
 

 

5. Marts 2023                                                                FM2023/70.  

 

Hermed fremsættes følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i Forretningsordenen for 

Inatsisartut: 

Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om 

fordele og ulemper ved legalisering af cannabis. Redegørelsen skal endvidere indeholde, hvordan 

en mulig legalisering og salg af cannabis kan gennemføres. Redegørelsen præsenteres for 

Inatsisartut senest til EM 2024. 

 (Medlem af Inatsisartut Kristian Jeremiassen, Inuit Ataqatigiit) 

 

Begrundelse: 

I resten af verden har flere og flere lande åbnet op for frit og organiseret salg af det euforiserende 

stof cannabis, og her i landet må der foretages en undersøgelse af fordele og ulemper ved 

organiseret salg af det euforiserende stof cannabis.  

Det farlige euforiserende stof, som er en blanding af forskellige stoffer importeret ulovligt, dette er 

kan ses i politirapporten1, uagtet at der bruges store ressourcer på at forebygge dette, og desværre 

har smuglere held til at importere denne blandingseuforiserende stof ved brug af alle tænkelige og 

utænkelige muligheder. Denne ulovlige import af hash resulterer i høje priser, hvor bagmændene 

tjener store summer som rammer brugerne hårdt2. Her i landet fører man enorme summer af 

penge, som vi ikke ved hvor omfanget af, ud af landet som følge af salg af hash, hvor hash 

misbrugere og deres familier bliver hårdt ramt økonomisk. 

                                                           
1 aarsstatistik-2022.pdf (politi.gl) 
 
2  aarsstatistik-2022.pdf (politi.gl) side 16. 

https://politi.gl/-/media/mediefiler/gl/dokumenter/aarsstatistik-2022.pdf
https://politi.gl/-/media/mediefiler/gl/dokumenter/aarsstatistik-2022.pdf


Modsat har man på den anden side af Davisstrædet åbnet op for en legal organiseret salg af 

cannabisblomsten, og jeg mener at såfremt man også her i landet skal åbne for en organiseret salg, 

så må vi vide fordele og ulemper af sådan en åbning, før vi tager den næste skridt. 

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 

Forslaget forventes at medføre hvad der svarer til en årsnormering for en A/C fuldmægtig, dvs. 

500.000 kr.   

Økonomiske og administrative konsekvenser for det private: 

Ingen 

Økonomiske og administrative konsekvenser for borgerne: 

Ingen  


