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Doris Jakobsen Jensen 

Medlem af Inatsisartut, Siumut 

  

  

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 218/2020 vedrørende etablering af et 

hundecenter 

 

 
Kære Doris Jakobsen Jensen, 

  

Tak for dit spørgsmål, som du har stillet i henhold til Inatsisartuts forretningsorden. Jeg 
vil besvare den herunder.     

 

Spørgsmål:  

Hvor langt er man nået med sagen om etablering af et centralt Sekretariat (Et 

Hundecenter) for grønlandske slædehunde? 

 

Svar:  

Naalakkersuisut bemærker, at § 37-spørgsmålet kan forstås på forskellige måder, da 

der er forskel i sprogversionerne. I den grønlandske udgave bliver der spurgt til status 

på projektet vedrørende etablering af et centralt sekretariat i Ilulissat for grønlandske 

slædehunde, og i den danske udgave bliver der spurgt til status på sagen om etablering 

af centralt Sekretariat (Et Hundecenter) for grønlandske slædehunde. 
 

I forbindelse med behandling af FM2020/211 nævnte Naalakkersuisut i besvarelsen, at 

der findes private iværksættere, der selv tager initiativ til bevarelse af 

hundeslædekulturen. Det drejer sig blandt andet om hundeslædecenteret Arctic Living 

Ilulissat. Og Naalakkersuisut er blevet gjort opmærksom på, at en privat aktør i Sisimiut 

også har planer om at etablere et hundeslædecenter i det kommende år.  

 

Naalakkersuisut vil gerne henvise til besvarelse af KU-udvalgets spørgsmål fra den 14. 

februar 2020 om EM2019/FM2020/211 om den grønlandske hunderace. Der blev 

indhentet svarbidrag til spørgsmålene hos Departementet for Fiskeri, Fangst og 

Landbrug, da spørgsmålene handlede om deres fagområde.  

 

I besvarelsen til udvalgets spørgsmål kan man læse, at en vision om at etablere et 

slædehundecenter i forbindelse med besøgscentret ”Isfjordscentret” i Ilulissat i fremtiden 

nævnes som en mulighed for bevarelse af hundeslædekulturen.  

 

Visionen, der er blevet nævnt fra Naalakkersuisuts side er ikke opstartet som et projekt, 

heller ikke som en sag, der er stadigvæk alene tale om en vision. 
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Afslutningsvis kan det oplyses, at Naalakkersuisut vil kigge på anbefalingerne fra Arctic 

Nomads-projektet blandt andet som opfølgning af FM2020/211 med henblik på 

bevarelse og udvikling af den grønlandske hundeslædekultur.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Katti Frederiksen 

 


