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Flere i Sydgrønland
vil udvide deres landbrug
og være med til at gøre
Grønland selvforsynende
med grøntsager og andre
landbrugsvarer
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Kujataani arlaqartut nunalerinertik annertuserusuppaat
nunattalu naatitanik nunalernermilu nioqqutissianik
allanik imminut pilersornerulernissaanut peqataarusullutik
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Otto Nielsenip ukiut kingulliit tallimat ingerlaneranni
grønsagit assigiinngitsut naatittalerpai, taakkulu
illoqarfinni allani tuniniarneqartarput – naak piumaneqarluaraluartut assartuinikkut ajornartorsiutit
annertupput.
Otto Nielsen har i løbet af de seneste år dyrket
grøntsager, som han sælger i byerne. Trods den
store interesse for hans produkter, er der store
logistiske problemer med at få grøntsagerne friske
til butikkerne.

En grøn fremtid
Grønland kan være selvforsynende med grøntsager og kartofler, hvis
mulighederne for landbruget bliver forbedret, mener fåreavler og landmand
Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl
Af

Mulighederne indenfor landbruget er så store
i Sydgrønland, at store dele af Grønland kan
blive forsynet med friske grønsager og kartofler i sommermånederne – og måske selv om
vinteren.
Men store logistiske problemer og manglende
udvikling af landbrugserhvervet forvolder store
begrænsninger for fåreavlere, der i stigende
grad dyrker landbrug i de seneste år. Det mener Otto Nielsen, der er fåreavler og landmand.
57-årige Otto Nielsen, har siden 1980 været
fåreavler i Qallimiut, men har siden flyttet sit
foretagende til Tasiluk, hvor han har 480 får.
Han har igennem de sidste fem år dyrket
landbrug som bierhverv. Og det har været en
stor succes.
Han har de senere år igennem sit samarbejde
med Brugsen og Pisiffik forsynet flere byer med
friske grøntsager.
Landbruget er i de senere år blevet en vigtig
forudsætning for, at man som fåreavler kan
klare sig økonomisk, da Otto Nielsen og hans
familie bor på et afsides liggende sted, hvor andre erhvervsmuligheder er meget begrænsede.

Hovederhverv

Otto Nielsen ønsker at videreudvikle sit landbrug i endnu større omfang. Han har indtil videre dyrket blandt andet kinakål, icebergsalat,
blomkål, rabarber og kartofler.
Han mener, at det sydgrønlandske klima har
de ideelle forhold for industrielt landbrug, som
man kan have som hovederhverv, og altså ikke
behøver at drive det som bierhverv ved siden
af fåreavlen. Hans produkter er i stigende grad
eftertragtet blandt mange større og mindre
kunder. Han ser derfor fremtiden som fuldtids
landmand som et profitabelt erhverv. I dag
udgør hans indtjening ved salg af grøntsager
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omkring 15 procent af hans samlede årlige
omsætning som fåreavler.
Men landbruget er et meget tidskrævende
arbejde og er derfor en vanskelig fornøjelse, da
endnu mere tid går med at passe og pleje de
mange får hele året rundt.
Mange fåreavlere har igennem de seneste år
dyrket landbrug og er derfor, ligesom Otto Nielsen og hans familie, selvforsynende med både
kartofler og grøntsager store dele af året.

Indbringende – med mange forhindringer

Otto Nielsen er formand for en lille forening for
fåreavlere, der også dyrker landbrug i større
omfang. Foreningen, der indtil videre kun
har fem medlemmer, følger denne udvikling
tæt, ligesom bestyrelsen arbejder for at sikre
salgsteder i samarbejde med butikskæder som
Brugsen og Pisiffik.
Foreningen vurderer, at den sydgrønlandske
natur er velegnet til videreudvikling af disse
landbrugsprodukter.
Selvom lokale kartofler har domineret det
lille marked i Sydgrønland i mange år, har man
øjnet muligheden for at dyrke grøntsager i den
frodige muld ved kysterne.
Men der er store forhindringer for kommende
fuldtids landmænd, da skibsfragt ikke er tilpasset landmændenes behov.
– Hvis mange nye grøntsager skal eksempelvis skal fragtes fra Qaqortoq til Nuuk, vil der
gå hele to uger, før varerne når kølediskene. Til
den tid er grønsagerne allerede rådnet op og er
usælgelige, vurderer Otto Nielsen.
Foreningen har i flere tilfælde rettet henvendelse til Royal Arctic Line med henblik på at få
ændret logistikken, dog uden resultat.
Royal Arctic Line har medvirket ved flere
møder med landbrugskommissionen, oplyser
kommunikationschef Jakob Strøm i Royal
Arctic Line.
– Vi ser frem til at se, om der er nogle kon-

krete forslag, vi kan gå i dialog om. Udfordringen er, at der meget store udgifter forbundet
med ændringer i sejlplanerne, men meget små
fragtmængder. Det er allerede i dag sådan, at
fragtraterne for den interne fragt i Grønland
ikke dækker udgifterne, siger Jakob Strøm og
at Royal Arctic Line er nødt til at opveje mange
kundehensyn, når sejlplanerne udarbejdes.

Begrænset tilskud

I takt med det voksende marked for lokalt
dyrkede grøntsager har flere fåreavlere meldt
interesse for de nye produktions- og indtjeningsmuligheder. Men mange har svært ved at
kombinere disse vidt forskellige, tidskrævende
og omkostningstunge erhverv.
Selv om alle politikere støtter, at landet
bliver selvforsynende med landbrugsprodukter, og selv om, der er mange forhindringer, er
det vanskeligt at hente hjælp hos Kommune
Kujalleq, der har svært ved at følge med i den
nye udvikling, selv om landbruget ikke er nyt i
Sydgrønland.
– Jeg har interesse i, at vort land bliver
selvforsynende med landbrugsprodukter i
fremtiden. Derfor er det ønskeligt, at tilskudsordningerne bliver lempet, så vi lettere kan
komme i gang. Fragten er tilpasset de danske
landmænds behov, og ikke vores. Det må vi
ændre på.
– Hvis vi skal arbejde hen imod et selvstændigt og selvforsynende land, er det vigtigt, at
mulighederne er langt bedre end hidtil, siger
Otto Nielsen.
Han mener, at det er nødvendigt at benytte
sig af store drivhuse, hvis der skal dyrkes
grøntsager i større omfang.
Otto Nielsen planter sine frø i drivhusene på
forsøgsfarmen i Upernaviarsuk i første omgang,
før han flytter dem til sin egen farm. Han
ønsker derfor, at have sit eget store drivhus i
fremtiden.
Uge 30 2014 | ÅRGANG 2

Siunissaq qorsuusoq ujartorneqarpoq
Nunalerinikkut periarfissat pitsaanerusuuppata Kalaallit Nunaat naatitanik nutaanik
annertuumik pilersorneqarsinnaagaluartoq, savaatilik naasorissaasoq isumaqarpoq
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Kujataani naatitanik assigiinngitsorpassuarnk
naatitsisarneq ima periarfissarissaartigaaq, allaat Kalaallit Nunaanni illoqarfiit nunaqarfiillu amerlasuut, aasaanerani naatitarpassuarnik
pilersorneqarsinnaagaluarlutik. Assartuinikkulli aamma nunalerinermut inerisaanissamut
periarfissat suli killeqarpallaartut, savaatilik
aamma naatitsinermik inuussutissarsiuteqartoq, Otto Nielsen isumaqarpoq.
Otto Nielsen, 57-inik ukioqartoq, 1980-imili
Qallimiuni savaateqarluni aallartippoq, maannalu Tasilummi inuussutissarsiutigalugu savaateqarnermik aamma nunalerinermik ingerlataqarpoq. Savat 480-it missaat erniortuutigineqarput.
Ukiut tallimat matuma siornatigut, savaateqarnerup saniatigut, naatitanik assigiinngitsunik naatitsisalerput. Tamanna ima iluatsilluartigaaq, aasaanerani Brugsen aamma Pisiffik
aqqutigalugu, annertuallaanngitsumik illoqarfinnik nunaqarfinnilu pilersuisalernikuulluni.
Tamanna pisariaqarpoq Otto Nielsen ilaquttanilu avinngarusimasumi, inuussutissarsiornikkullu allanik periarfissaqarpallaanngitsumi
inissisimanerat pissutaalluni, savaateqarneq
kisiat inuussutissarsiutigissallugu killeqarmat.

Naatitat assigiinngitsut

Maannakkumut naatitsisarnertik suli annertunerusunngortinniarlugu takorluugaqarpoq.
Taanna isumaqarpoq, Kujataani nunap silaannaallu pissusaa ima pitsaatigisoq allaat nunalerineq tamakkiisumik inuussutissarsiutigineqarsinnaasoq.
Naatsiiat annertunngikkaluartumik naatinneqartarput, aammali kinakålit, icebergsalatit,
blomkålit, rabarberit allallu, ukiut kingulliit
piumaneqaleriartuinnarnerat ilutigalugu, annertusiartuinnartumik ineriartortinneqarput.
Tamannalu aningaasarsiornermut tapertaalluarpoq, savaateqarnermiit ukiumut kaaviaartitaniit 15 procentit naatitsinikkut isertinneqartarmata.
Naatitsineq inuussutissarsiutitut saniatigooralugu ingerlatissagaanni pisariuvoq, tassami
naatitsinerup saniatigut savat piaqqiortut nakkutigineqartariaqarmata. Taamatut annertuumik suliaqarneq maajip qaammataani ulapaarfiunerusarpoq.
Kujataani savaatillit amerlasuut nunalerinermik saniatigooralugu ingerlataqarput. Otto
Nielsen ilaquttanilu ukioq naallugu naatsiianik aamma naatitat ilaannik ukioq kaajallallugu pisineq ajorput.

Naatitsineq inuussutigineqarsinnaavoq
– aporfissaqarporli

Otto Nielsen, savaatillit naatitsisartut peqatigiiffianni, tallimat missaannaannik ilaasortaSap. akunn. 30 2014 | UKIOQ 2

Otto Nielsen ilaquttanilu Tasilummi 480-nik
erniortunik savaateqarpoq. Savaateqarnerulli
saniatigut Kalaallit Nunaata annerpaartaanik
pilersuisinnaanissani takorloorpaa. Takorluukkalli
angunissaanut suli aqqut takivoq.
Otto Nielsen og hans familie har 480 får i deres
stalde i Tasiluk. Han drømmer om, at Grønland
bliver selvforsynende med kartofler og grøntsager
i fremtiden. Men der er lang vej endnu.

qartumi, siulittaasuuvoq. Peqatigiiffimmiit
naatitsisarneq qanimut malinnaaffigineqarpoq,
minnerunngitsumillu naatitat tunitsiveqarnissaat aqqutissiuunneqartarluni.
Kujataani silaannaq nunalu ukiorpassuarni
naatitsiviusareertoq, suli annertusiartuinnartumik naatitsivigissallugu piukkunnaateqarluartutut peqatigiiffimmiit nalilerneqarpoq.
Qangaaniilli naatsiianik naatitsineq annerusumik kisiat ingerlanneqartaraluartoq, ukiut
kingulliit qulit missaata ingerlanerini aatsaat
grønsagit assigiinngitsut niuertarfinni nioqqutigineqartalerput – tamannalu siunissaqarluarpoq nioqqutissat piumaneqarluartarmata.
Taamatulli ingerlatsiniarneq aporfissaqarpoq – tassalu sinerissamut pilersuiniarnermi
umiarsuakkut naatitanik assartuiniarneq ajornakusoortorujussuummat.
– Assersuutitut taaneqarsinnaavoq, Qaqortuminngaanniit naatitat nutaat Nuummut
nassiutissagutsigit, taava sapaatip-akunneri
pingasut qaangiuppata aatsaat apuutissapput,
naatitat nutaanngilereerpata, Otto Nielsen
oqarpoq.
Royal Arctic Line nunalerineq pillugu ataatsimiititaliarsuarmik ataatsimeeqateqarnerni
arlalinni peqataasarsimasoq, Royal Arctic
Linemi paasissutissiinermut pisortaq Jakob
Strøm ilisimatitsivoq.
– Siunnersuutinik tigussaasunik oqaloqatigiissutigisinnaasatsinnik peqassanersoq
takussallugu qilanaarpugut. Unammilligassaq
tassaavoq umiarsuit angallannerinut pilersaarutinik allanngortitsinerit aningaasartuutinik
annertuunik kinguneqartarnerat, assartugassalli annikitsuararsuusarlutik. Kalaallit

Nunaata iluani assartuinermi assartuinermut
akit aningaasartuutinik ullumikkut matussusiisinnaanngereerput, Jakob Strøm oqarpoq,
Royal Arctic Linelu umiarsuit angalanissaannut pilersaarutit suliarineqaleraangata sullitanik isiginninniarnerpassuarnik oqimaalutaasariaqartartoq.

