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Bemærkninger til lovforslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 

1. Indledning: 
Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende 
for Landsstyret i landbrugsanliggender, samt forestå andre opgaver.  
 
På baggrund af kommunesammenlægningen, rettede man landstingsloven om landbrug i 
2008, jfr. landstingslov nr. 11 af 5. december 2008 om ændring af forskellige landstinglove og 
landstingforordninger på fiskeri- og landbrugsområdet som følge af en ny inddeling i 
landsdele og kommuner. Ændringen medførte at de tre medlemmer fra de tidligere tre 
kommuner, blev defineret som 3 medlemmer fra Kommune Kujalleq. Efterfølgende har 
Landbrugsrådet erfaret at kommunesammenlægningen har medført at andre hensyn gør sig 
gældende, således at der er grundlag for yderligere ændringer af rådets sammensætning.  
 
Der foregår på nuværende tidspunkt en proces, hvor Landbrugsrådets driftsopgaver flyttes til 
andre enheder. Delvis fordi man mener disse opgaver vil løftes mere hensigtsmæssigt af en 
anden enhed, men også fordi man ønsker at sætte fokus på Landbrugsrådets rolle som 
rådgivende organ for Naalakkersuisut, frem for at varetage driftsopgaver. Baggrunden for 
dette er at man fra departementets side ønsker at ligestille Landbrugsrådets rolle med 
tilsvarende råd indenfor fiskeri- og fangstområdet. Dette er grunden til at man ønsker at fjerne 
bestemmelsen som giver Naalakkersuisut mulighed til at bemyndige Landbrugsrådet 
driftsopgaver i tilknytning til disse enheder. Som en konsekvens af denne ændring, skal 
medarbejderrepræsentanten fra institutioner under Landbrugsrådet, erstattes med en 
medarbejderrepræsentant fra Konsulenttjenesten for Landbrug.  
 
Udover dette er der i forslaget foretaget en gennemgang af konsekvensændringer i loven med 
baggrund i indførelsen af Selvstyret.  
 

2. Forslagets hovedpunkter: 
Forslaget har tre overordnede temaer:  

- Ændringer vedrørende repræsentanter fra Kommune Kujalleq. 
- Repræsentanten fra Fødevarestyrelsen foreslås erstattet med en repræsentant fra 

Selvstyrets Veterinærafdeling.  
- Ophævelse af § 14 c stk. 2, som følge af ændring i Landbrugsrådets opgaver.  

 
Repræsentanter fra Kommune Kujalleq:  
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Kommunesammenlægningen medførte at fåreholderdistriktet blev samlet i en kommune. Efter 
at landstingsloven om landbrug blev ændret i 2008, er der sket en ændring i hvordan 
medlemmerne af Landbrugsrådet i praksis fungerer. Ændringen har baggrund i 
kommunesammenlægningen. Landbrugsrådets sammensætning var tidligere præget af at der 
var behov for at sikre sig at alle kommunerne i fåreholderdistriktet var repræsenteret.  
At kommunerne blev slået sammen betyder at det samme hensyn nu ikke gør sig gældende på 
samme måde. Opgaven kan nu løftes af færre personer. Dette er baggrunden for forslaget om 
at skære ned på antallet af medlemmer fra 3 til 2 fra Kommune Kujalleq. Ændringen er 
foreslået af Landbrugsrådet, og kommunen støtter forslaget.  
 
Repræsentanten fra Fødevarestyrelsen:  
Ved at lade Selvstyrets Veterinærafdeling få plads i Landbrugsrådet, bliver det muligt at 
inddrage et bredere billede af landbrugserhvervet i Landbrugsrådets arbejde.  
Veterinærafdelingen varetager nogle centrale funktioner i forhold til landbrugserhvervets 
virke. De væsentligste funktioner er dels dyrlægevirksomheden i landbruget, og kødkontrollen 
af slagtningerne til hjemmemarkedet. Dette er viden som kan styrke Landbrugsrådets rolle 
som rådgivende organ for Naalakkersuisut. 
 
Vedrørende ophævelse af § 14 c stk. 2:  
Bestemmelsen i § 14 c stk. 2, foreslås ophævet med baggrund i en igangværende proces med 
at flytte opgaver indenfor området. Driftsopgaverne flyttes væk fra Landbrugsrådet fordi 
departementet mener opgaverne vil løftes mere hensigtsmæssigt i andre enheder, samt at det 
er ønsket at Landbrugsrådet i større grad skal kunne koncentrere sig om at være et rådgivende 
organ for Naalakkersuisut i landbrugsspørgsmål. Dette er også i tråd med at man har ønsket at 
ligestille Landbrugsrådets rolle med tilsvarende råd indenfor fiskeri- og fangstområdet.  
 
Af Landbrugsrådets gældende kommissorium fremgår, at rådets driftsopgaver har omfattet 
Konsulenttjenesten for Landbrug samt Upernaviarsuk, der varetager fåreholderuddannelsen 
og forsøgsaktiviteter. Med virkning fra 1. januar 2012 vil Konsulenttjenestens virke være 
underlagt en resultatkontrakt, i lighed med Konsulenttjenesten for Fiskere og Fangere. 
Uddannelsesaktiviteterne i Upernaviarsuk flyttes ressortmæssigt ind under Departementet for 
Uddannelse og Forskning. Forsøgsaktiviteterne i Upernaviarsuk skal fremover varetages via 
Konsulenttjenesten for Landbrug. På baggrund af dette er der ikke længere behov for at 
Landbrugsrådet varetager disse driftsopgaver. Således vil der ikke længere være behov for § 
14 c stk. 2.  
 
