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Hermed fremsættes beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for Inatsisartut:  

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at redegøre for, hvordan import af 

fødevarer beregnet til allergikere kan gøres enklere, herunder hvilke eventuelle lovgivningsmæssige 

tiltag der måtte nødvendige for at kunne importere sådanne produkter fra lande der er mere prismæssigt 

konkurrencedygtige end Danmark. Redegørelsen skal deles ud til Inatsisartut senest til EM2023. 

(Medlem af Inatsisartut Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)  

Begrundelse 

Man kan til enhver tid i livet blive allergisk, som medfølger ændring af de sædvanlige daglige vaner. Hvis nu 

vi bare tager disse med laktose intolerance som et eksempel, er der meget af deres kostvaner som de er 

nødsaget til at ændre på. 

Hvis vi kigger på priser og udvalg i vores dagligvarebutikker i dag, så mener vi fra Atassut, at der bør ændres 

noget, i form af mere realistiske priser og flere ting, at vælge i mellem.  Det vil være på sin plads, at have et 

mål for, at have et lige så stort udvalg som for dem uden allergi.  

Som bekendt var der i starten af foråret flere bosteder i nordgrønland som løb tør for varer, heraf varer for 

visse med allergi, som bragte vanskeligheder for flere familier, hvis børn er allergiske.  

Vi skulle gerne have flere muligheder for at løsne loven lidt, og få skabt flere metoder og måder, der kan 

forsyne de øvrige bosteder i landet, ved eksempelvis justering af handlen, således vi får muligheder for at 

handle med andre lande, og dermed få et større udvalg af varer til befolkningen.  

Som følge af krigen mellem Rusland og EU og Covid-19 er inflation blevet højere og dermed haft negative 

konsekvenser for levevilkår i flere lande i EU, og vi er her også småt begyndt at blive ramt af 

konsekvenserne. Et godt eksempel vil være de danske landsmænds andelsselskab Arla, hvor der blev 

skrevet om fra BT at alle Mejeriprodukter var steget med 42%1 i pris.  

Et andet eksempel vil være at der i den nordligste stat i USA, Maine, rapporteret at mælkeprodukter er 33% 

billigere, hvilket også i det hele taget ud fra de rapporterede indikerer på at Mejeriprodukter i USA er 7,7%2 

billigere i forhold til priserne i Danmark.  

Folk med allergi har per automatik større forbrug blandt befolkningen, idet laktosefri produkter fra Arla er 

2kr dyrere3 end de sædvanlige, hvor det heller ikke er uden afgifter, når sælges i dagligvarebutikkerne.  

                                                           
1 https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/ny-prisstigning-paa-maelk-historisk-dyrt/9230391 
2 https://www.mylifeelsewhere.com/cost-of-living/united-states/denmark  
3 https://foedevareguiden.dk/laktosefri-varer-hvad-er-fordelene-og-ulemperne-2/ 



 

 
 

Det samme gælder for personer med sukkersyge - der er ikke stort nok et udvalg og slet ikke overvindelige 

priser. I netop det tilfælde kan vi blot se på hvor meget ingredienser er dyrere, som erstatning for det 

sukkerholdige.  

Vi finder det derfor vigtigt fra Atassut, at vi uden nødvendigvis ved etablering af nogen form for 

tilskudsordning, at der justeres ved lov, således det kan åbne op for flere muligheder for indkøb og handel 

fra andre lande, med henblik på at skabe konkurrencedygtige priser for befolkningen, så der også tages 

hensyn til dem med allergi.  

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Redegørelsen forventes, inkl. oversættelse mv, at kunne løftes inden for hvad der svarer til ½-1 AC-årsværk 

(250-500.000 kr.)  

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private erhvervsliv: 

Ingen.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen. 