Tapiissutit killeqartut

Savaatillit nunalerinermik annertusiartuinnartumik inuussutissarsiuteqarusuttut amerliartorput. Nunalerinerli naatitsinerlu pisarioqimmata, ineriartortitsinissaq piffissarujussuarmik aningaasarpassuarnilli naleqarput.
Kisiannili Kommune Kujallermi naatitsisarnermut aningaasat tapiissutaasartut aallarniutissat killeqarput.
– Nunatta naatitsinermik imminut pilersorneqarsinnaanissaa soqutigisariuarpara, taamaattumik tapiissuteqartarnerup pitsaanerullunilu eqaannerunissaa kissaatiginarpoq.
Assartuinermi eqaallisaasoqartariaqarpoq,
tapersersuinerlu annertunerusariaqarluni.
– Nuna namminiileriartortoq aamma imminut pilersorsinnaanera pitsaanerusumik periarfissarsiuunneqartariaqaraluarpoq, Otto Nielsen oqarpoq.
Taanna isumaqarpoq ukioq kaajallallugu
naatitsisarnissaq anguneqassappat, drivhusinik peqarnissaq pisariaqarluinnartoq.
Otto Nielsenip Upernaviarsummi naatitsinermik misileraavik naagasuartitsinerminut
ikiortigisarpaa. Kissaatiginartikkaluarpaali
nammineerluni drivhusimik annertunerusumik peqalernissani.
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– Kommune Kujalleq Naalakkersuisullu savaatilinnut
nunalerinermullu pissutsit siunissami qaninnermi
pitsaanerulersinniarlugit ilungersorlutik suliaqarput,
borgmesterip tullersortaa siulleq aamma Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititaliamut siulittaasoq, Simon Simonen, Siumut, oqarpoq.

Leiff Josefsen

– Kommune Kujalleq og Naalakkersuisut arbejder
ihærdigt for at gøre forholdene for fåreavlere og
landbruget bedre i den nærmeste fremtid, siger
Simon Simonen, Siumut, der er 1. viceborgmester og
formand Erhvervs-og Arbejdsmarkedsudvalget.

Kujalleq opmærksom på landbruget
Men erhvervsstøtte til iværksættere og fåreavlere, der vil drive landbrug,
er meget begrænset, erkender Simon Simonsen
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Kommune Kujalleq, er ifølge Simon Simonen,
Siumut, der er 1.viceborgmester og formand
Erhvervs-og Arbejdsmarkedsudvalget, meget
opmærksom på forholdene for indbyggere med
interesse for etablering af landbrug som enten
bierhverv eller hovederhverv i Sydgrønland.
Landbrugserhvervet har igennem årtier spillet en stor rolle for den sydgrønlandske kommune, ligesom kommunen lægger stor vægt
på, at dette erhverv stadig bliver udviklet i
fremtiden. Kommunen arrangerer hvert år en
velbesøgt Food Festival i august og september,
der bliver afviklet i forskellige byer og bygder,
hvis primære formål er at fremme både landbrugsprodukter og fåreavl.
Til trods for, at Kommune Kujalleq gør meget
for at stemple sig som foregangskommune
indenfor for disse produktioner, så er det dog
stadig svært for iværksættere indenfor land-
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bruget at starte op.
Simon Simonsen erkender, at Kommune Kujalleq ikke råder over store økonomiske hjælpepakker for initiativtagere. Men han mener
ikke, at kommunen har forsømt landbruget i
Sydgrønland. Kommunens erhvervsafdeling
råder også over rådgivning for iværksættere.
– Vi har en klippekortordning for iværksættere. Men det er dog meget begrænset, hvad
vi kan byde med, når de enkelte selskaber er
kommet op på benene. Men jeg håber på, at vi
i fremtiden kan forbedre vor service på dette
område, så de allerede etableret virksomheder
også kan søge om tilskud, der skal bruges til videreudvikling af landbrugsproduktionen, siger
Simon Simonsen.
Han understreger, at landbruget de seneste
har år været under hastig udvikling, da interessen har været stigende.
Landbrugskommissionen, der er nedsat af
Naalakkersuisut, er i gang med at færdiggøre
sin rapport med tilhørende anbefalinger, som

ikke kun handler om bedre forhold og udviklingsmuligheder for fåreavlere, men også for
udvikling af landbrug med dyrkning af grøntsager med henblik på selvforsyning til hele
landet.
Derfor ser Simon Simonsen fortrøstningsfuld
på fremtiden.
– Vi er nødt til at følge med udviklingen. Vi
skal blandt andet derfor holde et seminar i
løbet af efteråret, hvor disse emner vil blive
debatteret. Jeg håber, at udfaldet af disse tiltag
medfører bedre vilkår for landbruget.
– Kommune Kujalleq vil ligeledes arbejde for,
at skibsfragten bliver tilpasset til vort behov i
Sydgrønland, så det ikke længere volder problemer at transportere friske grøntsager, siger
han.
Kommune Kujalleq vil undersøge mulighederne for, at man kan oprette store drivhuse,
der kan producere grøntsager året rundt i
fremtiden, hvor fåreavlere vil blive inkluderet,
oplyser han.
Uge 30 2014 | ÅRGANG 2

Kujalleq nunalerinermut eqqumaffiginnippoq
Kisianni aallarnisaasunut savaatilinnullu nunalerinermik ingerlatserusuttunut
inuussutissarsiutitigut tapiissutit killilerujussuupput, Simon Simonsen nassuerutiginnippoq
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Simon Simonsen, Siumut, borgmesterip tullersortaa aamma Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Ataatsimiititaliap siulittaasorisaa, naapertorlugu, innuttaasunut Kujataani
nunalerinermik saniatigut pingaarnertulluunniit inuussutissarsiutitut pilersitsinissamik
soqutiginnittunut pissutsit Kommune Kujallermit eqqumaffigineqarluinnarput.
Nunalerinermik inuussutissarsiut Kujataani
kommunimut ukiut qulikkuutaat ingerlaneranni pingaarutilerujussuusimavoq, inuussutissarsiutillu taassumi siunissami ineriartortinneqartuarnissaa kommunimit aamma pingaartilluinnarneqarluni. Kommuni aggustimi septembarimilu Food Festivalimik illoqarfinni nunaqarfinnilu assigiinngitsuni ukiut tamaasa
ingerlanneqartartumik, nunalerinermilu tunisassiat savaateqarnerulu siuarsarneqarnissaannik pingaarnertut siunertaqartumik, aaqqissuussisarpoq.
Kommune Kujalleq tunisassiat taakkua
iluanni kommunitut maligassiuisutut imminut
naqissuserniarluni annertuumik iliuuseqartaraluartoq taamaattoq nunalerinerup iluani
aallarnisaasunut aallartinnissaq suli ajornakusoortuuvoq.

Siunissaq isumalluarnartoq

lanerani isumasioqatigiissitsissaagut, sammisat tamakkua eqqartorneqarfigisaannik. Neriuppunga suliniutit tamakkua nunalerinermut
atugassarititaasut pitsanngoriaateqarnerannik
inerneqarumaartut.
– Kommune Kujalleq tamatuma saniatigut
umiarsuartigut assartunerup Kujataani pisariaqartitatsinnut naleqqussarneqarnissaanik
aamma sulissutiginnikkusuppoq, naatitanik
nutaanik assartuineq ajornartorsiutaajunnaaqqullugu, oqarpoq.
Kommune Kujalleq naatitsivinnik drivhusinik angisuunik, siunissami savaatillit ilanngunneqarfigisaannik naatitanik ukioq kaajallugu
tunisassiorsinnaasunik, pilersitsinissaut periarfissanik misissuiniarpoq, ilisimatitsilluni
oqarpoq.

– Neriuppunga tamatumani kiffartuussinerput siunissami pitsanngortissinnaajumaaripput, suliffeqarfiit
pilersinneqareersimasut tapiissutinik nunalerinermi
tunisassiornerup ineriartorteqqinneqarneranut
atugassanik aamma qinnuteqarsinnaaleqqullugit,
Simon Simonsen oqarpoq.
– Jeg håber på, at vi i fremtiden kan forbedre vor
service på dette område, så de allerede etableret
virksomheder også kan søge om tilskud, der skal
bruges til videreudvikling af landbrugsproduktionen,
siger Simon Simonsen.

Sermitsiaq.AG arkiv

Simon Simonsen nassuerluni oqarpoq, Kommune Kujalleq aallarnisaasunut aningaasaqar-

nikkut annertuumik ikiuunnissamut periarfissaqanngitsoq. Kisianni aamma isumaqarpoq
kommunip Kujataani nunalerineq sumiginnarsimanngikkaa. Kommunimi inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfik aallarnisaasunut
aalla siunnersuisarpoq.
– Aallarnisaasunut qiortakkannik aaqqissuussineq atorparput. Kisianni suliffeqarfiit
ataasiakkaat ingerlaleraangata neqeroorutigisinnaasavut killeqartorujussuusarput.
Neriuppungali tamatumani kiffartuussinerput
siunissami pitsanngortissinnaajumaaripput,
suliffeqarfiit pilersinneqareersimasut tapiissutinik nunalerinermi tunisassiornerup ineriartorteqqinneqarneranut atugassanik aamma
qinnuteqarsinnaaleqqullugit, Simon Simonsen
oqarpoq.
Taanna erseqqissaalluni oqarpoq, nunalerineq ukiuni kingullerni ineriartupiloorsimasoq, soqutiginninneq annertusiartorsimammat.
Nunalerineq pillugu Ataatsimiititaliarsuaq
Naalakkersuisunit pilersinneqarsimasoq nalunaarusiaminik inassuteqaatinik savaatilinnut
pissutsit pitsaanerunissaannik ineriartornissamullu periarfissanik imaqaannanngitsunik,
kisiannili aamma nunalerinerup naatitanik
naatitsinermik nunap tamarmik imminut
pilersornerulernissaanik siunertaqartumik
ineriartortitsinermik imaqartunik, inaarsaaleruttorpoq.
Taamaattumik Simon Simonsen siunissamut
isumalluarpoq.
– Ineriartornermut malinnaasariaqarpugut.
Ilaatigut tamanna tunngavigalugu ukiap inger-
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– Aallarnisaasutut naatsitsivimmik pilersitsiniarnermi
aporfissat amerlavallaaqaat, Bena Olsen, Kommune
Kujallermi kommunalbestyrelsimut ilaasortaq,
aamma namminersorluni grillbarimik suliffeqarfiuteqartoq oqarpoq.

Sermitsiaq.AG arkiv

– Det er alt for vanskeligt at starte op som gårdejer
i Sydgrønland, siger Bena Olsen, Siumut, der
er medlem i kommunalbestyrelsen i Kommune
Kujalleq, og selvstændig erhvervsdrivende med
grillbar i Nanortalik.

