fisk sidst på sæsonen er indhandlet som helt eller delvist ikke frosne, og 
at indfrysningen er foregået i scantaineres i fabrikkens tunnelfryser.

Det har uundgåeligt betydet, at nogle fisk er frosset sammen, og at der derfor opstår frostsår og skader, når de 
efterfølgende skal løsnes fra hinanden. Samt at indfrysningen for en del af indholdet i disse scantainers er foregået 
over uforholdsmæssig lang tid, hvorved kvaliteten forringes. Når det kombineres med, at nogle fisk kan have ligget 
til opbevaring på fiskepladserne uden tilstrækkelig beskyttelse mod sollys og varmepåvirkning, vil der meget sand-
synligt være fisk i en sådan scantainer, der ved optøning får en harsk lugt og generelt fremstår som ringe kvalitet.

Derfor er det også helt afgørende, at der på fabrikken foregår en sortering mellem prima- og sekundavarer, og at 
disse ikke blandes sammen i det videre forløb.
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Sammenfatning og anbefalinger
Som udgangspunkt har hellefisken i Qaanaaq en meget høj kvalitet med et højere fedtindhold end fisken længere 
sydpå som eksempelvis i Diskobugten. Denne kvalitetsfordel udnyttes ikke i markedsføringen, hvorfor distriktet og 
Grønland går glip af den indtjening fra fiskeriet, som kvalitet og branding potentielt muliggør.

Fiskepladserne og transport
Sammenlignet med andre distrikter er fangerens håndtering af hellefisken ude på isen og under transport fin, og der 
kan ikke peges på andre udfordringer, end de der generelt gælder for det grønlandske isfiskeri i den periode, hvor 
det ikke er tilstrækkeligt koldt til at sikre en hurtig indfrysning af fisken på isen. 

I den periode anbefales det, at alle fiskere opbevarer deres fisk i en termobalje med låg, og at fisken indhandles 
samme dag den fanges som frisk og ikke-frossen. Det forudsætter, at fabrikken i den periode stort set dagligt afhenter 
fisk med bil eller snescooter på de fjernereliggende fiskepladser på sydsiden af fjorden og inde ved Qeqertat. Ved 
de nærliggende fiskepladser vil det også være muligt for fangerne at indhandle ikke-frossen fisk samme dag i den 
kolde periode, hvis fisken opbevares og transporteres i en termobalje. Det kan overvejs, om fabrikken i den kolde 
periode skal afhente fiskene ved de nærmest liggende fiskepladser med snescooter eller bil for at sikre, at fisken 
kommer frem ikke-frossen.

For fiskepladserne på den anden side af fjorden eller inde ved Qeqertat vil det i den kolde perioder ikke være 
muligt at holde fiskene frostfri frem til fabrikken. Her bør fangeren nedfryse fisken hurtigst muligt ved at lægge den 
direkte på isen, der er fejet fri for sne, og fisken skal vendes en gang under indfrysningen. Når fisken er helt frossen, 
bør den dyppes i saltvand, og når saltvandet er frosset, lægges fisken op i termobaljen som løstliggende (ikke 
sammenfossede) fisk.

Generelt anbefales det, at der kun benyttes termobaljer til opbevaring og transport af fisk, da de, ud over tempera-
tursikring, er lettere at rengøre. I det omfang der transporteres fisk i fiskekasser (rejekasser), bør der stilles krav om, at 
der kun benyttes hvide presenninger til at overdække fisken. Transport af fisk indpakket i en presenning bør hurtigst 
muligt udfases.

Fiskerne bør samle alt fiskeaffald og skidtfisk sammen og køre et stykke væk fra fiskepladserne, så der ikke samler 
sig fugle ved fiskepladserne. 

På grund af den tykke havis i distriktet vil det være fint med en hurtigere metode til at lave et fiskehul, så fiskerne lidt 
lettere kan flytte fiskeplads, hvis fiskeriet ved deres nuværende fiskeplads begynder at blive dårligere, fordi fiskene 
flytter rundt i løbet af vinteren. Det bør undersøges, om det er en mulighed, at fabrikken har et benzindrevet motor-
bor, og at to medarbejdere kører rundt og hjælper fiskerne med at lave nye huller.

Fabrikschefen Rosa Davidsen bør et par gange hvert år køre rundt til alle fiskepladser for at vurdere, om renlighed 
og rydelighed er tilstrækkelig og i fornødent omfang stille krav til fangerne, hvis det ikke er tilfældet, samt vejlede 
fangerne om tekniske spørgsmål. 