Forslaget medfører at Landbrugsrådet i fremtiden vil have følgende opgaver:  

 Fungere som rådgivende organ for Naalakkersuisut i landbrugsspørgsmål. 



 

 
 
 

 

3  

 Afgive udtalelser til Naalakkersuisut om nye tiltag inden for reguleringen af landbrug i 
Grønland.  

 På eget initiativ at opfordre Naalakkersuisut til at komme med forslag til nye tiltag eller 
ændringer af den eksisterende lovgivning omkring landbruget.  

 Følge den økonomiske udvikling inden for landbruget gennem indsamling og bearbejdelse 
af oplysninger.  

 Komme med forslag til fremme af en gunstig udvikling i økonomien for erhvervet i sin 
helhed.  

 Komme med forslag til fordeling og anvendelse af tilskudsmidler på finansloven til 
landbrug. 

  
Konklusion:  
Det forventes at rådets nye sammensætning vil fungere mere hensigtsmæssigt. Endvidere vil 
omlægningen af driftsopgaver medføre at Landbrugsrådet i større grad vil kunne fokusere på 
sin rådgivningsrolle.  
   
De overnævnte ændringer vil medføre at Landbrugsrådets Kommissorium, og 
Landbrugsrådets Forretningsorden skal opdateres.  
 

3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige: 
Ved at reducere antallet medlemmer fra Kommune Kujalleq fra 3, til 2, forventes der en 
økonomisk besparelse. Det foreligger ikke nogen beregning på hvor stor besparelsen 
forventes at være.  
 

4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v.: 
Der er ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 
 

5. Miljø og naturmæssige konsekvenser: 
Der forventes ikke miljø og naturmæssige konsekvenser. 
 

6. Administrative konsekvenser for borgere: 
Der er ikke administrative konsekvenser for borgerne. 
 

7. Forholdet til Rigsfællesskabet og Selvstyre:  
Lovforslaget påvirker ikke forholdet til Rigsfællesskabet.  
 

8. Høring af myndigheder og organisationer m.v.:  
Høringsperioden var fra 13. maj til og med 24. juni 2011. KANUKOKA har bedt om udvidet 
høringsfrist og denne blev udvidet til og med 7. juli 2011. 
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Forslaget har været i høring i kommunerne og følgende enheder:  
KANUKOKA, Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut, Konsulenttjenesten for Landbrug, 
Landbrugsrådet, Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked, Departementet for 
Uddannelse og Forskning samt Departementet for Finanser.  
 
Følgende høringssvar er modtaget:  
Kommune Kujalleq har ingen konkrete bemærkninger, men kommer med positive 
tilkendegivelser over for adskillelsen af Landbrugsrådet og Konsulenttjenesten for Landbrug  
 
Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked har meddelt at de ikke har kommentarer til 
forslaget.  

  
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

 
Til § 1 

 
Til nr. 1  
På baggrund af Landbrugsrådets indstilling er der foreslået følgende:  
Naalakkersuisut nedsætter et Landbrugsråd bestående af i alt 9 medlemmer, med den 
fordeling som fremkommer af paragraffens ordlyd.  
 
Ændringen indebærer at Kommune Kujalleq får reduceret antallet repræsentanter fra 3 til 2.  
 
Som en konsekvensændring af at ansvaret for institutionerne under Landbrugsrådet flyttes til 
andre enheder, erstattes den medarbejderrepræsentant der tidligere sad i rådet, med en 
medarbejderrepræsentant fra Konsulenttjenesten for Landbrug.  
 
Medlemmet udpeget af Fødevarestyrelsen erstattes af et medlem udpeget af Selvstyrets 
Veterinærafdeling. Ved at lade Veterinærafdelingen indtræde i Landbrugsrådet ønskes det at 
opnå et tættere samarbejde mellem landbrugserhvervet og veterinærmyndighederne.  
 
De 2 medlemmer udpeget af Savaatillit Peqatigiit Suleqatigiissut, medlemmet udpeget af Neqi 
A/S og medlemmet udpeget af Naalakkersuisut efter indstilling fra Grønlands Naturinstitut 
forbliver uændret. 
 
Landbrug placeret uden for Kommune Kujalleq vil forsat blive repræsenteret via Savaatillit 
Peqatigiit Suleqatigiissut.  
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Til nr. 2 
Det foretages ændringer i Landbrugsrådets opgaver. Rådet skal ikke længere sidde med 
driftsopgaver. På baggrund af dette foreslås § 14 c stk. 2 fjernet, da den anses for at blive 
uden praktisk relevans.  
 
Ændringen af ansvarsopgaver forventes at medføre øget fokus på Landbrugsrådet rolle som 
rådgivende organ. Samtidig betyder ændringen at Landbrugsrådets rolle sidestilles med 
henholdsvis Fiskerirådet og Fangstrådet.  
 
Driften af Konsulenttjenesten for Landbrug skal fremover reguleres af en resultatkontrakt. 
Forsøgsstationen vil fremover fungere som en del af Konsulenttjenesten for Landbrug, 
hvorfor denne reguleres via denne resultatkontrakt.  
 
Driftsansvaret for Fåreholderskolen flyttes fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug 
til Departementet for Uddannelse og Forskning. Det er Naalakkersuisuts opfattelse at driften 
af fåreholderskolen, bør varetages af Departementet for Uddannelse og Forskning, i lighed 
med andre uddannelses institutioner. 
 
Til nr. 3.-5.  
Disse ændringer er foranlediget af indførelsen af Selvstyret.  

 

Til § 2 
 
Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2012.  
 

 

 