Grillbar vil dyrke grøntsager
Selvstændig vil være selvforsynende med friske grøntsager. Men iværksættere møder mange
forhindringer under opstarten. Konsulenttjenesten for Landbrug vil have afdækket problemerne
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Bena Olsen, der er medlem i kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq for Siumut, og
selvstændig erhvervsdrivende med grillbar i
Nanortalik, vil gerne være selvforsynende med
grønne og friske produkter fra egen farm. Men
hun mener, at mulighederne for tilskud til
iværksættere i landbruget er for mangelfulde
og begrænsede.
Kommune Kujalleq har mulighed for at
yde engangstilskud i et begrænset omfang til
iværksættere. Men denne fordel stopper også
her.
Bena Olsen mener, at denne form for tilskudsordning burde være mere fleksibel, så
det offentlige har mulighed at støtte et projekt
løbende, så iværksættere ikke havner på et
sidespor og ikke længere kan drive deres virksomhed videre på grund af økonomiske problemer blandt andet grundet begynderfejl eller
mangel på erfaringer.

Uretfærdig konkurrence

Bena Olsen mener, at tilskudsordningen til forsøgsgården i Upernaviarsuk, der ejes af Namminersorlutik Oqartussat, og som hvert år får
offentligt tilskud, er en direkte konkurrent for
fåreavlere, der også dyrker landbrug i mindre
omfang, og for andre iværksættere. Forsøgsgården i Upernaviarsuk sælger sine produkter
til butikskæder som for eksempel Brugsen i
Sydgrønland.
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Før hun gik ind i lokal politik, søgte hun
om økonomisk tilskud fra Namminersorlutik Oqartussat, til at anskaffe sig et drivhus,
så hun kunne forsyne sin egen grillbar med
friske salater. Men dette var ikke muligt. Hun
understreger, at hun ikke har søgt om tilskud i
kommunen endnu.
– Iværksættere i mindre byer, bygder og yderdistrikter har svære vilkår. Det er meget begrænset, hvad man få af hjælp fra kommunen,
ligesom bankerne ikke vil investere i mindre
virksomheder, der etablerer sig mindre steder.
Hun bruger for det meste grøntsager fra
Danmark, som hun køber fra butikkerne i
vintermånederne, men går over til produkter
fra Upernaviarsuk og andre grøntsager, som
fåreavlere dyrker, om sommeren.
– Dette viser, at vi sagtens kan være selvforsynende, hvis vi bare ændrer tilskudsordningen, således at vi har mulighed for at drive små
drivhuse.
Bena Olsen har planer om at tage sit projekt
et vigtigt skridt videre, da hun gerne vil søge
ind på en gartneruddannelse i Norge i de kommende år.
– Vi har i løbet af de seneste år set på flere
steder, hvor man driver landbrug. Der er for
eksempel gode muligheder ved Narsarsuaq, men
der er også andre steder. Vi får gammelt salat
fra Danmark, hver sommer. Det kunne vi undgå,
hvis man tager landbruget mere alvorligt i Kommune Kujalleq, siger Bena Olsen, der mener,
Namminersorlutik Oqartussat burde tage emnet
op til vurdering snarest muligt, da interessen på
området er stigende i Sydgrønland.

Kun få iværksættere

Konsulenttjenesten for Landbruget i Qaqortoq,
der hører ind under Namminersorlutik Oqartussat, rådgiver individuelle gårdejere.
Aqqalooraq Frederiksen, der er leder af Konsulenttjenesten for Landbruget, siger, at der
kun er oprettet få farme i løbet af de seneste år
i Sydgrønland, som vil dyrke grønsager.
– Der er kun oprettet nye landbrug på i alt
omkring 5 hektar. Til gengæld bliver gamle
landbrug fornyet i højere grad. Vi har her i syd
oplevet tørke fra 2007 frem til 2012, hvilket
har betydet nedsat produktion på landbrugene,
blandt andet til foder til får, siger han.
Dyrkning af kartofler og grøntsager er meget
begrænset i Sydgrønland.
– Der er stor efterspørgsel på disse produkter,
men der er problemer med fragten til byer på
kysten. Fragten er dyr og fragten nordpå volder
store problemer, hvilket betyder at friske grøntsager bliver for gamle, når de kommer frem til
bestemmelsesstedet i nord, siger Aqqalooraq
Frederiksen, der mener, at industriel landbrug
stadig i opstartsfasen.
– Det er vigtigt at få taget dette emne op til
diskussion for at afdække forhindringerne,
hvis politikerne altså mener noget med, at vi
skal forsynes os selv med landbrugsprodukter,
vurderer han.
– Det er for eksempel stadig besværligt, at få
økonomiske tilskud til anskaffelse af store drivhuse, der kan bruges store dele af året, mener
Aqqalooraq Frederiksen.
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Grillbari naatitsiviliorusuttoq
Nanortalimmi namminersortoq naatitanik imminut pilersorusuppoq. Kisianni aallarnisaasut
aporfissaqarput. Nunalerinermut Siunnersorteqarfiup ajornartorsiutit qaqilerneqarnissaat kissaatigaa

Bena Olsen, Kommune Kujallermi kommunalbestyrelsimut ilaasortaq, aamma namminersorluni grillbarimik suliffeqarfiuteqartoq, siunissami naatitanik nutaarluinnarnik imminut pilersornissaminik pilersaaruteqarpoq. Kisianni
nunalerinerup iluani aallarnisaasunut aningaasatigut tapiissuteqartarneq ajornarpallaarlunilu killeqarpallaarpoq.
Kommune Kujalleq aallarnisaasunut ataasiartumk, killeqartumilli, aningaasanik tapiissuteqarnissaminut periarfissaqarpoq. Aallarnisaasunulli aningaasatigut iluaqutaasinnaasoq
kommunip tunniussinnaasaa taannatuaavoq.
Bena Olsen isumaqarpoq, tapeeriaaseq
eqaannerusumik aaqqiivigineqartariaqartoq,
pisortat aallarnisaasunut ataavartumik tapersersuisinnaanerat anguneqartariaqarmat, taamaalilluni aallarnisaasut unittuunnginnissaat,
misilittagakippallaarnerluunniit pissutigalugu
aningaasatigut ajornartorsiulinnginissaat
qulakkeerneqaqqullugu.

Unammillerneq pissusissamisuunngitsoq

Bena Olsen isumaqarpoq, Upernaviarsummi
naatitsinermik misileraavik Namminersorlutik
Oqartussanit pigineqartoq, taamaalillunilu aningaasanik tapiiffigineqartartoq, savaatilinnut
naatitsinermik ingerlataqartunut, aamma
aallarnisaasunut, pissusissamisuunngitsumik
unammillertuusoq. Misileraavik ilaatigut
Brugsen aqqutigalugu illoqarfinnut naatitanik
tuniniaasarpoq.
Politikeri namminersortoq, politikkimik suliaqalernissi sioqqullugu, naatitsivimmik igalaaminermik qulisamik, drivhusimik, pissarsiniarnerminut atatillugu, Namminersorlutik Oqartussanut aningaasanik tapiiffigineqarnissaminut paasiniaagaluarpoq, tamannali ajornarluinnarpoq. Drivhus atorlugu grillbarimini naatitanik nutaanik imminut pilersorsinnaanissi
angorusukkaluarpaa. Taassumali erseqqissaatigaa nammineerluni Kommune Kujalleq aallarnisaanerminut atatillugu taperneqarnissaminut suli attavigisimanagu.
– Illoqarfinni mikinerusumi aamma nunaqarfinni aallarnisaasut, pitsaavallaangitsunik atugassaqartinneqarput. Kommunimiit ikiorserneqarnissaq killeqartorujussuuvoq, aammalu aningaaseriviit suliffeqarfeeqqanut illoqarfinni mikisuniittunut ikiuukkusunnerat killeqartorujussuuvoq, Bena Olsen oqarpoq.
Taassuma naatitat Danmarkimeersut ukiuunerani pisiarisarpai, aasaaneranili Upernaviarsummi misileraavimmiit naatitat, aammalu savaatillit namminneq naatitaat pisiarisarlugit.
– Tamassuma takutippaa naatitanik uagutsinnut nammineq pilersorsinnaagaluartugut,
drivhusinik angisuunik ingerlataqarsinnaasuugutta.
Sap. akunn. 30 2014 | UKIOQ 2

Privat

All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Bena Olsenili pilersaaruteqarpoq pilersaarutini ingerlateqqinniarlugu, tassami siunissami
naatsiivilerisutut Norgemi ilinnialernissani
eqqarsaatersuutigaa.
– Ukiut kingulliit ingerlanerini naatitsiviusinnaasut piukkunnaateqarluartut misissortarpavut. Narsarsuarmi sumiffinnilu allani piukkunnarluartunik peqarpoq. Aasat tamaasa naatitanik nutaanngilereersunik Danmarkimiit
pisarpugut. Tamannali allanngortissinnaagaluarparput, Kommune Kujallermi nunalerineq
pimoorunnerullugu aalluttuugaluarutsigu.
– Aamma Namminersorlutik Oqartussat
pineqartoq piaartumik eqqartortariaqarpaat,
nunalerinermik naatitsinermillu soqutigisaqarneq annertusiartuinnartillugu, Bena Olsen
oqarpoq.

Aallarniisaasut amerlanngitsuinnaat

Nunalerinermut Siunnersorteqarfik Qaqortumiittoq Namminersorlutik Oqartussat ataanni
inissisimasoq, narsaatilinnik amerlanngitsuinnarnik siunnersuisarpoq.
Aqqalooraq Frederiksen, Nunalerinermut
Siunnersorteqarfimmi pisortaasoq, oqarpoq,
Kujataani ukiut kingulliit ingerlanerinni naatsiiviit amerlanngitsuinnaat pilersinneqarnikuusut.
– Naatsiiviit katillugit 5 hektarimik angitigisut taamaallaat pilersinneqarnikuupput.
Akerlianilli naatsiiviit nutaanngitsut arlaqartut nutarterneqartarput. 2007-imiit 2012 ilanngullugu nuna panertorujussuunikuuvoq, naatitsisarnerup appariarujussuarneranik kinguneqartumik. Tassanilu aamma savanut neruk-

– Narsaateqarneq aamma naatitsineq suli soqutigineqaleriartorput, kisiannili siunnersorneqarumallutik
saaffinnittartut amerlavallaanngillat, Aqqalooraq
Frederiksen, Nunalerinermut Siunnersorteqarfimmi
pisortaasoq oqarpoq.
– Interessen for dyrkning af grønsager er stigende,
men kun få har benyttet sig af vor konsulent-tjeneste
og er startet op, siger Aqqalooraq Frederiksen, der er
leder af Konsulenttjenesten
for Landbrug i Qaqortoq.

kaatissat eqqorneqartunut ilaapput, Aqqalooraq Frederiksen oqarpoq.
Kujataani naatsiianik naatitanillu naatitsisarneq aamma killeqarpoq.
– Naatinneqartartut tamakku piumaneqartorujussuupput. Kisiannili umiarsuit assartuutit
atorlugit illoqarfinnut allanut ingerlanniarneri
ajornakusoortorujussuuvoq. Avannamut angallassinermut akigitinneqartut qaffasissorujussuupput, aammali naatitat nutaanngilereerlutik illoqarfinnut, soorlu Nuummut, tikittarlutik.
– Taamaattumik nunalerinermik annertunerusumik aallutaqalernissaq aatsaat aallarnisarfimminiittoq oqaatigineqarsinnaavoq, tamannalu sukumiisumik qulaajaaffigineqarlunilu eqqartorneqartariaqarpoq.
Aqqalooraq Frederiksen oqarpoq, drivhusinik
angisuunik pilersitsinissamut aningaasanik
taperneqarsinnaaneq suli ajornakusoortoq.
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Kigutit nakorsaat
naammasserlaaq Narsameersoq
Malu Frederiksen Jensenip visitkortimini Candidata Odontologiae allassinnaanngorpaa
All. John Rasmussen
nrqfoto@greennet.gl

Malu Frederiksen Jensen ukiuni tallimani
tamaviaarnartumik Aarhusimi najugaqareerluni sapaatip-akunnerani matumani Narsamut
angerlarpoq. Ilinniagassamisut takorluukkani,
kigutit nakorsaat, nassataralugu angerlarpoq.
Aarhusimi kigutit nakorsaattut ilinniarfimmi
ukiuni tallimani ilinniartuusimavoq, kiisamilu

juunip 27-ani allagartartaarluni, soorunami
angajoqqaani tulluusimaaqisut allagartaartarnerani Aarhusiliarsimasut najortigalugit.
Malu oqaluttuarpoq, Narsami kigutit nakorsaattut aalajangersimasumik sulilernissani
neriuutigigini. Narsami kigutit nakorsaattut
atorfik aggustip aallaqqaataanit inuttaarutissaaq, ilinniakkamilli naammassinneqqammersimasutut ukiumi siullermi kisimiilluni suleqqusaanani.
Taamaattumik Sisimiuni septembarip aal-

laqqataaniit kigutit nakorsaattut ikiuuttutut
atorfinitsinneqarpoq.
– Tassanngaanniit ingerlaqqikkumaarpugut.
Piffissap ingerlanerani neqeroorutinik pissanganartunik takkuttoqassaqqaarpoq, Malu
Frederiksen Jensen oqarpoq.
– Siullermi angerlarsimaqqaarniarpunga
soorunamilu ilinniagaqarnerup kingornatigut
feerialaarluni eqqissisimaalaarniarlunga.

