
 
 

18. januar 2023                                                                                                               FM 2023/160 

 

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

for Inatsisartut:  

Forslag til forespørgselsdebat om hvad vi kan gøre for at undgå at mange hele sæler bliver 

smidt ud i havet efter at skindet er flået. 

 

(Medlem af Inatsisartut Siverth K. Heilmann, Atassut) 

 

 

Den ovenstående overskrift gør det klart, at mange af de sæler der bliver fanget her i landet blot 

bliver skindet og resten smidt ud i havet så det kan synke til bunds, på de tidspunkter hvor man ikke 

mangler kød at sælge på brædtet. I denne periode hvor varer bliver dyrere, så er det vigtigt at 

fangeren har indtægt nok på de dyr man fanger. Det er især nødvendigt igen at overveje 

mulighederne for at bruge alt på dyret ved. Feks. Som foder i de steder hvor der benyttes i de steder 

hvor vi har slædehunde er der ligeledes behov for hundefoder. 

 

For nogle år siden etablerede vi et indhandlingssted for sælskind samt sælspæk og kød. Der var et 

tidspunkt hvor over 10.000 sæler blev fanget ved Maniitsoq, et tidspunkt hvor der var stort spild og 

stort kødaffald, vi arbejdede hårdt for at frysecontainere kunne blive fyldt op og solgt som foder til 

steder hvor der er hundeslæder. Desværre er der en fødevarelovgivning der kræver at slædehunde 

ikke skal spise dårligere end mennesker, ja, igen igen er der altid når der skal forhindre et godt 

stykke arbejde, på baggrund af dette har jeg imidlertid stoppet processen. 

 

Vi skal ikke blot glæde os over at salget af sælskind, selv om antallet er faldet en smule. Vi skal 

som folkevalgte være med til at bane vejen. Som vi fra Atassut plejer at sige, vi skal være bedre til 

at udnytte og tjene på alt hvad fangeren og fiskeren bringer, uden at det ender med flotte ord og 

valgflæsk. 

 

Vi kan derfor sige at det er nu højst nødvendigt at hjemtage fødevareområdet fra staten snarest, for 

vi har ellers førhen bragt det op som et forslag til Inatsisartut, og har vist vores intention ift. 

hjemtagelse af området. 

 

Med denne forslag til forespørgselsdebat byder vi til debat og vi vil gerne høre jeres mening, 

derefter kan vi blive enige om hvad det næste skridt bliver, det glæder vi os til. 


