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10. Marts 2023                                                                  FM2023/106 

 
I medfør af § 36 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende forslag til 
forespørgselsdebat: 
 

Forslag til forespørgselsdebat om hvordan man kan udvikle sælskinds produktion, samt hvilke 

handlemåder og hvad kan man gøre for at sælskindsindhandling i fremtiden kan være høj i hele 

landet. 

(Medlem af Inatsisartut Lars Pousen, Siumut) 

 

Alle ved at bevillingen til sælskinds produktion de sidste par år ikke bruges fuldt ud, selvom Great 

Greenland A/S mangler sælskind til produktion, skind kan ikke produceres før de ankommer til 

Great Greenland, indhandlingssteder i byer og bygder i vores land som islægges kan ikke 

viderebefordre skindene om vinteren. At man ikke kan sende skindene videre begrænser desværre 

indhandlingen af flere skind på grund af mangel på lagerplads. På grund af disse omstændigheder 

bruges bevillingen ikke fuldt ud. Alle disse begrænser indhandling af skind. 

 

Hvordan kan man forbedre skindforsyning af Ammerivik i fremtiden? Jeg mener at man skal 

forbedre forholdene og mulighederne i indhandlingsstederne i bygder og byer, ikke mindst  

lagerpladsmæssigt og teknisk forhold og muligheder. 

 

Sælskindsmodtagerne arbejder på vegne af Great Greenland ved at modtage skind som kan købes, 

disse får ikke direkte løn for modtagelsen, da skindene først skal vurderes når disse ankommer til 

vurderingsstedet, indtil da arbejder de gratis, når skindene ikke ankommer til vurderingsstedet 

betales disse ikke, jeg må sige at modtagerne arbejder beundringsværdigt for at beskytte 

skindindhandling, forholdene skal forbedres. 

 

Nutidens skindmodtageres lagerplads / frysere er almindelige frysere som man bruger i hjemmet, 

modtagerne betaler selv for strømmen, skindmodtagerne har jo ingen goder. Når skindmodtagerne 

modtager skind købt af Great Greenland får de ikke løn før skindet ankommer til vurderingsstedet, 

hvis skindet ikke bliver godkendt på vurderingsstedet får de ikke noget selvom arbejdet er stort, de  

tager spækket af skindet, vasker det, emballagere det og har den i fryseren og har på den baggrund 

udgifter. Skindmodtagernes forhold i dag skal helt sikkert forbedres. 

 

Men hvad får de af løn? For eksempel får man 50 kr., hvis en ringsælskind er blevet godkendt til 
produktion. Ud af dette skal de betale omkostninger, alle kan se at forholdene som 
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skindmodtagerne har, er meget dårlige og disse skal forbedres. Skindindhanding er for nogle 
bosteder meget vigtigt, da skindindhandling kan være den eneste mulighed for indtægtskilde. 
 
 
Man ved, at sælskind ikke kan få værdi før behandling, og dette kan være et problem pga. 

forskellige grunde, hvordan kan vi forbedre dette? 

 

Kan skindmodtageren få udbetalt direkte 50,00 kr. når det modtager skindet som Great Greenland 

køber? 

 

Hvordan kan man forbedre forholdene med hensyn til frysere, lagerplads? 

 
Kan man ændre ordningen med ubehandlede skind i Great Greenland finansieringsmæssigt? Da 

man ved, at skind først skal betales når de ankommer til skindbehandlingsstedet. 

Mon det er på tide at ansætte en konsulent ligesom man har ansat een i landbrugssektoren? 

 

Jeg mener at, man kan videreudvikle skindproduktion, også gennem ordninger med 

servicekontrakter. 

 
God debat. 