Malu Frederiksen Jensen Narsameersuq kigutit nakorsaattut naammassivoq,
Sisimiunilu septembarip aallaqqaataaniit sulilissalluni.
Kingorna Narsamut uterusuppoq piginnaasanilu nutaat atorumallugit.

Narsaq foto

Malu Frederiksen Jensen fra Narsaq er blevet tandlæg,
og skal arbejde i Sisimiut fra 1. september.
Senere vil hun gerne hjem til Narsaq og bruge sine nye færdigheder.

Nyuddannet tandlæge fra Narsaq
Malu Frederiksen Jensen kan nu skrive Candidata Odontologiae på sit visitkort
Af John Rasmussen
nrqfoto@greennet.gl

I denne uge vendte Malu Frederiksen Jensen
hjem til Narsaq efter fem slidsomme år i Aarhus. Med sig hjem i kufferten havde hun sin
drømme uddannelse, at blive tandlæge.
I fem år har hun studeret på tandlægeskolen
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i Aarhus, og endelig den 27. juni blev hun dimitteret, selvfølgelig i overværelse af sine stolte
forældre der af samme grund havde taget vejen
forbi Aarhus.
Malu fortæller, at hun håber at blive fast
tandlæge i Narsaq. Stillingen som tandlæge
i byen er faktisk ledig fra den 1. august, men
som nyuddannet må hun ikke arbejde alene det
første år.

Derfor er hun blevet ansat som assisterende
tandlæge i Sisimiut fra den første september.
– Og så tager vi den derfra. Der skal nok
komme nogle spændende tilbud hen ad vejen,
siger Malu Frederiksen Jensen.
– Men først vil jeg nyde at være hjemme og
selvfølgelig slappe af med lidt ferie oven på uddannelsen.
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Sipaakkit /
Spar

5.-

Sipaakkit /
Spar

HARIBO
MAMAKUJUTTUT /
Slik, 80 g

14

90

Assigiinng. arlallit / flere varianter

Sipaakkit /
Spar

2585

30.35.4 stk

RYNKEBY SIKUT / Is, 8 stk

2 stk

BEN & JERRY
SIKUT / Is

RIBENA SAFT,
1 liter

35.-

Sipaakkit /
Spar

14780

Assigiinng. arfinillit / 6 varianter

4 x 500 ml

100.Atuutissapput / Gælder fra Onsdag d. 23/07 til Lørdag d. 26/07
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Lynge Olsen reklame & kommunikation A/S
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Så kom
der endelig
turistskibe
til Narsaq
Husflidsproducenterne melder
om et rimeligt godt salg
Af John Rasmussen
nrqfoto@greennet.gl

Lørdag og søndag 12.-13. juli stod i turismens
tegn i Narsaq.
Lørdag anløb M/S Fram med 160 passagerer af blandet nationalitet, og søndag M/S
Hamburg med 346 passagerer, hovedsageligt
tyskere, ombord.
Byens husflidsproducenter var mødt frem
for at handle, og de fleste kunne melde om et
rimeligt godt salg.
Topscoreren var nok Theodora Høegh, hvor
der næsten konstant var »kødrand« omkring
hendes bord, der bugnede af krydderier af tørrede planter, og håndlavede sæber der duftede
lifligt af samme krydderier.
Den bedste dag var nok om søndagen, hvor
der, selv om det var delvist overskyet, blev målt
omkring seksten til atten varmegrader, uden
nogen vind.
Begge skibe kom fra Paamiut, Fram dog med
en afstikker til Ivittuut. Og efter Narsaq skulle
skibene også anløbe Qaqortoq, hvorefter krydstogtet blev afsluttet i Island.
Søndag formiddag var der barnedåb i kirken, og turisterne var mødt talstærkt op for at
fotografere kirkegæsterne, hvoraf flere havde
grønlandsk dragt på.
Derudover var museumsbygningerne åbnet,
og Blue Ice fra Narsarsuaq havde også travlt
med at sejle krydstogtgæsterne rundt på småture i området.
Det var de første krydstogtskibe i år, fordi
Fram aflyste årets første anløb af Narsaq på
grund af dårligt vejr.
Men medio august vil M/S L’Austral, som det
sidste skib, besøge byen.

Eqqumiitsuliortoq amernillu mersortartoq, Birthe
Kunak, suliaminik umiarsuup eqqaani tuniniaavoq.
Kunstner og skindsyerske, Birthe Kunak, solgte sine
produkter nede ved skibet.

Theodora Høegh naasunik akuutissanik panertunik
qaqorsaasiaminillu naasut taakkua tikkattut
tipeqartunik takornarianut tuniniaavoq.
Theodora Høegh solgte sine tørrede krydderurter
og sine sæbestykker med dufte af samme urter til
turisterne.

Theodora Høeghip arnaa, Marie Høegh,
sapangaaqqanik nuisaminiinerusoq tuniniaavoq.
Theodora Høeghs mor, Marie Høegh, solgte
hovedsageligt perlebroderier
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Takornariat
umiarsuaannik
Narsamut
kiisami
tikittoqarpoq
Sanaluttartut
naammaginakannersumik
tunisaqarsimanerminnik
nalunaarput
All. John Rasmussen
nrqfoto@greennet.gl

Eqqumiitsuliortoq Enok Karlsen kusanartuliaminik
tuniniaalluni aamma ullorissaarpoq. Ilaatigullu
nutsugissamik aliikkusersuisarluni.
Kunstneren Enok Karlsen havde også nogle gode
dage, med salget af sine kunstgenstande. Og så
underholdt han på harmonika
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Narsami arfininngorneq sapaallu juulip 12-a
13-ialu takornarialeriffiuvoq.
M/S Fram nunanit assigiinngitsuneersunik
160-inik ilaasoqarluni arfininngornermi tikippoq, M/S Hamburgilu 346-nik, tyskiunerusunik, ilaasoqarluni tikilluni.
Illoqarfimmi sanaluttartut tuniniaaniarlutik
takkussimapput, amerlanerillu naammaginakkannersumik tunisaqarsimanerarlutik.
Tunisaqarnerpaaq tassaagunarpoq Theodora
Høegh, nerriviami naasunik panertitanik akuutissanik qaqorsaatinillu nammineq sanaanik
akuutissanik taakkuninngarpiaq tipigialaartunik akuukkanik ulikkaartoq inuppassuarnit
ungusimaneqartuaannangajappoq.
Sapaammi ulloq nuannernerpaagunarpoq,
ilaatigummi qulisimaasangajakkaluartoq anoreqarani 16-18 gradinik kiappoq.
Umiarsuit Paamiuninngaanneerput, Framili
Ivittuunut aqqusaallatsiarsimalluni. Umiarsuillu Narsameereerunik Qaqortumut aamma
aqqusaartussaapput, tamatumalu kingorna
angalaneq Islandimi naasussaalluni.
Oqaluffimmi sapaammi ullup-qeqqata siornatigut kuisittoqarpoq, takornariarpassuillu
naalagianik, ilaatigut kalaallisoorlutik assuartunik, assiliiartorlutik takkussimallutik.
Tamatuma saniatigut katersugaasiviup illuutai ammapput, Blue Icelu Narsarsuarmeersunik takornarianik qanittumut angallassisaqattaarluni ulapilluni.
Framip silarlunnera tunngavigalugu Narsamut tikinnissaagaluaminik siullermik taamaatitsisimanera tunngavigalugu umiarsuit takornariartaatit taakkua ukioq manna tikittut
siullersaraat.
M/S L’Austral aggustip qiteqqunnerani
kingullersaallun illoqarfimmut tikissaaq.
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Ortooraq Nielsen oqarpoq, aalisakkanut
tunitsivimmik aamma nunalerinissamut
pilersaarutinik unitsitsiinnarneq,
Ammassivimmut pitsaanngitsorujussuarmik
kinguneqarsinnaasoq.
Ortooraq Nielsen: – En lukning af fiskefabrikken
og afbrydelse af planen om at drive landbrug
i Ammassivik ville være meget nedslående
for både ham selv og bygden.

Ammassiviup siunissaa nalorninartulik
Ammassivimmi ineriartorneq unittooqqavoq, siunissarlu ernumanartoqartinneqarpoq
All. Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

taanik pilersitsinissaat qularutigineqarpoq.

Kujataani nunaqarfik 60-it tungaanut innuttaqartoq, Kalaallit Nunaanni nunaqarfiit allat assigalugit nunami alianaatsumi inissisimavoq. Innuttaasut tamarmik imminnut ilisarisimapput, akaareqatigillutillu inooqatigiillutik. Siusinnerusukkut innuttaasut amerlanerusimagaluarput, aammalu piniarneq aalisarnerlu pingaaruteqartutut inuussutissarsiutaasimallutik.
Ukiulli kingulliit ingerlanerini
inuuniarnikkut inuussutissarsiornikkullu atugassarititaasut pitsaajunnaaraluttuinnarnerat pissutaalluni, innuttaasut ikiliartuinnavipput.
Ineriartorneq pitsaanngitsoq taama ittoq, innuttaasullu ikiliartorneri atuutsillugit, nunaqarfiup siunissaa sumut ingerlanersoq eqqoriaruminarpoq. Innuttaasummi amerlasuut siunissap pitsaanerulernissaa
qularutigaat. Allaat nunaqarfimmi
aqutsisut nunaqarfiup siunissaata
ilorraap tungaanut aallartinneqarsinnaanera upperiunnaarluinnalerpaat. Pisortammi nunaqarfimmi
ineriartornerup ilorraap tungaanut
aallartinnissaanut, suliffinnillu nu-

Iliuusissaarunneq
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Henriette Josefsen, nunaqarfimmi
aqutsisuni ilaasortaasoq, Inuit Ataqatigiit, toqqaannartumik oqarpoq
nunaqarfimmmi ineriartorneq unilluinnarsimasutut isikkoqartoq, innuuttaasunik toqqissisimanngitsitsisoq.
– Suliffissanik nutaanik pilersitsisoqarneq ajorpoq. Utoqqaat inaat
matuneqarnikuuvoq. Ilaqutariit
ilaasa oqaatigisarpaat Ammassivimmiit allamut nuukkasuinnalersimallutik, ilaatigut suiffissaqannginneq
kiserliornerlu pissutaallutik.
– Nunaqarfiup siunissaa pitsaasuunngilaq. Qanoq iliuuseqartoqanngippat siunissami nunaqarfiup
allaat inuerulluinnarsinnaanera
ernummatigineqarsinnaavoq,
Henriette Josefsen oqarpoq.
Taanna oqarpoq, 2009-mi kommunit kattussuutsinneqarnerisa
kingorna, Kujataani nunaqarfinni
arlaqartuni ineriartorneq pitsaanngitsup tungaanut ingerlasimasoq
– tamannalu piaarnerpaamik iliuuseqarfigineqartariaqartoq isumaqarpoq.

