
 
 

23. februar 2023                                                                                                            FM 2023/162 

 

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

for Inatsisartut:  

 

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan vi i højere grad kan anvende sten som 

byggemateriale i vores land og mindske den store import af træ 

 

(Inatsisartut medlem Aqqalu C. Jerimiassen, Atassut) 

 

 

Vi ankommer til lande med skove, hvor huse er ikke er bygget af træ, og så kommer vi hjem til et 

land uden træer men alligevel er de fleste huse af træ. 

 

Jeg kan nu allerede sige, at med denne korte indledning er viser allerede klart at der er noget som 

ikke hænger sammen.  

 

Irland er en lille ø og har en meget lille landareale ift. Grønland. Alligevel er de gode til at anvende 

lokal byggemateriale. Da jeg selv i 2004 var i Dublin, Irland som udvekslingsstudent, der lagde jeg 

meget mærke til de huse som jeg så, ikke var lavet af træ, selv om selve byerne og deromkring 

havde masser af træ. 

 

Hvorfor er det så lige at vi, vi som bor i arktis, selv i den sydlige del har meget få træer, kan vi se 

med første øjekast at der er meget langt imellem huse bygget af mursten? Er det omkostningerne 

der er tale om? Det siges at det er for dyrt at bygge på den måde, men kunne man regne sig frem til 

at det måske er dyrere i længden med træhuse der konstant skal vedligeholdes? 

 

Fra Paakitsut nord for Ilulissat hvor der er vandkraftværk, er det ikke et særsyn at der produceres 

mere el end det der bruges. Man kunne som et eksempel undersøge om man kunne bruge dette 

overskud af el til at producere byggemateriale af klippen, hvis det kan lade sig gøre i små lande som 

Irland. 

 

Det kunne være interessant at dette mulighed kunne bruges som et større projekt i Sanaartornermik 

Ilinniarfik i Sisimiut, ligesom man gør i USA blandt universiteterne. 

 

Vi skal også følge med de arktiske ingenører, høre dem om de forskellige byggematerialers 

egenskaber og hvilke muligheder de har. Vi skal også bruge deres anbefalinger, også ift. 

bæredygtighed, miljø samt hvordan materialer passer til de arktiske forhold, og ikke mindst høre 

dem ad omkring hvad man kunne gøre for at det skal være rentabelt. 

 

Vi skal i den kommende fremtid begynde at tænke i nye baner samt ændre på vores tankegang ift. 

byggeri. Derfor inviterer jeg jer til denne debat. 


