
   
 

26. september 2022 

 

I medfør af § 37 stk. 1 i Forretningsordenen for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til 

Naalakkersuisut. 

 

Spørgsmål til Naalakkersuisut:  

 

1. Hvor mange direkte tilskud og subsidier modtager landbrugserhvervet samlet set om året? 

 

2. Hvor mange inddirekte tilskud og subsidier modtager landbrugserhvervet samlet set? (Jeg tænker 

her eksempelvis på offentig støtte til Neqi A/S med videre) 

 

3. Hvor meget koster det at producere et lam herhjemme når alle omkostninger, tilskud og 

subsidier tælles med? 

a. Hvad sælges dette lam for i butikkerne herhjemme? 

b. Hvad sælges det for på eksportmarkedet? 

 

4. Hvor meget koster det at producere et kilo kartofler herhjemme, når alle omkostninger, tilskud 

og subsidier tælles med? 

a. Hvad sælges dette kilo kartofler for i butikkerne herhjemme? 

b. Hvad sælges det for på eksportmarkedet? 

 

5. Hvor stor en eksport genererer landbrugserhvervet i alt om året? (Svaret må gerne opstilles 

skematisk for de sidste 10 år og gerne opdelt på produkter) 

 

6. Kan Naalakkersuisut oplyse andet af interesse for sagen? 

(Medlem af Inatsisartut Jens-Frederik Nielsen, Demokraterne) 

 

Begrundelse 

Der er ingen lande i verden, der er selvforsynende med fødevarer. Alle lande importerer fødevarer i større 

eller mindre omfang. Herhjemme er der et bredt ønske om, at vi bliver mere selvforsynende med 

fødevarer. Dette bakker vi op fra Demokraatit. 

 

I den forbindelse er det dog vigtigt, at vi tænker os om. Det nytter jo ikke noget, at vi subsidierer 

eksempelvis landbrugserhvervet i alt for høj grad, da det jo reelt set betyder, at vi så ikke har penge til 

andre vigtige områder som for eksempel sundhed, folkeskole og det sociale område. 

 

På den baggrund ønsker jeg med disse spørgsmål at få et overblik over, hvor mange subsidier og tilskud, 

der tilflyder landbrugserhvervet herhjemme, så vi kan debattere på et oplyst grundlag. 

 

Jeg ser frem til at modtage svar på mine spørgsmål inden for en frist på 10 arbejdsdage. 