– Nunaqarfimmi aqutsisuniit
arlaleriarluta Kommuni Kujallermut aamma Naalakkersuisunut
allakkatigut saaffiginnissuteqartarnikuuvugut, annertunerusumilli
akineqarneq ajorpugut. Tusaaniarneqarpallaarnermi ajorpugut. Nunaqarfimmi aqutsisuni piginnaatitaanerput killeqartorujussuuvoq,
taamaattumillu sunniuteqarsinnaanerput killeqartorujussuulluni.
– Ilaatigut eqqarsarnartarpoq
ilumut naammaginartumik iliuuseqartarnersugut. Qanoq iliuusissaaruttutut misigisimanartarpoq,
Henriette Josefsen oqarpoq.
Taanna isumaqarpoq, nunaqarfiup pitsaanerusumut aallartinneqarnissaa pisortanit qanoq iliuuseqarfigineqanngippat, taava innuttaasut namminneq iliuuseqarnissaat pisariaqalerumaartoq.

Naminersortoq ernumasoq

Ammassivimmi pissutsit Ortooraq
Nielsenip namminersorluni inuussutissarsiortuusup nunaqarfimmilu
aalisakkanik tunisassiorfimmik
Asimit ApS-imik 2009-miilli ingerlatsisuusup ernummatigai. Taanna
ulluinnarni Qorlortorsuarmi najugaqarpoq, tassanilu qatanngutini

Elias Nielsen peqatigalugu aalisakkanik tunisassiorfimmik allamik
ingerlataqarluni.
Taassuma inuussutissarsiorluni
ingerlatami siunissami qanoq eqqugaatigisinnaanera ernumassutigaa.
Aalisakkeriviup imermik pilersorneqarnera ajornartorsiutaajuarsimavoq, aammalu aalisagaasattarnera pissutaalluni tunisineq uninngavoq, taamaattumill suliffeqarfik
aningaasanik annerusumik isertitaqaranilu kaaviiaartitaqanngilaq.
Qatanngutigiilli tunniutiinnarusunngillat. Kommune Kujallermiit
Ammassivimmi nunaminertamik
annertuumik tunineqarnikuupput,
nunalerinikkullu saniatigut isertitaqarnissaq sulissutigalugu.
– Nunaqarfimmi nunalerinerup
pimoorullugu aallunnissaanut periarfissarissaarpoq. Tamannali piviusunngortinneqassappat, kommuni
ajortorsiutit pillugit eqqummaarinnerusariaqarpoq, Ortooraq Nielsen
oqarpoq.
Taanna oqarpoq, aalisakkeriveqarneq aamma nunalerineq Ammassivimmi suliffissanik nutaanik
pilersitsiviusinnaagaluartut, tamannalu nunaqarfimmut uummarissaataassagaluartoq isumaqarpoq.
Uge 30 2014 | ÅRGANG 2

Usikker fremtid
for Ammassivik
Udviklingen er gået i stå i Ammassivik,
og fremtidsudsigten ser dyster ud
Af Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl

Ammassivik med omkring 60 indbyggere i Sydgrønland, ligger som
så mange andre bygder i Grønland,
i en idyllisk sted, hvor alle indbyggere kender hinanden og lever i
harmonisk samfund. Indbyggertallet har før været højere, hvor fangst
og fiskeri var uerstattelige erhverv.
Men antallet af indbyggere, der har
valgt at forlade bygden, er steget
i takt med, at levevilkårene og erhvervsmulighederne er blevet ringere i løbet af de seneste mange år.
Når disse negative udviklingsmæssige faktorer bliver blandt
sammen med stadig stigende fald i
indbyggertal og manglende arbejdspladser, er det ikke længere
svært at spå om bygdens fremtid.
Udfaldet af denne udviklingen er
nemlig, at mange af indbyggerne
ikke længere tror på forbedringer. Mange tror simpelthen ikke
længere på en bedre fremtid. Selv
bygdebestyrelsen ser ingen fremtid
i bygden. I hvert fald mener man
ikke, at det offentlige system agter
at gøre noget for at stoppe den dårlige udvikling, og vil arbejde for at
skabe et godt og sundt miljø, både
erhvervsmæssigt og socialt.

Magtesløshed

Henriette Josefsen, der er medlem af bygdebestyrelsen for Inuit
Ataqatigiit, siger direkte, at udviklingen i bygden fuldstændig er
gået i stå.
– Der er ikke blevet skabt nye
arbejdspladser. Ældreboligen er
blevet lukket, da der ikke længere
er beboere. De resterende få familier har tilkendegivet, at de agter
at forlade Ammassivik på grund
ensomhed og mangel på arbejdspladser.
– Fremtiden ser bestemt ikke lys
ud for bygden. Det kan i værste tilfælde betyde, at bygden bliver forladt for altid, hvis der ikke bliver
gjort noget ved denne udvikling,
siger Henriette Josefsen.
Hun mener, at udviklingen i flere
bygder i Sydgrønland har taget en
negativ drejning siden kommunerne blev sammenlagt i 2009.
– Politikerne der må derfor gøre
noget snarest muligt, opfordrer
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hun.
– Vi har fra bygdebestyrelsen
flere gange rettet skriftlig henvendelse til Kommune Kujalleq
og Namminersorlutik Oqartussat uden, at der er sket noget ved
situationen. Vi bliver ikke hørt,
og bygdebestyrelsens beføjelser er
meget begrænsede.
– Det får os til at tænke på, om vi
overhovedet kan gøre noget for at
forbedre situationen. Man føler sig
fuldstændig magtesløs, siger hun.
Henriette Josefsen mener, at så
længe det offentlige system ikke
har gjort noget for at bremse eller
stoppe affolkningen af bygden, må
de få indbyggere selv træde på
pedalerne for at forsøge at vende
den kedelige tendens.

Profil Optik-imi
Isarussanik
naafferaasinnaanngorputit
GrønlandsBanken
aqqutigalugu.
Nordea Finans
suli aamma atuuppoq.
Profil Optik-imut saaffiginnigit.

Hos Profil Optik
Nu også brille abonnement via
GrønlandsBanken.
Brille abonnement via
Nordea Finans
er stadigvæk en mulighed.
Henvend dig i
Profil Optik Grønland.

Selvstændig bekymret

Situation i Ammassivik skaber
bekymring hos Ortooraq Nielsen,
der er selvstændig erhvervsdrivende og driver fiskefabrikken Asimit
Aps. i bygden, som har drevet
siden 2009. Han bor til daglig i
Qorlortorsuaq, hvor han sammen
sin bror Elias Nielsen driver en
anden fiskefabrik.
Han er alvorligt bekymret for,
om han stadig kan drive sit foretagende i fremtiden. Der er store
problemer med vandtilførsel til
fiskefabrikken, der er heller ingen
indhandling til fiskefabrikken, og
han har derfor hverken omsætning
eller indtjening.
– Det offentlige har forsømt
udviklingen i Ammassivik, der har
medført vanskelige forhold for mindre erhvervsdrivende, siger han.
Men hans bror Elias Nielsen har
ikke givet op. De to brødre har fået
tildelt landarealer i Ammassivik, og
de planlægger at drive landbrug, så
de har ekstra indtjening.
– Der er gode muligheder indenfor landbrug i bygden. Men det
kræver, at Kommune Kujalleq er
opmærksom på problemerne, siger
han.
– Både fiskefabrik og landbrug
kunne skabe nye arbejdspladser i
Ammassivik, hvilket ville puste nyt
liv i bygden, siger Ortooraq Nielsen.

Nuuk
Tlf: 313410

Sisimiut
Tlf: 863410

Ilulissat
Tlf: 943410

Nørskov Gruppen ApS

Postboks 502 | 3920 Qaqortoq | Grønland
Tlf: +299 64 24 00 | Fax: +299 64 26 00
Email: norskov@norskov.gl | www.norskov.gl
Administration:
Økonomistyring - Bogholderi
Tlf: +299 64 24 00 | Email: adm@norskov.gl
El afdeling:
El-installationer - EDB/Telefon - Brand anlæg m.v.
Hårde hvidevarer - El artikler
Mobil: +299 49 35 26 | Email: hn@norskov.gl
Entreprenør afdeling:
Jord arbejder - Sprængningsarbejder - Snerydning
Mobil: +299 49 35 40 | Email: ejn@norskov.gl
Køl & Frys afdeling:
Service og vedligeholdelse af køl & frys anlæg
Mobil: +299 49 35 40 | Email: ejn@norskov.gl
Maler afdeling:
Malerarbejder - Sandblæsning - Epoxy arbejder
Mobil: +299 49 35 40 | Email: ejn@norskov.gl
Tømrer afdeling:
Tømrer/snedker arbejde - Beton arbejder - Murerarbejde
Mobil: +299 49 23 01 | Email: an@norskov.gl
VVS & Smede afdeling:
Vand - Varme - Sanitet - Smede opgaver
Mobil: +299 49 23 01 | Email: an@norskov.gl
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Kalaallit Nunaanni pitsaaliuiniarluni meeqqanik misissuisaarneq akiuussutissiisarnerlu
Forebyggende børnevaccinationer i Grønland
Meeqqat ukiui / barnets alder

Akiuussutissinneqarneq
Vaccination

Sap.ak. 0 / uge 0

Tuberkulose, Hepatitis-B

Sap.ak. 5 / uge 5

Najoqqutassiaq atuutilersinneqarpoq septemberi qaammat 2010
1) Atualeqqaanut
2) MFR 2-riarlugu akiuussutissiissutigineqarsimanngippat
3) Tingulluummut akiuussutissinneqarsimanngitsunuinnaq. Ukiup affaata
ingerlanerani 3-riagassaavoq.

Qaammatit 3/ 3 måneder

Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB
Pneumokok

Qaammatit 5/ 5 måneder

Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB
Pneumokok

Qaammatit 12 / 12 måneder

Di-Te-Ki-Pol-Hib-HepB
Pneumokok

Programmet er indført i september 2010

Qaammatit 15 / 15 måneder

MFR

1) Ved indskoling

Ukiui 4 år

MFR

2) Hvis der ikke er givet 2 MFR-vaccinationer tidligere

Ukiui 5-6 år

Di-Te-Ki-Pol ¹)

Ukiui 12 år

MFR ²)
HepatitisB ³)
HPV 4)

3) Kun til børn, der ikke er vaccineret mod leverbetændelse tidligere.
Der gives i alt 3 doser over ½ år.

4) Niviarsiaqqanuinnaq. Ukiup affaata ingerlanerani 3-riagassaavoq.

4) Gælder kun piger. Der gives i alt 3 doser over ½ år.

