
 

11. August 2022                                                                          EM2022/34 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i 

Forretningsordenen for Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at 

afdække behovet for og udarbejde en redegørelse om etablering af en 

landbrugsuddannelse i Narsaq med fokus på selvforsyning- landbrug og 

madproduktion. Redegørelsen skal omdeles til Inatsisartut til EM 2023. 

  

(Medlem af Inatsisartut, Mariane Paviasen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

På nuværende tidspunkt har vi ingen skoler til undervisning indenfor fødevarer 

og selvforsyning. 

Upernaviarsuk er en forsøgsstation og skolen for landbrugserhvervet hører til 

der. Upernaviarsuk er under forfald og man kan læse i landbrugsplanen at 

Upernaviarsuk er bagud og mangler undervisningsplaner. 

En af de meget vigtige skridt i overgangen til selvstændighed er, at der er behov 

for større udvikling af fødevareproduktion mere end det er tilfældet i dag. 

Vi ved at størstedelen af de fødevarer man kan købe i butikkerne, er importeret 

fra udlandet, og dette er ikke i overensstemmelse med ønsket om 

selvstændighed. 

 

Produktion af fødevarer i Grønland vil medføre mere uafhængighed og medføre 

mindre afhængighed fra udlandet. 

 

Produktion af egne fødevarer kan være en måde at sørge for at der er færre 

penge der ender i udlandet. På den måde kan man sørge for at der er flere penge 

i omsætning indenrigs i Grønland. 



 

En af vejene til større selvforsyning og et nemmere liv for vores efterkommere, 

er at producere mere af vores egne fødevarer i landet, - meget mere end det er 

tilfældet i dag. 

 

Vort land har brug for større udnyttelse af landets ressourcer. 

En af måderne kan være at holde flere kvæg til fødevareproduktion, eller ved at 

oprette en landbrugsskole for undervisning til større selvforsyning af grøntsager. 

I dag bliver forsøgsstationen Upernaviarsuk benyttet af fåreholderlærlinge. 

Men det er ikke længere tilstrækkeligt og forsøgsstationen trænger til at blive 

renoveret. 

 

Vi ved også at flere fåreholdere er mere kompetencedygtige end i 

Upernaviarsuks såkaldte forsøgsstation. Udover Upernaviarsuks forsøgsstation 

har vi også levnedsmiddelskolen Inuili, men her omhandler undervisningen kun 

om madlavning. 

Udover de fordele som er beskrevet her, vil det også globalt set være en fordel, 

for det vil medføre at man er med til at formindske det globale opvarmning. 

Vores store afhængighed af importerede fødevarer medfører et stort behov for 

transport. 

 

Vi må arbejde for at opnå at vores efterkommere kan have muligheden for større 

selvforsyning i fremtiden. Det vil gavne vort land. 

 

Større bearbejdelse og videreudvikling af fødevarer vil medføre større eksport. 

Vi kan producere og eksportere andre fødevareprodukter end fisk. 

 

Man kan reducere transportering af fødevarer ved at handle indenrigs, uanset 

om det er kød fra kvæg eller grøntsager. Så vil man også undgå det vi oplever 

nu – konsekvenser som prisstigninger på fødevarer, påvirket af krigen i europa. 



 

Vi kan formindske disse konsekvenser ved at uddanne samfundet om 

selvforsyning af fødevarer. 

 

Vi må forbedre vores kompetencer med at holde kvæg og dyrkning af 

grøntsager. Jeg foreslår derfor at redegørelsen indeholder afdækning af behovet 

for en ny uddannelse, afdækning af fag- og studieretninger, antal elever, 

placering af uddannelsesinstitutionen, kollegiefaciliteter og udgifter dertil. 

Uddannelseskravene skal være sådan så undervisningen kan foregå på 

grønlandsk, og store dele af undervisningen skal ikke være bogligt, formålet 

med det er, at der så kan være flere studerende. 

Narsaq er et passende sted til landbrug, holde kvæg til fødevareproduktion og 

dyrkning af grøntsager. Samtidig er det et godt sted at have en skole til 

undervisning i madlavning og produktion af fødevarer. 

I Narsaq er der i forvejen levnedsmiddelskolen Inuili og Neqi A/S. Der er gode 

muligheder for samarbejde for rådgivning og sparring. Uddannelsesinstitutionen 

vil være stedet hvor man kan skabe sammenhæng og lære at bearbejde 

produktet fra jord til bord. Det vil være til stort gavn for vort land i fremtiden. 

Med dette forslag glæder jeg mig, og ønsker jeg en god debat i Inatsisartut. Tak. 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Undersøgelsen forventes at koste to årsværk à 500.000 kroner.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

 
Intet. 


