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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske 

agens. 

 

Fremsat til 2. behandling af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 

 

Til § 1 

 

1. § 1, 2) affattes således: 

 

 ”2)  Regulering af ikke-hjemmehørende, invasive dyrearter som kan sprede zoonoser og 

zoonotiske agens.” 

 

2. § 1, stk. 2 affattes således: 

 

 ”Stk. 2.  Loven omfatter alle former for zoonoser og zoonotiske agens, uanset om de 

konstateres i fødevarevirksomheder, i primærproduktioner af dyr, i dyrehold eller i 

vildtbestande.” 

 

Til § 2 

 

3. § 2, 4) affattes således: 

 

”4)  Ikke-hjemmehørende, invasive dyrearter: Ikke naturligt hjemmehørende dyrearter, hvis 

introduktion eller spredning vil true den biologiske mangfoldighed, menneskers sundhed eller 

samfundsøkonomien.” 

 

Til § 3 

 

4. § 3, stk. 2 affattes således: 

 

 ”Stk. 2.  Naalakkersuisut kan udpege en anden kompetent myndighed end Veterinær- og 

Fødevaremyndigheden. Ved ekstern delegation kan Naalakkersuisut udpege 

Fødevarestyrelsen, politiet eller kommunefogederne som den kompetente myndighed.” 

 

5. § 3, stk. 3 affattes således: 

 

 ”Stk. 3. Veterinær- og Fødevaremyndigheden har ansvaret for, at: 

1)  udarbejde planer for bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens, 
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2)  indsamle data, der er nødvendig for en evaluering af de opnåede resultater i forbindelse 

med de nationale bekæmpelsesplaner, 

3)  gennemføre regelmæssig kontrol i de fødevarevirksomheder i Grønland, der er godkendt 

til salg af animalske produkter, med henblik på at kontrollere overholdelsen af 

zoonoselovgivningen, og 

4)  gennemføre regelmæssig kontrol i primærproduktioner af dyr og i dyrehold, med henblik 

på at bekæmpe zoonoser og zoonotiske agens.”  

 

6. § 3, stk. 4 affattes således: 

 

 ”Stk. 4.  Fødevarevirksomheder og primærproducenter af dyr skal efter anmodning fra 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden give alle oplysninger, som har betydning for løsning af 

opgaven fastsat i § 3, stk. 3, 2).” 

 

Til Kapitel 4 

 

7. Overskriften til kapitel 4 affattes således: 

 

”Ikke-hjemmehørende, invasive dyrearter” 

 

Til § 5 

 

8. § 5 affattes således: 

 

”§ 5.  Det påhviler Naalakkersuisut at overvåge og føre kontrol med zoonoser og zoonotiske 

agens og sikre vaccination og andre behandlinger, samt tilsyn og kontrol, der forhindrer 

smitte.” 

 

Til § 6 

 

9. § 6 affattes således: 

 

”§ 6.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om bekæmpelsesplaner, herunder 

overvågning og kontrol af zoonoser og zoonotiske agens, vaccination og om foranstaltninger 

til forhindring af smittespredning.” 

 

Til § 7 

 

10. § 7, 2) affattes således: 

 

 ”2)  fastlægge ansvarsfordelingen mellem den kompetente myndighed og lederne af 

fødevarevirksomheder, primærproduktioner af dyr og dyrehold, og” 
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Til § 8 

 

11. § 8, stk. 1 affattes således: 

 

”Stk. 1.  Naalakkersuisut kan beslutte at særlige bekæmpelsesmetoder kan eller skal anvendes 

til mindskelse af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agens i fødevarevirksomheder, i 

primærproduktioner af dyr, i dyrehold samt i vildtbestande.” 

 

Til § 9 

 

12. § 9, stk. 3 affattes således: 

 

 ”Stk. 3.  Efterkommes et påbud eller forbud ikke, kan Veterinær- og Fødevaremyndigheden 

foranledige en destruktion af varerne der er givet påbud eller forbud om, og vaccinere eller 

aflive syge dyr. Destruktion, vaccination og aflivning sker for henholdsvis virksomhedens og 

ejers regning, og uden erstatning.” 

 

Til § 10 

 

13. § 10 affattes således: 

 

 ”§ 10.  Veterinær- og Fødevaremyndigheden har mod behørig legitimation og uden 

retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, 

forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for 

at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver fastsat i denne lov eller regler 

udstedt i medfør af denne lov.” 

 

Til § 15 

 

14. § 15 affattes således: 

 

  ”§ 15.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.” 