Endvidere kan fabrikschefen, gerne i samarbejde med KNAPP, afholde seminarer for fangerne om, hvordan fisken 
skal håndteres og opbevares i forskellige sæsoner. Samtidig kan der vises rundt på fabrikken og de forskellige ar-
bejdsprocesser præsenteres. Et sådan tiltag kan være med til at styrke fangerens forståelse af fiskerierhvervet, og til 
at der løbende vil blive stillet nye og skrappere krav.
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Fabrikken
Håndteringen og forarbejdningen af den nyindhandlede fisk på fabrikken var under opholdet eksemplarisk (meget 
flot). 

Derimod blev der set problemer med opbevaringen af frosne fisk til videre forarbejdning, hvor der lå fisk sammen-
frosset i en scantainer, og nogle af disse bar præg af ikke at have været opbevaret tilstrækkeligt koldt under hele 
forløbet. Det anbefales, at sådanne fisk håndteres og sælges som sekundavare til eksempelvis rygning eller at 
fabrikken selv ryger dem. 

Det anbefales, at tunnelfryseren hurtigst muligt udskiftes med en pladefryser for at sikre, at fisken indfryses på 6 og 
maksimalt 8 timer. Den nuværende tunnelfryser bør beholdes som backup og til indfrysning af hellefisk, der er så 
store, at de ikke kan ligge i en indfrysningsbakke.

Det nuværende produktionsflow i fabrikken lever ikke op til gældende fødevarekrav, idet de uforarbejdet fisk køres 
igennem produktionslokalet til opbevaring på køl eller frost. Derfor anbefales det, at fabrikken tilpasses gældende 
krav, så uforarbejdede råvarer først kommer ind produktionslokalet, når de skal forarbejdes.

Det anbefales, at der etableres et halvtag foran indhandlingen, der sikre skygge for de fisk, der står til indhandling, 
og som beskytter mod fugleekskrementer. 

Fiskeplads ved Qaanaaq. Isen på den ryddede nedfrysningsplads bag fangeren er begyndt at smelte i overfalden. 
Efter rensning lægges fiskene direkte i fiskekasser (rejekasser) til transport og indhandling sammen dag, hvor den i 
praksis indhandles som frisk ikke-frossen fisk. Det begynder at blive en udfordring at holde fisken tilstrækkelig kold 
under opholdet på isen og transporten, hvis den ikke opbevares i en termobalje. Og hvis fangeren først kommer til 
byen, efter fabrikken er lukket eller om søndagen, så fisken skal stå på isen natten over, kan det give kvalitetsproble-
mer, hvis fisken ikke opbevares i termobalje.
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Det anbefales, at der etableres et nyt gulv i produktionslokalet med en let vaskbar overflade, som det er let at køre 
med palleløfter på.

Det anbefales, at der indføres en sortering, hvor fisk med frostskader eller som er blevet ’sejfrosset’ håndteres som 
sekunda til rygning. Disse sekundafisk bør indhandles til samme pris. I den forbindelse bør det overvejes, om fisk 
indhandlet sidst på sæsonen, hvor der kan være problemer med at sikre tilstrækkelig køling af fisken, alene indhand-
les til rygning. 

Der kan etableres en rygeovn på/ved fabrikken, hvor sekundafisk ryges og vakuumpakkes til det grønlandske hjem-
memarked. Etableringen af en sådan rygeovn vil skabe nogle lokale arbejdspladser, og for at sikre beskæftigelse 
og fastholde den faglige kompetence, anbefales det, at der ryges hele året. Vakuumpakket røgvare har relativ lang 
holdbarhed og kan i islægsperioden flyves ud, medens de røgede fisk i de sidste måneder optil første skib kan 
opbevares på køl.  

I de perioder der indhandles mere, end fabrikken kan forarbejde indenfor acceptabel tid, kan de resterende fisk 
indfryses og opbevares i termobaljer til senere rygning.

Et samlet kvalitetsløft
Siden Rosa Danielsen er blevet fabrikschef, og produktionen er lagt om til Japan-cut, er der foregået et samlet mar-
kant kvalitetsløft, hvor ovennævnte justeringer vil muliggøre, at hellefisken fra Qaanaaq markedsføres og sælges som 
et eksklusivt luksusprodukt til en højere pris. 

Det vil muliggøre en højere indhandlingspris og dermed bidrage til en bedre levestandard i distriktet, uden at det vil 
udfordre fiskeriets bæredygtighed.
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