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BETÆNKNING 

  

Afgivet af Landstingets Frednings- og Miljøudvalg 

  

vedrørende 

  

forslag til Landstingsforordning om ændring af Landstingsforordning om 
beskyttelse af miljøet 

  

Afgivet til forslagets 2. behandling 

  

Landstingets udvalg har under behandlingen bestået af: 

  

Landstingsmedlem Aqqaluk Lynge, Inuit Ataqatigiit, Formand 
Landstingsmedlem Isak Davidsen, Siumut, Næstformand 
Landstingsmedlem Otto Jeremiassen, Siumut 
Landstingsmedlem Jakob Sivertsen, Atassut 
Landstingsmedlem Palle Christiansen, Demokraterne 

  

Landstingets Frednings- og Miljøudvalg har efter 1. behandlingen den 21. april 2004 
under FM2004 gennemgået forslaget med bemærkninger. 

  

Høringssvar 

Udvalget har til brug for udvalgsbehandlingen af nærværende forslag indhentet kopi 
af afgivne høringssvar.  



Landsstyret oplyser, at forslaget har været sendt i høring den 3. februar 2004 med 
svarfrist den 27. februar 2004. Frednings- og Miljøudvalget skal indskærpe, at et 
høringsfrist på mindst 4 uger skal overholdes.  

  

Om forslaget. 

Frednings- og Miljøudvalget skal i sin helhed henvise til 1. behandlingen i 
Landstinget, hvor ændringsforslaget nød bred politisk opbakning.  

Frednings- og Miljøudvalget bemærker dog, at Landsstyremedlemmet i sit 
forelæggelsesnotat fremhæver, at der er opstået et akut behov for at få foretaget en 
revision af hele det lovmæssige grundlag på miljøområdet. Udvalget forventer, at 
Landsstyremedlemmet overfor Landstinget vil redegøre for, hvornår denne revision 
vil være tilendebragt samt hvilke økonomiske konsekvenser en revision forventes at 
ville medføre. 

  

Hjemmestyrets internationale miljøforpligtelser  

Der har i Hjemmestyret altid været en god og bredt funderet politisk tradition for, at 
Grønland blev omfattet af relevante internationale miljøaftaler. Hjemmestyret har 
herved påtaget sig et internationalt ansvar. 

Udvalget bemærker, at Hjemmestyret har et implementeringsefterslæb i relation til 
Hjemmestyrets internationale miljøforpligtelser.  

Udvalget ønsker, at Landsstyremedlemmet for Miljø overfor Frednings- og 
Miljøudvalget redegør for de internationale miljøaftaler Hjemmestyrets er omfattet 
af, og at der samtidig præsenteres en strategi og en handlingsplan for, hvordan og 
hvornår Hjemmestyret lever op til alle indgåede miljøforpligtelser.  

Med disse bemærkninger skal Landstingets Frednings- og Miljøudvalg i enighed 
overgive forslaget til 2. behandling i Landstinget med en indstilling om, at forslaget 
vedtages i den forelagte form. 

  

 

Aqqaluk Lynge (IA), 
Formand 

  

 

Isak Davidsen,(S), 
Næstformand 

  

 
Otto Jeremiassen (S) 

  



Jakob Sivertsen (A)  Palle Christiansen (D) 
 


