
 

 

25.07.2022      EM2022/159 

I henhold til § 33, stk. 1 i Forretningsordenen Inatsisartut, fremsætter jeg 

følgende spørgsmål til Naalakkersuisut. 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut at 

etablere en ny fangstregion i Arfersiorfik-området, hvor der gives 

mulighed for vinterfangst af rensdyr ved brug af hundeslæde. Perioden 

for vinterfangsten skal være i overensstemmelse med de gældende 

bestemmelser herom i de nærtliggende fangstregioner. 

 (Medlem af Inatsisartut, Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit) 

Begrundelse: 

Vi har behov for større selvforsyning, hvor vi også har behov for at fortsætte 

med at benytte de traditionelle jagtmetoder på trods af generationsskifte. Der 

er behov for større selvforsyning her i landet hvor, der er koldt og hvor der er 

midnatssol. 

Der er ikke restriktioner af rensdyr om efteråret i Arfersiorfiit, forstået på den 

måde at der bliver givet tilladelse til at fange rensdyr, naturligvis følger vi de 

gamle traditioner om efteråret, hvor vi ikke fanger flere rensdyr end der er behov 

for, sådan har kutymen været siden gamle dage. 

I disse år er der ikke rensdyrjagt i Arfersiorfik om vinteren, selvom behovet for 

selvforsyning er større om vinteren. Lad os kigge på det fra en anden vinkel: 

Bestanden af slædehunde daler i Grønland på grund af manglende is og andre 

grunde. Èn af grundene til at man fravælger slædehunden er, at brugen af 

snescootere fortsat bliver mere udbredt. 



Hvis brugen af slædehunde skal bevares vil det være en fordel kunne jage 

rensdyr i Arfersiorfiit om vinteren. Det vil være en fordel for Kangaatsiaq og 

nærområdet og for hele befolkningen. Derfor foreslår jeg der arbejdes for at 

åbne rensdyr jagt med hundeslæde i Arfersiorfik. 

Med denne udtalelse håber jeg på at forslaget bliver godt modtaget af 

Inatsisartut, jeg ønsker jer god debat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

De økonomiske konsekvenser anslås til at være cirka 250.000 kr.  

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Fangerne og fiskerne vil få gavn af kød og mulighed for at tjene få midler 

gennem salg. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Intet. 

 

 


