
 
 

11. januar 2023                                                                                                                FM 2023/81 

 

Hermed fremsættes følgende forslag til forespørgselsdebat i henhold til § 36 i Forretningsordenen 

for Inatsisartut:  

Forslag til forespørgselsdebat om, hvordan vi kan forbedre den måde koncessioner er tildelt 

for turismeerhvervet, og om denne tildeling foregår hensigtsmæssigt for branchen i Grønland. 

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut)  

 

Emnet om turismeerhvervet og forholdene dertil har været debatteret livligt i de seneste par år. 

Et af de vigtige emner deri har været tildeling af koncessioner. 

Oprettelse af tildeling af koncessioner havde muligvis det hensigt at vi i hele befolkningen kan få 

nytte og udbytte af markerede landdele til turisme. 

Desværre er vi alligevel begyndt at høre om grønlandske trofæjagt arrangører der gang på gang får 

afslag, det er begyndt at virke som om at det kun er udenlandske der får tildelt en koncession. 

Hvordan kan sammen løse dette problematik? Hvad er det indenfor lovgivningen1 der er 

uhensigtsmæssig? Sætter vi så høje krav at der er ingen iværksættere der får godkendelse? 

Har vi mod til at ændre på lovgivningen? I det mindste bør vi ikke bruge og vende dette forslag til 

at offergøre os selv, og sige at de stakkels hjemmehørende blot er blevet tilskuere, bare for at vinde 

vælgernes hjerter. 

Det er på tide at vi sammen i Inatsisartut finder på løsninger. 

Vi må kunne forstå at det er på tide at Naalakkersuisut vurderer kravene på hvordan man vurdere 

ansøgernes egnethed til tildeling af koncessioner. Så kunne vi finde ud af på hvilke punkter man 

kunne forbedre kravene, ift. samarbejdet mellem Naalakkersuisut og Kommunerne, især så det vil 

være lettere for hjemmehørende aktører at få tildelt koncession. 

Målet er at trofæjagt skal kunne være til økonominsk gavn som kan mærkes i landskassen, især når 

de nye lufthavne snart er på vej til at blive færdige, så skal vi også selv være klar over de svagheder 

vores lovgivning har som vi kan forbedre. 

                                                           
1 Inatsisartutlov nr. 19 af 3. december 2012 om koncession til turistvirksomhed i udvalgte landområder, og 

de udvælgelseskriterier, der fremgår af § 9 

 



 
Efterfølgende mener vi at der bør være et tæt samarbejde mellem Visit Greenland, 

Erhvervsdepartementet, og erhvervsstyrelserne og råd i kommunerne. For jeg tror ikke der er nogen 

der vil være mig imod at sige at den største indtægt bør tilkomme Grønland. Men hvordan er det 

live vi kan sikre det? 

Skal vi stramme lovgivningen om koncession? Eller skal vi have bedre rådgivning? 

Min personlige mening er at vi bør kigge på de nuværende krav for tildeling af koncessioner, for vi 

har sat kravene for højt til at vores egne ansøgere. Sidst og ikke mindst skal vi også tænke på de 

fangstområder som ”tilhører” bestemte familier siden tidernes morgen, at vi ikke fratager dem disse. 

Jeg tænker bestemt også på rensdyrfangst områder, moskusoksejagt områder samt ørredfangst 

områder der ligesom er gået i arv for nogle familier, dem skal vi også tage hensyn til. Ved samme 

lejlighed skal vi også bestemt tænke på de selvstændige trofæjagt arrangører/guides, også tilgodeses 

ift. deres erhverv på en fornuftig måde. 

 

God debat. 


