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29/09/2018 
Pressemeddelelse 
 
 
Fisker- og Fangeruddannelsen, flyttes til Paamiut og omstruktureres til 2 ¼ års erhvervsfi-
skeruddannelse. 
 
Bestyrelsen ved Imarsiornermik Ilinniarfik, er meget tilfredse med den beslutning Naalakkersui-
sut d. 23. juni 2016 har truffet om, at Fisker- og Fangeruddannelsen i Uummannaq lukkes ned, 
og at aktiviteterne overflyttes til Imarsiornermik Ilinniarfiks afdeling i Paamiut.  
 
Afgørelsen betyder, at Naalakkersuisut har fulgt den indstilling som en enig bestyrelse har frem-
sendt, til Departement for uddannelse, kultur, forskning og kirke. 

"Naalakkersuisoq Nivi Olsen udtaler: I Naalakkersuisut har vi lagt vægt på branchens ønsker, og 
den indstilling vi fik fra Imarsiornermik Ilinniarfiks bestyrelse. Vi er enige om, at tankerne om at 
styrke det faglige miljø og den enkelte uddannelsessøgende muligheder er rigtigt tænkt, og det er 
derfor vi finder det fornuftigt, at disse dele af Imarsiornermik Ilinniarfiks uddannelsestilbud nu 
samles i Paamiut. Sidste gang bestyrelsen og erhvervet indstillede en ændring, blev resultatet, at 
skipperuddannelserne blev flyttet til Nuuk. Med tanke på den rivende udvikling, der har været i 
uddannelsesniveauet og antallet af studerende siden da, har vi i Naalakkersuisut store forvent-
ninger til det kommende uddannelsesudbud i Paamiut, som er et resultat af en god dialog mellem 
branchens repræsentationer i bestyrelsen og det politiske niveau". 

Bestyrelsesformand Mike Høegh og forstander Jeppe Carstensen, er meget tilfredse med, at 
Naalakkersuisut endvidere har fulgt den indstilling som bestyrelsen lagde til grund for ønsket om 
nedlukning af aktiviteterne i Uummannaq, nemlig en omstrukturering af Fisker- og Fangerud-
dannelsen til en 2 ¼ års fiskeriuddannelse med særligt fokus på fremtidige besætningsmedlem-
mer i det indenskærs fiskeri ved Imarsiornermik Ilinniarfik Paamiut. 
 
En samlet bestyrelse har fra starten, været enige om, at en sammenlægning af Imarsiornermik 
Ilinniarfiks afdelinger i Paamiut og Uummannaq vil være til gavn for både nuværende elever, 
kommende elever og for Imarsiornermik Ilinniarfik som helhed, idet en samling af undervis-
ningskompetencerne vil gøre det muligt at få større bredde og fælles udveksling af erfaring til at 
ske. 
 
Både bestyrelsen og forstander finder det meget positivt, at der med beslutningen er mulighed for 
etablering af en erhvervsfiskeruddannelse, der giver mulighed større sammenhæng i Imarsior-
nermik Ilinniarfiks uddannelser, samt sikre en uddannelsesmæssig styrkelse af det kystnære fi-
skeri.  
 
Det åbner også op for, at den enkelte elev kan starte en maritim uddannelsen allerede fra det 
fyldte 16 år, og opnå rettighed til at føre erhvervsfartøjer op til 9 meter i længde. Uddannelsen vil 
ydermere gøre det muligt for eleverne at videreuddanne sig på Imarsiornermik Ilinniarfiks offi-
cersuddannelser i Nuuk. 
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Uddannelsen vil blive opbygget som vekseluddannelse, med skiftevis teori og praktik, og inde-
holde mange forskelligartede uddannelseselementer som: 

Sikkerhed, Sygdomsbehandling, Navigation,Radiolære, Fiskearter, fangstmetoder, 
fiskeredskaber, fartøjer, produktbehandling og kvalitet, Motor og maskinrummets udstyr, 
Hydraulik, Reparationssvejsning, Bødning, tovværk, wire og vodbinderteknikker, Kabystjeneste 
og proviantering, Jagt-teori og Jagt-lovgivning, Fangstmetoder under jagt og Traditionelle 
jagtmetoder og hundehold. 

Imarsiornermik Ilinniarfik ser frem til, at påbegynder arbejdet med planlægningen og 
struktureringen af den nye uddannelse, og forventer alle aktiviteter flyttet i løbet af efteråret. 

Der vil i planlægning af den nye uddannelse, blive fundet samarbejdspartnere i relation til den 
praktiske uddannelse i hundehold, isfiskeri og slæde hundekørsel uden for Paamiut. 

Er der spørgsmål til Imarsiornermik Ilinniarfik, kan disse rettes til: 
 
Bestyrelsesformand 
Mike Høegh, tlf: 55 51 08 
 
eller 
 
Forstander 
Jeppe Carstensen, tlf: 55 94 00 

 
 
__________________________ 
Forstander Jeppe Carstensen 


