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Afgivet af Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalget 

vedrørende 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at indføre et tilskud 

til garvning af isbjørneskind, således at erhvervsfangere får dækket 50 % af den pris, de 

betaler for garvning, eksklusive fragt. Tilskuddet har til formål at kompensere fangerne 

for manglende indhandlingsmuligheder som følge det midlertidige forbud mod 
international handel med grønlandske isbjørneskind. 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

Udvalget har under behandlingen bestået af: 

Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Karl Kristian Kruse, Siumut 
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraterne 

Medlem af Inatsisartut Mute B. Egede, Inuit Ataqatiit 

Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq 

Medlem afInatsisartut Erik Jensen, Siumut 

Udvalget har efter 1. behandlingen 12. november 2019 under EM20l9 gennemgået forslaget. 

Forslagets indhold og formål 
Forslaget pålægger Naalakkersuisut at indføre et tilskud til garvning af isbjørneskind på 50 % 

af den pris, som erhvervsfangere betaler for garvning, eksklusive fragt. Formålet med forslaget 

er at kompensere fangerne for deres manglende indhandlingsmuligheder som følge af det 

midlertidige forbud mod international handel med grønlandske isbjørneskind. 

Førstebehandling af forslaget i Inatsisartut 
Et flertal af partier tilsluttede sig forslaget under 1. behandlingen af forslaget. Naalakkersuisut 

angav i sit svarnotat af 15. oktober 2019, at Naalakkersuisut var indstillet på at indarbejde 

tilskuddet som et ændringsforslag til finansloven. 

Udvalgets behandling af forslaget 
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Udvalget finder, at fangst af og handel med isbjørneskind er en vigtig del af vores kultur. 

Udvalget bemærker, at en gennemførelse af forslaget vil kunne forbedre de økonomiske vilkår 

for de erhvervsfangere, der fanger isbjørne og sælger garvede isbjørneskind. 

Udvalget konstaterer, at der pt. er et forbud mod internationalt køb og salg af isbjørneskind fra 

Grønland, men at handel med isbjørneskind inden for Grønlands egne grænser er tilladt. 

Udvalget konstaterer endvidere, at isbjørneskind i dag ikke kan indhandles hos Great 

Greenland, men at erhvervsfangere mod betaling kan få garvet isbjørneskind hos Great 

Greenland. 

Der findes i øjeblikket ikke et tal for, hvor stor bestanden af isbjørne er i 0stgrønland. 

Grønlands Naturinstitut I Pinngortitaleriffik er i gang med at foretage et estimat af 

isbjørnebetanden i 0stgrønland. Undersøgelsen forventes afsluttet tidligt i 2022. 1 

Udvalget ser frem til at undersøgelsen bliver afsluttet, således at Naturinstituttetl 

Pinngortitaleriffik kan aflevere ny rådgivning for 0stgrønland snarest muligt efter 

undersøgelsens afslutning. 

Naalakkersuisut har fastsat den samlede kvote på isbjørn til 156 i 2020. Det er det samme antal 

som i 2019. 

Forslagets økonomiske konsekvenser 
Det fremgår af § 33, stk. 1, i Inatsisartuts forretningsorden, at de økonomiske og administrative 

konsekvenser ved realiseringen af beslutningsforslag skal beskrives i et forslags begrundelse. 

Udvalget har noteret sig, at forslaget i overensstemmelse hermed angiver de økonomiske 
konsekvenser ved forslagets realisering. Udvalget har ingen bemærkninger til det anslåede 

beløb på 85.000 kr. årligt. 

Udvalgets indstillinger 

Et flertal bestående af Siumut, Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq indstiller med ovenstående 
bemærkninger forslaget til vedtagelse. 

Et mindretal bestående af Demokraterne anerkender, at fangst og handel med isbjørneskind er 
en vigtig del af vores kultur. Det er samtidigt Demokraternes opfattelse, at handel med 
isbjørneskind skal ske på de gældende markedsvilkår og ikke på baggrund af tilskud. Da det 
allerede kan betale sig for fangerne at sælge isbjørneskind i dag anser Demokraterne det for 
uhensigtsmæssigt at anvende landskassens midler til at indføre et tilskud til garvning af 
isbjørneskind. 

I Forvaltningsplan for isbjørn, APNN, februar 2019 (s. 7 i den grønlandske udgave og i den dansk udgave) 
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Med disse bemærkninger indstiller Demokraterne forslaget til forkastelse. 

Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

Steen Lynge 

Mute B. Egede 
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Formand 

Karl Kristian Kruse 
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