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BETÆNKNING 

 

Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 

 

vedrørende 

 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at undersøge, 

hvorledes den fremtidige opretholdelse af den grønlandske hunderace samt hunde-

slædevæddeløb som en del af vores kultur kan sikres. Relevante interessenter skal 

inddrages i udarbejdelsen af undersøgelsen, der ønskes omdelt til Inatsisartut. 

Fremsat af Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut 

 

Afgivet til forslagets 2. behandling 

 

 

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: 

 

Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen Jensen, Siumut, formand 

Medlem af Inatsisartut Peter Olsen, Inuit Ataqatigiit, næstformand 

Medlem af Inatsisartut Erik Jensen, Siumut 

Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen, Demokraatit 

Medlem af Inatsisartut Sofia Geisler, Inuit Ataqatigiit 

 

Udvalget har efter 1. behandlingen 7. november 2019 under EM2019 gennemgået forslaget. 

 

1. Forslagets indhold og formål 

Med forslaget ønsker forslagsstiller, at Naalakkersuisut skal udarbejde en undersøgelse 

vedrørende den grønlandske hundeslæderace samt hundeslædevæddeløb. Forslagsstiller ønsker 

således belyst, hvorledes hunderacen for fremtiden kan opretholdes, set i lyset af de seneste års 

kraftige nedgang i antallet af hunde. Herudover ønskes den fremtidige opretholdelse af 

hundeslædevæddeløbet, som et kulturelement, også belyst. Forslagsstiller foreslår, at 

Naalakkersuisut i undersøgelsen skal inddrage relevante interessenter. Afslutningsvist foreslås 

det at undersøgelsen omdeles til Inatsisartut.  

 

2. Spørgsmål 

Udvalget har til brug for udvalgets behandling af forslaget anmodet Naalakkersuisoq for 

Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender om at besvare en række spørgsmål. Kopi af 
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udvalgets spørgsmål og Naalakkersuisuts besvarelse er vedlagt nærværende betænkning som 

bilag. 

 

3. Udvalgets behandling af forslaget   

Ud fra nærværende udvalgs faglige vinkel er dette vigtigt for opretholdelsen af en vigtig del af 

en regional kulturarv og eksisterende kultur. Desuagtet den vitale karakter af opretholdelsen af 

den grønlandske hunderace for det traditionelle fangererhverv, er denne vinkel ikke blevet 

behandlet her, da det ligger uden for udvalgets fagområde. Der er dog ingen tvivl om, at 

fangerhvervets anvendelse af hundeslæder og af den grønlandske hunderace hænger tæt 

sammen med hundeslædevæddeløbets eksistens.  

Udvalget har under sin behandling af nærværende forslag fundet det naturligt i denne 

sammenhæng også at drøfte opretholdelsen af den grønlandske hundeslæderace og dermed også 

den fremtidige sikring af hundeslædevæddeløbene ud fra senere års konkrete sager. Udvalget 

stillede på den baggrund en række spørgsmål til Naalakkersuisut. I relation til opretholdelsen 

af den grønlandske hundeslæderace oplyste Naalakkersuisut følgende:  

 

”Den grønlandske geografi umuliggør en fysisk barriere mellem 

slædehundedistriktet og ikke-slædehundedistriktet. Så hvis en borger ønsker 

at infiltrere den unikke grønlandske slædehund med andre hunderacer af 

slædehunde, vil det vanskeligt kunne undgås.  

Den grønlandske geografi umuliggør en fysisk barriere mellem 

slædehundedistriktet og ikke-slædehundedistriktet. Så hvis en borger ønsker 

at infiltrere den unikke grønlandske slædehund med andre hunderacer af 

slædehunde, vil det vanskeligt kunne undgås.  

Helt konkret mangler Naalakkersuisut et virksomt værktøj til at handle på 

situationen. Den gældende lovgivning på området er fra 1998, og den giver 

kun sanktionsmuligheder i form af bøde. Desværre er det blevet relevant at 

skærpe og præcisere ansvar og sanktioner på området. På FM 2020 bliver 

der fremsat et forslag til en ny slædehunde-lov. Denne lov er en forstærkning 

og præcisering af den tidligere lovgivning på området. Et af udkastets 

fokusområder er håndtering af hunde af anden race end den grønlandske 

slædehund i slædehundedistriktet. Udkastet til en ny slædehundelov åbner for 

mere vidtgående sanktioner, klarlægning af ansvar samt muligheder for at 

handle på mistanker.  

For i fremtiden at kunne styrke den grønlandske slædehund kræves mere end 

lovgivning. Det er Naalakkersuisuts klare holdning, at en stærk 

slædehundepopulation er tæt knyttet til en levende fanger-fiskerkultur. 

Kulturen skal bevares og også gøres nærværende for børn, befolkning og 
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gæster i vores land. Det er vigtigt, at traditionel viden og ny forskning 

forankres i slædehundedistriktet til fælles bedste og til beskyttelse af den 

unikke grønlandske slædehund. En vision for dette er oprettelse af en 

slædehundecenter i forbindelse med besøgscenteret "Isfjordcenteret" i 

Ilulissat. Et sted med fokus på læring, udveksling af viden og forskning, som 

formidles via skoletjeneste til børn, museumsaktiviteter og uddannelse, hvor 

målet er værdiskabelse og bevarelse af den grønlandske slædehund.” 

 

Udvalget har forståelse for de geografiske udfordringer, der er ved kontrollen af eventuelle 

indførelser af andre hunderacer til slædehundedistrikterne. Det er i den sammenhæng udvalgets 

forståelse, at lokale hundeejere udgør et værn herfor. Det vil dog ofte være et værn, der først 

sætter ind, efter en anden hunderace er indført. Imidlertid kan dette værn have en inddæmmende 

effekt på skaderne af indførelsen, som vi f.eks. har set det i verserende sager.  

Herudover ser Udvalget positivt på den forventede indsats for opretholdelsen af den 

grønlandske hunderace og noterer sig, at Naalakkersuisut allerede til FM2020 forventer at 

fremsende forslag til ny lovgivning på området. Samtidig deler udvalget Naalakkersuisuts 

holdning om, at lovgivningen ikke kan stå alene. Forskning i og opretholdelsen af den kulturelle 

anvendelse af slædehunden kan ligeledes have en positiv indvirkning herfor.  

 

Således vil det være naturligt at inddrage allerede eksisterende forskning, såfremt nærværende 

forslag vedtages. Samtidig vil den ønskede undersøgelse kunne være med til at videreudvikle 

den eksisterende lovgivning på området samt eventuelt give kommuner og lokalsamfund 

værktøjer til at værne om den grønlandske hundeslæderace.  

 

4. 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 forslagets begrundelse.  

 

Udvalget har noteret sig, at forslaget i overensstemmelse hermed angiver de økonomiske 

konsekvenser ved forslagets realisering således vurderes det at en gennemførelse af forslaget 

vil lægge beslag på ca. 1 AC-årsværk, dvs. 500.000 kr. Da der er tale om en undersøgelse, har 

udvalget ikke fundet anledning til at anlægge en anden vurdering.  

 

5. Udvalgets indstillinger  

Et enigt udvalg indstiller forslaget til vedtagelse.  
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Med disse bemærkninger, og med den i betænkningen anførte forståelse, skal udvalget overgive 

forslaget til 2. behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris Jakobsen Jensen 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Olsen 

Næstformand 

 

 

 

Erik Jensen 

   

 

 

 

 

 

 

Nivi Olsen 

 

 

 

 

 

 

 

Sofia Geisler 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