Sianerlutit inniminniisinnaavutit ukununnga:
Ring og hør om tidsbestilling på:
Nanortalik sundhedscenter: 80 11 20
Narsaq sundhedscenter: 80 11 21

Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Regionssygehuset i Qaqortoq: 80 11 22

OLIECOMPAGNIET APS
Johans Dahls vej B-1120 | 3920 Qaqortoq
Tlf. 64 21 80 | Telefax 64 26 72
E-mail ph@olie.gl

Lækker motorbåd Marino Barracuda 32
med Volvo Penta D6-370 HK
Båden er leveret i 2012 og har kun været brugt sammenlagt i 5 uger. (kun en ejer)
Motoren har kun kørt 156 Timer. Båden har en topfart på 36 knob og en march fart
på op til 30 knob. Båden har 2 gode sovekabiner med dobbeltsenge og mulighed
for opredning i salonen ved at sænke bordet. Stort lækkert badeværelse med bad,
Båden fremtræder som ny. Udstyr er følgende: 5 Kw oliefyr, 2 Kw oliefyr, Motorvarmer,
Gasovn, Emhætte, Gaskomfur, 30 Liters varmtvandsbeholder, Ankerspil med 50 meter
rustfri kæde og rustfri Bruceanker, Kædetæller, Bovpropel, Trimplan med autotrim,
2 Kortplotter med ekkolod, VHF, CD-radio med udtag for Iphone, Landstrøm med
lader, Ekstra stort Volvo brændstoffilter, Beslag til påhængsmotor, Sun gummibåd,
Redningsflåde til 6 pers, og meget mere. Stativ og kraftig
vinterpresenning medfølger.
Nypris i 2012 1.680.000,00

Pris nu 1.399.000,00
Båden er i Nuuk
For mere info på bådmodellen
se www.marino.fi.
Mindre nyere båd kan tages ibytte

ALT TIL LYSTBÅDE
Har vi det ikke så skaffer vi det
AUTORISERET YAMAHA FORHANDLER

Tlf. 58 36 40 eller mail jan@sydbo.gl
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Kalaallit Nunaata ANINGAASERIVIA
Hele Grønlands BANK

Siunnersortit
piginnaasaqarluartut
pisariaqartitarnik
pingaartitsisut
Kompetent rådgivning
med fokus på dine
behov

Inissiamik nutarterinermi imaluunniit biilinik
pisinermi erniakitsumik
aningaasanik taarsigassarsineq
Lave renter på miljølån
til bil og bolig

Pappilissanik nalilinnik
ilinnut tulluarsakkamik
aningaasaliineq toqqissisimanartoq
Trygge investeringer
skræddersyet til dig
www.banken.gl · Tlf. 70 1234
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– Sinerissap qanittuani saarulliit amerlavallaannginerat soorunami ajuusaarnarpoq. Kisianni ukiap
ingerlanerani Qaqortumi aamma Nanortalimmi
inuit 55-it missaanniittut sulisorissallutigik naatsorsuutigaarput, Hentzar Petersen, Arctic Prime
Productions A/S-imi pisortaaneq oqarpoq.
– Det er selvfølgelig meget ærgerligt, at der på
nuværende tidspunkt ikke er så mange indenskærstorsk. Men vi regner med at beskæftige
omkring 55 mennesker i Qaqortoq og Nanortalik,
så snart vore skibe går i gang med at fiske fra
august, siger Hentzar Petersen, der er administrerende direktør i Arctic Prime Production A/S.

Ingen torsk – ingen indhandling
Der er næsten ingen aktivitet på indhandlingsfabrikkerne i
Nanortalik og Qaqortoq, der ejes Arctic Prime Production A/S
Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl
Af

Tiderne skifter hurtigt til havs. Det ene dag
er der overflod af fisk, og den anden er fisken
forduftet. Det må fiskefabrikkerne i Kuummiut i
Østgrønland, og i Nanortalik og Qaqortoq i Sydgrønland, der drives af Arctic Prime Production
A/S sande i denne sommer. Det er det samme
mønster, som selskabet har oplevet i de senste
tre år.
Der er færresindenskærstorsk i Sydgrønland
i denne periode, men findes mest i den nordlige
del omkring Paamiut og Qeqertarsuatsiaat,
hvilket betyder, at sydgrønlandske fiskere indhandler deres fangst hos Royal Greenland disse
steder.
I mindre omfang indhandler jollefiskerne til
Arctic Prime Production i Nanortalik og Qaqortoq, og det betyder, at der er meget lidt aktivitet
på disse fiskefabrikker.
Men Naalakkersuisut har i år tildelt Arctic
Prime Production en fangstkvote på omkring
4.500 tons torsk udenskærs, som selskabet ihærdigt forsøger at fiske. Selskabet er således meget
afhængig af indtjening fra denne kvote.
Men fiskeriet har ikke været optimalt, blandt
andet fordi ejerskifte af fiskefabrikkerne i
Qaqortoq og Nanortalik var aktuelt i løbet af
vinter og foråret. Det har betydet, at de to skibe,
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Arctic Prime Production råder over, først går i
gang med at fiske omkring starten af august.
Fiskefabrikkerne var tidligere ejet af et færøsk
selskab.

Optimisme

Arctic Prime Production regner med at beskæftige omkring 55 mennesker på de to fiskefabrikker, når skibene går i gang med det udenskærs
torskefiskeri.
Torsken bliver saltet og fileteret i Nanortalik
og bliver eksporteret til det spanske marked i
Middelhavet, og der bliver filteret torsk og frosset ned i Qaqortoq. Fiskefabrikkerne har åbent
for indhandling, men der bliver som nævnt indhandlet i meget små mængder i øjeblikket.
Hentzar Petersen, der er administrerende
direktør i Arctic Prime Production siger, at den
manglende indhandling betyder økonomisk tab
for selskabet.
– Det er selvfølgelig en kedelig udvikling. Men
vi kan ikke gøre noget ved, at torsken har valgt
en rute uden for vores rækkevidde. Det ville
selvfølgelig være bedst, at der er bliver indhandlet i denne sommer.
– Vi ser meget frem til, at skibene går i gang
med at fiske i løbet af august, september og
oktober, Hentzar Petersen.
Indhandlingen har ændret sig radikalt i de
seneste år. I 2008 blev der indhandlet omkring

2.000 tons torsk i Qaqortoq, hvorimod der i 2013
kun blev indhandlet op mod 300 tons.

Store torsk

Torsken har været en manglevare i de grønlandske farvande i de seneste mange år. Men
bestanden har dog været stærkt voksende både
indenskærs- og udenskærs, hvilket har medført
stigende aktivitet på fiskefabrikker og fiskere i
hele Grønland.
Men naturens gang har dog været uforudsigelig for mange selskaber.
Hentzar Petersen siger, at den manglende
indhandling ikke er ensbetydende med, at der er
blevet færre torsk. Tværtimod har bestanden været stærkt voksende i de seneste år, påpeger han.
– Indenskærstorsk har deres egen rute, og
det kan vi ikke gøre noget ved. Men udenskærstorsk har en meget flot størrelse. Omkring 2/3
af fiskene er på cirka 55 centimeter, hvilket er
en rigtig god størrelse. Det betyder, at mange
fiskere har øjnet denne enestående mulighed.
Der er derfor ingen grund til bekymring, og vi
skal ikke afskrive torskefiskeriet af den grund,
siger Hentzar Petersen, der indtil fornylig var
ansat som afdelingschef i Erhvervs-og Arbejdsmarkedsforvaltningen i Kommune Kujalleq i
Narsaq.
Arctic Prime Production A/S har hovedkontor
i Qaqortoq.
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Saarullinnik tunisineq killeqartoq
Arctic Prime Productions A/S–ip Nanortalimmi aamma Qaqortumi
tunitsiviutaanut saarullinnik tunisineq annikitsuinnarmik ingerlavoq
Arne Mølgaard
arne@tamanut.gl
All.

Aalisarnermi pissutsit sukkasuumik allanngortarput. Ullut ilaanni aalisagarpassuaqartarpoq,
ullulli ilaanni pisassaq ajornarluinnartarluni.
Tamanna suliffeqarfiup Arctic Prime Productions A/S-ip aalisakkanut tunitsiviutaani, Kuummiuni, Nanortalimmi aamma Qaqortumi aasaq
manna migisineqarpoq. Taamatullu ukiut kingulliit pingasut ingerlasoqarpoq.
Kujataani sinerissap qanittuani saarulliit piffissami matumani amerlanngillat, taamaattorli
avannaatungaani, Paamiut aamma Qeqertarsuatsiaat eqqaanni, saarulliit amerlanerullutik.
Tamanna pissutigalugu, umiatsiaararsorlutik
aalisartut sumiiffinnut taakkununnga, Royal
Greenlandip tunitsiviutaanut, piffissami matumani tunioraanerupput.
Arctic Prime Production A/S-imut tunioraaneq
ima annikitsigaaq, allaat tunisassiorneq uninngalluinnangajalluni.
Taamaattorli suliffeqarfik sunissamut qaninnerusumut isumalluarpoq. 2014-imut Nalakkersuisut Arctic Prime Productuons A/S-imut saarullittassanik 4.500 tonsinik pisassiissuteqarnikuupput, taakkulu sapinngisanik aningaasanik
isertitsissutaasussatut isumalluutigineqarput,
suliffeqarfiummi siunissaa pisassiissutinik
taakkunannga napatinneqassaaq.
Ukiulli upernaallu ingerlaneranni aalisarneq
aamma tunisineq aalaakkaasumik ingerlanngilaq, ilaatigut Nanortalimmi Qaqortumi aalisak-
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kanik tunisassiorfiit piginnittaasa taarserneqarnerat pissutaalluni. Aalisakkanik tunisassiorfiit
taakku siusinnerusukkut Savalimmiormiunut
pigineqaraluarput.

rullinnik tunisineq annertuumik allanngoriartorpoq. 2008-mi saarulliit 2.000 tonsit missaanni
Qaqortumut tunineqarput, 2013-imilu 3.000
tonsit missaat taamaallaat tunineqarlutik.

Isumalluarneq

Saarulliit angisuut

Arctic Prime Productions A/S marlunnik umiarsuaateqarpoq, taakkulu aggustip, septembarip
aamma oktobarip ingerlanerini tamakkiisumik
aalisalernissaat aatsaat naatsorsuutigineqarpoq.
Arctic Prime Productions A/S-imit naatsorsuutigineqarpoq, aalisakkanik tunisassiorfiit tamakkiisumik ingerlaqqilerpata katillugit inuit 55-it
missaanniittut sulisinneqarsinnaalerumaartut.
Saarulliit Nanortalimmut tulaanneqartut tisaneqassapput tarajorterneqarlutillu, kingusinnerusukkullu Spaniamut tunineqassallutik. Qaqortumullu tunisat tisaneqareerunik qerititerneqassapput.
Hentzar Petersen, Arctic Prime Productions
A/S-imi pisortaaneq, oqarpoq, tunitsiviit taakku
maannakkut ammagaluartut, tunisineq annikitsuinnaasoq, tamannalu suliffeqarfimmut
aningaasanik annaasaqataasoq.
– Soorunami taamatut ingerlasoqarnera ajuusaarnarpoq, aalisakkalli aqqutertik allanngortissimappassuk uagut tamanna allanngortissinnaanngilarput, kisiannili pitsaassagaluaqaaq
tunisineq tamakkiisumik ingerlasuuppat.
– Taamaattumik umiarsuaatitta ukiap ingerlanerani aalisalernissaat assut qilanaaraarput,
Hentzar Petersen oqarpoq.
Ukiuni kingullerni sinerissap qanittuani saa-

Ukiut kingullit amerlasuut saarulliit Kalaallit
Nunaata sineriaani amerlanngitsuinnaapput.
Kisianni sinerissap qanittuani aamma avataani
ukiualuinnaat ingerlanerini annertuumik amerleriarput, tamannalu illoqarfinni nunaqarfinnilu
aalisakkanik tunitsivinni suliassaqarnerulernermik kinguneqarpoq.
Aalisagaqassutsilli eqqoriaruminaannera
suliffeqarfiit ilaannut akisuvoq.
Hentzar Petersen oqarpoq, piffissami matumani aalisakkanik amigaateqarneq, aalisagakilliartorneranik peqquteqanngitsoq. Akerlianilli
saarulliit amerliartuinnarput.
– Sinerissap qanittuani saarulliit ingerlaarfiat
allanngortissinnaanngilarput. Sinerissap avataani saarulliit angisoorujussuupput, tassami
taakkunannga amerlaqisut 55 centimeterit
missaannik angissuseqarput.
– Aalisartorpassuit saarullinniarnermik aallutaqarput, taamaattumik saarullinniarneq ajornartorsiorfiusutut nalilerneqarsinnaanngilaq,
Hentzar Petersen, piffissaq qanittoq tikillugu
Kommune Kujallermi, Inuussutissarsiornermi
aamma Suliffeqarnermi immikkoortortaqarfimmi pisortatut atorfeqartoq, oqarpoq.
Arctic Prime Productions A/S Qaqortumi qitiusumik allaffeqarpoq.
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INUTTASSARSIUEQQINNEQ
Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG

