
 

 

9. juni 2022  

 

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut, fremsætter jeg 

følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut: 

1. Hvilken transportform kan man oprette for at sikre selvforsyning 

af lokale fødevarer fra kysten, samt til at spredning af varer ud til 

kysten både sommer og vinter? 

2. Er der mulighed for at kunne sende lokale fødevarer fra 

Ittoqqortoormiit til vestkysten gennem Danmark og Island? 

3. Kan man oprette centre, som kan sprede lokale fødevarer til 

kysten og såfremt nødvendig, som kan leve op til 

fødevarelovgivningen og samtidig sikre, at traditionelle 

forarbejdsningsmetoder kan benyttes forsvarligt; hvilke steder 

kan være muligheder? 

 

 (Medlem af Inatsisartut Hans Aronsen, Inuit Ataqatigiit) 

 

Begrundelse: 

Fangerkulturen er stadigvæk en del af vores værdi i dag. Nogle af de ting der 

udspringer fra fangerkulturen er forarbejdning af overmodent kød (kød som vi 

modner rigeligt), og som vi i vores vidtstrakte kyst indtager f.eks. hvalkød, 

sælkød, rensdyrkød, moskusoksekød, tørkød, tørfisk, fulgle, spæk, hvaldhud, 

ulke, helleflyndere samt mange mange flere som vi ikke kan undvære i vores 

daglige liv. 

 



Der er flere og flere der indtager dette kød og der er flere og flere tilflyttere 

som heldigvis handler kød og fisk fra fangere og fiskere.  

 

Vores vidtstrakte kyst fra øst til vest har vi ikke organiseret på en smidig måde 

på transportsiden og vi må løbende forbedre og afsøge muligheder. Vi har 

blandt transportvanskeligheder, hvor vi i dag må for det meste sende fra 

Ittoqqortoormiit via Danmark eller Island, og når vi taler om vores oprindelige 

skikke for mad, må vi på nogle områder arbejde med de før nævnte lande.   

 

Hvis vi skal være mere selvforsynende med lokale fødevarer, har vi på vores 

vidtstrakte kyst nogle gode opbevaringsmuligheder som nødvendigvis ikke er 

store. Jeg mener vi må tænke på de forskellige fangstdyr som vi jager, alt 

efter sæson. 

Eksempelvis har Attu ved Kangaatsiaq forskellige fangsdyr året rundt; 

vågehvaler, rensdyr, narhvaler, hvalrosser, edderfugle og mange mange flere.  

I Thuleområdet er der søkonger, hvid- og narhavler, isbjørne, hvalrosser, 

lomvier, ringsæler samt mange mange flere som sikrer centre for forsyning af 

lokale fødevarer til kysten. 

 

Jeg søger om at modtage svar inden for 10 arbejdsdage.  