tuniniaasumik pissarsiorpoq
Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG tuniniaasumik pikkorissumi, kiinneraartumik piginnaasaqarluartumillu, tuniniaanermut immikkoortortaqarfimmik ullumikkut tuniniaasunik sisamanik sulisoqartumik nukittorsaaqataasinnaasumik pissarsiorpoq. Tuniniaanermut immikkoortortaqarfimmut ilaasutut tuniniaanermik suliaqaqatigiinnut nutaaliaasunut angusaqarumallutik Kalaallit Nunaannilu arlaannaannulluunniit pituttorsimanngitsumik naqitatigut tusagassiuuteqarnissamik qulakkeerinnikkumallutik ilungersorlutik sulisunut ilaalissaatit. ”Pinngitsaaleerpalaartumik
tuniniaasartuunngilagut”. Sullitatsinnut sapinngisavut malillugit siunnersuisartuuvugut ilitsersuisartuulluta, sullitavut ussassaarutiminnik
sapinngisamik annerpaamik iluaquteqarsinnaaqqullugit.
Tusagassiorfik Sermitsiaq.AG ullumikkut makkuninnga
saqqummersitsisarpoq:
• Sermitsiaq
• AG
• Nuuk Ugeavis
• Tamanut Avannaani
• Tamanut Kujataani
• The Arctic Journal
• www.Sermitsiaq.AG
• ARNANUT
• Sermitsiaq.AG/JOB
• Suluk
• Greenland Oil & Minerals
Kiisalu sammisanik arlalissuarnik, immikkut ittumik tusagassiuutinik
sullitanullu avataaneersunut ussassaarutinik.
Naatsorsuutigaarput
• Tuniniaasutut angusarissaarluarsimallutit minnerpaamik ukiunik
1-2-nik misilittagaqartutit.
• Ingerlariaqqiffiusumik attuumassutilimmik ilinniagaqarsimasutit
• Kalaallit Nunaanni attaveqaateqarluartutit
• Suliarisannik pimoorussilluartuusutit tunniutiinnanngisaannartutillu.
Iluaqutaassaaq
• Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaallutillu allassinnaaguit
• Nuummi, Sisimiuni, Ilulissani Qaqortumiluunniit najugaqaruit
• CRM-imik aqutsineq ilisimasaqarfigigukku
• C5 atorlugu sulineq sungiusimagukku
• Kalaallit Nunaata iluani angalanermik nuannarisaqaruit
Inuttut suliumatuujuvutit, nassaarsiullaqqissuullutit, qiimasuullutit
suliffeqarfimmullu atatillugu aalajaalluinnartuullutit unneqqarissuullutillu.
Qulaaniittut amerlanerpaartaat akuersaarsinnaagukkit oqaloqatiginninnissamulluunniit naapinnissat qilanaarisorujussuuarput.
Sulilerneq sapinngisamik piaartumik pissaaq.
Piginnaasat aallaavigalugit aningaasarsiaqartitsisoqassaq.
Tuniniaanermut pisortaq Jesper K. Kjeldsen jesper@Sermitsiaq.AG
aqqutigalugu allaffigiuk maililu ”ny salgskonsulent”-imik
qulequtserlugu.
Qinnuteqarnissamut killigitinneqartoq 25. juli

NY ARNANUT
ER UDKOMMET
★★★

Facebook-ikkut malinnaaffigitigut
Følg os på Facebook

Arnanut nutaaq
saqqummerpoq

GRØNLANDS
Politiit angallataat SISAK III (OZQT) aquttussarsiorpoq

AQUTTOQ
Sisak III (OZQT) politiinit angallatigineqartoq, Qaqortumilu aallaaveqartoq,
1. septemberip 2014 imaluunnit isumaqatigiissuteqarnerup kingorna atorfinittussamik aquttussarsiorpoq.
Qinnuteqartut sætteskipperitut imaluunniit kystskiberitut sønæringsbeviseqartut salliutinneqassapput. Fiskeskipperit 1. imaluunnit 3. graditut allagartallit
misilittagallillu aamma qinnuteqarsinnaapput.
Qinnuteqartut GMDSS-mut allagartaqartariaqarput.
Finansministeriap aammalu Atorfillit Kattuffiata (AK) isumaqatigiissutaat
15. april 2009-meersoq angallatit naalagaannut aquttunullu Kalaallit Nunaanni
naalagaaffiup angallataani sulisunut isumaqatigiissut naapertorlugu aningaasarsiaqartitsissaaq. Isumaqatigiissut naapertorlugu periarfissaqarpoq angallatip naalagaata aquttuatalu piginnaassusai naapertorlugit aningaasarsiat
tapertaqartinneqarsinnaanerat.
Politikommissær Sivalerak Terkilsen 548732’mut atorfik pillugu ersarinnerusumik paasiniaaffigineqarsinnaapput.
Atorfeqarnermi najukkamik pissarsisoqarsinnaavoq. Najugarisamik attartornermut qularnaveeqqutit aammalu attartornermut akit aaliangersakkat naapertorlugit akilerneqassapput. Atorfinitsinneqarnermi Qaqortumut nuuttoqassappat angalaneq pequttallu nassiunnerat suliffeqarfiup akilissavai.
Qunnuteqaat ilinniagaqarsimanermut suliffigisimasanullu uppernarsaatit
ilanngullugit Politimestereqarfimmut nassiunneqassapput kingusinnerpaamik
28. juli 2014 tiguneqartussanngorlugit
Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfik
Postboks 1006, 3900 Nuuk
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ULLUNUT TALLIMANUT IGAASSAT
5 DAGES MIDDAGE

250,3 KG

750 g
500 g
500 g
500 g
500 g

Umimmaap neqaa suppiliassaq · Moskus suppekød
Aalisakkap nerpia aalatigaq · Rørt fiskefars af torsk
Qalerallip nerpia siatassiaq · Hellefiskefilet
Tikaagulliup neqaa · Hvalbøf
Umimmaap neqaa aserortigaq · Hakket moskus

QERISUT
DYBFROST

SAVAAQQAP NEQASIAASAGASSAT
LAMME GRILLBAKKE

41,PR. ½ KG

Sipaakkit
Spar

4 stk. Savaaqqap sakiaata neqaanik aserortikkamik immigaq
Farseret lammebryst
4 stk. Immikkat · Pølser
4 stk. Aserortikkamit bøffiliat · Hakkebøffer

30,-

d

QERISUT
DYBFROST

Neqeroorutit ataasinngorneq juulip 21-aniit sapaat juulip 27-at 2014 ilanngullugu atuupput – imlt. nungunnissaasa tungaannut.
Tilbudene gælder fra og med mandag 21. juli til og med søndag 27. juli 2014 – eller så længe lager haves.

Eqqaamajuk Brugsenimi pisiatit
tamarmik 2%-inik agguagarsiassartaqarmata taamaallaat pinnagit
cigaretsit, tips/lottot, immiaaqqat,
frimærkit, taletidskortit kiisalu imigassat/ciderillu 0,1%-iminngaanniit
kimittunerussusillit. Viinnit aggua-garsiassartaqarput.

2%

T
RSIASSA
A
G
A
U
G
AG
DE
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DIVIDEN

Husk 2% dividende på alle
varer du køber i Brugseni
undtagen: Cigaretter,
tips/lotto, øl, frimærker,
taletidskort, vaskekort og
spiritus/cider fra 0,1%.
Der gives dividende på vin.

B

Qaqortoq

100%-imik kalaallit piat · 100% ejet af det grønlandske folk
Neqeroorutit Brugseneeqqami atuutsinngillat
Tilbudene gælder ikke i Brugsenis filialer

Tamanut Kujataani 30/2014 · Layout: KNB Marketing

d

Naqiterinermi kukkunerit, akinik allannguinerit, tikinngitsoortut nunguttullu pineqanngillat. · Der tages forbehold for trykfejl, prisændringer, leveringssvigt og udsolgte varer.

69,-

Sipaakkit
Spar
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Rensdyr og hytter til debat
Der er opført en hyttecamp ved Kuussuannguaq ulovligt.
Det blev debatteret på borgermødet onsdag den 16. juli i Narsaq

Narsaq Foto

Af John Rasmussen
nrqfoto@greennet.gl

Tuttuutillip Stefan Magnussonip politiinut
nalunaarutiginninneq tusaatissatut
tigusimanerarpaa.
Rensdyravler Stefan Magnusson har taget
politianmeldelsen til efterretning.

Kuussuannguami tammaarsimaffimmi illuaqqat
inerteqqutaasut. Sanaartornissaq akuersissutigineqarsimanngilaq, piginnittullu politiinut maanna
nalunaarutigineqarlutik. Ilaatigut Stefan
Magnusson.

Turister generer fiskere

NAPK, der er lokalafdelingen af KNAPK, havde
sendt Hanseeraq Kaspersen til mødet, og der
var også mødt nogle fritidsfiskere frem.
De gjorde opmærksom på, at selv om området
og fiskeriet også var for de lokale beboere, var

Ulovligt opførte hytter

Og så kom diskussionen om de ulovligt opførte
hytter ved Kugssuannguaq. Ud over at der ikke
var ansøgt om arealtildeling, var afstanden til
stranden under de 50 meter.
Derfor har kommunen politianmeldt ejerne
med krav om at hytterne fjernes. Og Birger
Kristoffersen oplyste, at politiet i Qaqortoq lige
nu efterforsker sagen.
En forskrækket tilhører spurgte om ejerne nu
kommer i fængsel, men det tror Birger Kristoffersen ikke de gør.
Bagefter var det en af ejerne, Stefan Magnusson, der fik ordet.
Han sagde han havde bygget hytterne efter
nogle gamle regler, som han troede stadig var
gældende, og således havde været i god tro, men
erkendte dog, at han måske skulle have spurgt
kommunen først, og oplyste i øvrigt, at han
havde taget politianmeldelsen til efterretning.
Derefter fortalte han om sit rensdyrhold, og
om turisterne, som han mente var til gavn for
samfundet og indtjeningen i området.
– Det at give turisterne en unik fiske- eller
jagt-oplevelse i en smuk natur, er med til at give
et positivt billede af Grønland i udlandet, mente
Stefan Magnusson.
Et tilsvarende borgermøde blev holdt mandag den 21. juli i Qaqortoq. På grund af avisens
deeadline har vi ikke noget med om dette møde i
denne avis.

Poul Hard

De forbudte hytter i campen i Kuussuannguaq.
Byggeriet er ikke blevet godkendt, og ejerne er
nu anmeldt til politiet. Det er blandt andre Stefan
Magnusson.

Borgermødet drejede sig om om kommuneplantillæg nr. 4 om Græsningsområde omkring
rensdyrstationen Isortoq og Hyttecamp ved
Kuussuannguaq
Hytterne er blevet bygget uden tilladelse fra
kommunen og de overholder ikke reglerne. Derfor er sagen blevet meldt til politiet.
Mødet blev ledet af Birger Kristoffersen, der er
planleder ved Kommune Kujalleq.
Desuden deltog informationsmedarbejder Frederik Lund, og erhvervsudviklingschef Kenneth
Høegh var også med.
Birger Kristoffersen startede mødet med at
gennemgå alle dele og aftaler om rensdyrgræsningsområdet ved Isortoq.
Han oplyste om at det er selvstyret, der tildeler græsningsområder, mens det er kommunen,
der administrerer arealtildelingerne til byggeri.
I området kan der gives tilladelse til byggeri af en anløbsbro, max 3 fangsthytter og 20
turisthytter på ikke over 20 kvadratmeter.
Bagefter var der spørgsmål fra og diskussion
med tilhørerne, der straks blev vinklet ind på
Kugssaanuaq Camp.
Der blev spurgt om reglerne for arealtildeling
af hytter, hvor svaret var at al bebyggelse skulle
være mindst 50 meter fra stranden eller sø/elvbredder.

det meget generende at befinde sig og fiske klos
op af mange turister.
De så gerne at hytternes afstand til strand og
elve det pågældende sted blev øget til mindst
500 meter.
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Poul Hard

Isortumi tuttuuteqarfik sapaatip-akunnerani qaangiuttumi Narsami Qaqortumilu
innuttaasunik ataatsimiititsinerni oqaluuserineqarpoq.
Rensdyrstationen i Isortoq har været til debat på borgermøder i Narsaq og
Qaqortoq i den forløbne uge.

Poul Hard

Kuussuannguami illuaqqanik tammaarsimaffimmi takornariat asseqanngitsumik
misigisassaqartarput. Matumani Danmarkimeersoq Mette Birkemose aggustimi
2013-imi asilerisumit Sverigemeersumit Simon Nielssonimit, siorna Kuussuannguami
aalisarnermut ilitsersuisutut sulisumit, ilinniartinneqarpoq.
Ved hyttecampen Kuussuannguaq får turisterne en unik oplevelse. Her er det
Mette Birkemose fra Danmark, der i august 2013 fik undervisning af naturguide fra
Sverige Simon Nielsson, der sidste år arbejde i Kuussuannguaq som Fiskeguide.

Tuttut illuaqqallu oqaluuserineqartut
Kuussuannguup eqqaani illuaraqarfimmik unioqqutitsilluni sanaartortoqarsimavoq. Tamanna Narsami
pingasunngornermi juulip 16-iani innuttaasunik ataatsimiititsinermi oqaluuserineqarpoq
John Rasmussen
nrqfoto@greennet.gl
All.

Innuttaasunik ataatsimiititsinermi Isortumi
tuttuuteqarfiup eqqaani ivigartortitsivik Kuussuannguullu eqqaani illuaqqanik tammaarsimaffeqarfik pillugit kommunimi pilersaarummut tapiliussaq nr 4 sammineqarpoq.
Illuaqqat kommunimit akuersissuteqarfigineqaratik sananeqarsimapput malittarisassanillu
naammassinninnatik. Taamaattumik suliaq
politiinut nalunaarutigineqarsimavoq.
Kommune Kujallermi pilersaarusiornermut
aqutsisoq Birger Kristoffersen ataatsimiinnermi
aqutsisuuvoq.
Taassuma saniatigut tusagassiisartoq Frederik Lund inuussutissarsiutinillu ineriartortitsinermut pisortaq Kenneth Høegh aamma
peqataapput.
Birger Kristoffersenip ataatsimiinneq aallarnerlugu Isortumik iviartortitsivik pillugu
immikkoortortat isumaqatigiissutillu tamaasa
sammivai.
Taanna ilisimatitsivoq Namminersorlutik
Oqartussat nunaminertanik ivigartortitsivinnik
tunniussisuusartoq, kommunilu sanaartugassanut nunaminertanik tunniussisarnermik
aqutsisuusoq.
Sumiiffimmi talittarfiliornissamut, piniariat
illuaaraannik pingasunik takornarianullu illuaqqanik 20-nik 20 kvadratmeterit sinnerlugit
Sap. akunn. 30 2014 | UKIOQ 2

angissuseqanngitsunik sanaartornissamut
akuersissuteqartoqarsinnaavoq.
Tamatuma kingorna tusarnaariat apeqquteqarlutik oqalliseqatigineqarput, tamannalu tassuuguinnaq Kugssuannguaq Campimut saatsinneqarluni.
Illuaraliornissamut nunaminertanik tunniussisarnermut malittarisassat apeqqutigineqarput, akissutigineqarlunilu sanaartukkat
tamarmik sissamiit imaluunniit tatsip/kuup
sinaaniit minnermik 50 meterinik ungasissusilimmiissasoq.

Takornariat aalisartunut akornutaasut

NAPK-p, KNAPKP-p immikkoortortaqarfigisaata Hanseeraq Kaspersen ataatsimiinnermut
peqataajartortissimavaa, sunngiffimmilu aalisartut arlalialuit takkussimallutik.
Taakkua erseqqissaassutigaat sumiiffik aalisarnerlu nunaqavissunut aamma atuutsinneqaraluartoq takornariarpassuit eqqannguanniilluni aalisarneq akornusersugaanartorujussuusoqr.
Illuaqqat sissamut kuummullu ungasissusaata minnerpaamik 500 meterinut annertusineqarnissaa taakkunannga kissaatiginartinneqarpoq.

Illuaqqat unioqqutitsisumik sanaat

Taava Kuussuannguup eqqani illuaqqat unioqqutitsilluni sananeqarsimasut oqaluuserineqarput. Nunaminertamik qinnuteqartoqarsimannginnerata saniatigut sissamut ungasissusaata
50 meterit inorpaat.

Taamaattumik kommunip piginnittut politiinut nalunaarutigisimavai illuaqqat peerneqarnissaannik piumasaqaateqarluni. Birger Kristoffersenilu ilisimatitsivoq, Qaqortumi politiit
suliamik maannakkorpiaq misissuisut.
Tusarnaariat ilaat tupassimaqaluni aperivoq,
piginnittut parnaarussaassanersut, tamannali
Birger Kristoffersenip ilimaginngilaa.
Tamatuma kingorna piginnittut ilaat, Stefan
Magnusson, oqaaseqarpoq.
Taanna oqarpoq, malittarisassatoqqat suli
atuussorisani malillugit illuaqqat sanaartorsimagini, taamaattumillu isumalluarluni sanasimalluni, taamaattorli kommuni apereqqaartariaqarsimassagaluarini nassuerutigalugu,
tamatumalu saniatigut ilisimatitsilluni politiinut nalunaarutiginninneq tusaatissatut tigusimagini.
Tamatuma kingorna tuttuuteqarnini takornariallu inuiaqatigiinnut sumiiffimmilu aningaasarsiornermut iluaqutaasorisani, oqaluttuarai.
– Pinngortitami alianaatsorsuarmi takornariat aalisarnermik piniarnermilluunniit misigisaqartinneqartarnerat nunani allani Kalaallit
Nunaannik pitsaasumik takutitseqataasartoq,
Stefan Magnusson isumaqarpoq.
Qaqortumi innuttaasunik ataasinngornermi
juulip 21-ani assingusumik ataatsimiititsisoqarpoq. Aviisip suliarineqarnerata naammassinissaanut piffissaliussaq pissutigalugu ataatsimiinneq taanna aviisimi matumani ilanngussaqarfigisinnaanngilarput.
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UMODEN PERIODE KÆMPEDE

• El-installationer
• Industri-installationer
• Service
• Skibs-installationer
• Data-installationer
• Kommunikation
• Antenneanlæg
• Elevatorer
• Belysningsteknik
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Email: qaqortoq@arssarnerit.com
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Qinigassaqarluartoq qullinik, errorsiviit,
nillataartitsiviit allallu
Stort udvalg i lamper og hårde hvidevarer
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Postboks 1050 – 3900 Nuuk
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Hvis du gerne vil have avisen:
skriv til: distribution@tamanut.gl
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GENOPSLAG

Salgskonsulent søges
til Mediehuset Sermitsiaq.AG

Mediehuset Sermitsiaq.AG søger en dygtig, udadvendt og kompetent salgskonsulent, der kan være med til at styrke salgsafdelingen,
som i dag tæller fire salgskonsulenter. Som en del af salgsafdelingen indgår du i et moderne team af salgskonsulenter, der arbejder
benhårdt for resultaterne og for at sikre en uafhængig presse i
Grønland. Vi er ikke ”pistolsælgere”. Vi er rådgivere og vejleder
vore kunder efter bedste evne, så de får maksimal udbytte af deres
annoncering.
Mediehuset Sermitsiaq.AG tæller i dag følgende medier:
• Sermitsiaq
• AG
• Nuuk Ugeavis
• Tamanut Avannaani
• Tamanut Kujataani
• The Arctic Journal
• www.Sermitsiaq.AG
• ARNANUT
• Sermitsiaq.AG/JOB
• Suluk
• Greenland Oil & Minerals

NY ARNANUT
ER UDKOMMET
★★★

Facebook-ikkut malinnaaffigitigut
Følg os på Facebook

Arnanut nutaaq
saqqummerpoq

GRØNLANDS

Samt en lang række temaer, nichemedier og kampagner for eksterne kunder.

En stilling som styrmand til politikutteren SISAK III (OZQT)

Vi forventer
• at du minimum har 1-2 års salgserfaring med gode resultater
• at du har en relevant videregående uddannelse
• at du har et godt netværk i Grønland
• at du brænder for det du laver og aldrig giver op

Politikutteren Sisak III (OZQT), der har base i Qaqortoq, søger en styrmand til
ansættelse 1. september 2014 eller efter nærmere aftale.

Det er et plus hvis
• du taler og skriver både grønlandsk og dansk
• du bor i Nuuk, Sisimiut, Ilulissat eller Qaqortoq
• du kender til CRM styring
• du er vant til at arbejde med C5
• du kan lide at rejse indenrigs i Grønland
Som person er du arbejdsom, kreativ, humoristisk og absolut stabil
og loyal overfor virksomhed.
Kan du nikke til det meste af ovenstående, ser vi meget frem til at
møde dig til en evt. samtale.
Tiltrædelse snarest muligt.
Løn efter kvalifikationer.
Skriv til salgschef Jesper K. Kjeldsen på jesper@Sermitsiaq.AG og
mrk. mailen ”ny salgskonsulent”.

STYRMAND

I ansættelsesproceduren vil ansøgere med sønæringsbevis som sætteskippere
eller kystskippere blive prioriteret. Erfarne fiskeskippere med certifikat af
1. eller 3. grad kan dog også søge stillingen.
Ansøgere skal være i besiddelse af et gyldigt GMDSS-certifikat.
Aflønningen sker i henhold til cirkulære indgået mellem Finansministeriet og
Atorfillit Kattuffiat (AK) om overenskomst for skibsførere og styrmænd i statens
tjeneste i Grønland af 15. april 2009. I henhold til overenskomsten er det muligt
at give skibsføreren og styrmanden et personligt tillæg som supplement til
bruttolønnen, såfremt den pågældendes specielle kvalifikationer giver grundlag herfor.
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilket der betales
depositum og husleje efter de til enhver tid gældende regler. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning.
Nærmere oplysninger om stillings indhold og øvrige ansættelsesvilkår kan fås
ved henvendelse til politikommissær Sivalerak Terkilsen på mobil 548732 .
Ansøgningen skal være indsendt således, at den er Politimesterembedet i
hænde senest 28. juli 2014. I ansøgningen skal der være ilagt dokumentation
for uddannelse, tidligere beskæftigelse og kopi af relevante certifikater.

Ansøgningsfrist 25. juli
Politimesteren i Grønland
Postboks 1006, 3900 Nuuk
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”Neqeroorutit” aviisitai
sumi atuunnersut
pilersuisoq.gl-mi atuaruk
Læs mere på pilersuisoq.gl
under “Tilbud” om
hvor aviserne gælder

Pilersuisumi pitsaasunik
neqerooruteqartuaannarpoq
Altid mange gode tilbud i Pilersuisoq

NUTAARSIASSARSISALERIT
MAKITSINERMULLU
PEQATAALLUTIT!
MATAS
PRODUKTER

Sushi Bazooka
til hjemmelavet sushi

World’s
Largest
Coffee Cup

Kickmaster Quick Up
Goal & Target Shot

Tilmeld dig nyhedsbrevet og deltag
i konkurrencen!

Snuggle Pets Tummy
Stuffers Lady Bug

Pisisami
Vores pris

Pisisami
Vores pris

474,-

Pisisami
Vores pris

195,-

195,-

Pisisami
Vores pris

296,-

LEGO City
Loader & Tipper (4201)

Forskellige spil
fra kr. 110,-

Forskellige dvd’er
fra kr. 128,-

Forskellige iPhone-covers
fra kr. 83,-

Pisisami
Vores pris

170,-

Pisisami
Vores pris
fra

Umiarsuakkut
nassiunnera akianut
ilaareertuaannarpoq
Prisen er altid
inkl. skibsfragt

110,-

Pisisami
Vores pris
fra

128,-

SILAMI ILLULLU ILUANI PINNGUAATIT
ASSIGIINNGITSORPASSUIT
Forskellige gadget til ude og hjemme
Uninngasuutigineqartillugit pisiarineqarsinnaapput, akillu allannguuteqarsinnaanerat sillimaffigeqquneqarpoq
Gælder så længe lager haves, og med forbehold for prisændringer
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Pisisami
Vores pris
fra

83,-

Kalaallit kiffartuussivimmiipput,
701 701-imut sianerit
Grønlandsk kundeservice,
ring 701 701
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