 

Bemærkninger til ændringsforslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets 

skriftlige spørgsmål vedr. forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af 

zoonoser og zoonotiske agens.  
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Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Ændringen består i en præcisering af bestemmelsens ordlyd, således at ”invasive arter” 

ændres til ”ikke-hjemmehørende, invasive dyrearter”. Ændringen skyldes en præcisering af 

lovens anvendelsesområde. 

 

 

Til nr. 2 

 

Bestemmelsen fastlægger lovens anvendelsesområde. Den foreslåede bestemmelse 

præciserer, at loven omfatter alle former for zoonoser og zoonotiske agens, uanset om de 

konstateres i fødevarevirksomheder, i primærproduktioner af dyr, i dyrehold eller i 

vildtbestande. 

 

Ved fødevarevirksomhed forstås i denne lov ethvert offentligt eller privat foretagende som 

med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet, der indgår som et hvilket 

som helst led i produktionen, tilvirkningen eller distributionen af animalske fødevarer. De 

fleste primærbedrifter er også fødevarevirksomheder.  

 

Ved primærproduktion af dyr forstås i denne lov opdræt af dyr, herunder malkning og 

husdyrproduktion før slagtning. Begrebet omfatter også jagt og fiskeri, herunder fangst af 

fisk, fugle og pattedyr med henblik på kommerciel afsætning som fødevare. 

Primærproduktion af dyr er også samlinger af dyr, som kan anvendes til fødevareproduktion 

(kvæg, fjerkræ, akvakulturdyr mv. til slagtning, dyr til produktion af mælk eller æg mv.) eller 

som råvare til produktion af foder til dyr, der kan anvendes til fødevareproduktion, 

medmindre virksomhedsejeren kan dokumentere, at dyrene aldrig vil blive anvendt i 

fødevare- eller foderproduktionen. 

 

Ved dyrehold forstås i denne lov et hvilket som helst erhvervsmæssigt eller ikke-

erhvervsmæssigt dyrehold, herunder f.eks. fårehold, kæledyrshold og slædehundehold.  

 

Ved vildtbestande forstås i denne lov pattedyr og fugle som er naturligt forekommende i den 

grønlandske natur. Vildtbestande er også pattedyr og fugle, som er udsat eller undsluppet 

menneskelig varetægt og som har etableret vildtlevende, reproducerende bestande i naturen. 

 

Til nr. 3 

 

Bestemmelsen fastsætter en definition af ikke-hjemmehørende invasive dyrearter. Ændringen 

består i en præcisering af bestemmelsens ordlyd, således at ”arter” ændres til ”dyrearter”, da 

loven vedrører invasive dyrearter (ændringen har kun betydning for den danske version af 
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lovforslaget, da den rigtige betegnelse “dyrearter” allerede er anvendt i den grønlandske 

version).  

 

Til nr. 4 

 

Bestemmelsen fastslår, at Naalakkersuisut kan delegere kompetence til en anden myndighed 

end Veterinær- og Fødevaremyndigheden, således at en anden myndighed, helt eller delvis, 

overtager Veterinær- og Fødevaremyndighedens kompetence efter loven ved delegation.  

Bestemmelsens 2. pkt. indeholder udtrykkelig hjemmel til at Naalakkersuisut ved ekstern 

delegation kan udpege Fødevarestyrelsen, politiet eller kommunefogederne som den 

kompetente myndighed efter loven. Hjemlen er indsat, da der kan opstå særlige situationer, 

hvor det kan være hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at kompetencen ligger hos en af disse 

myndigheder.  

 

Til nr. 5 

Bestemmelsen i § 3, stk. 3, 3) fastlægger, at Veterinær- og Fødevaremyndigheden har 

ansvaret for at gennemføre regelmæssig kontrol i fødevarevirksomheder i Grønland, der er 

godkendt til salg af animalske produkter. Ændringsforslaget betyder, at bestemmelsen 

omfatter enhver fødevarevirksomhed beliggende i Grønland, der er godkendt til salg af 

animalske produkter, herunder salg, der er godkendt til eksport eller hjemmemarkedet., jf. ”i 

de fødevarevirksomheder i Grønland, der er godkendt til salg af animalske produkter”.  

Ved animalske produkter forstås produkter, fremstillet af dyr, der er bestemt til at skulle 

indtages af mennesker. For en definition af fødevarevirksomhed henvises til Bemærkninger til 

ændringsforslagets enkelte bestemmelser, jf. Til nr. 2.  

 

Bestemmelsen i § 3, stk. 3, 4) fastlægger, at Veterinær- og Fødevaremyndigheden har 

ansvaret for at gennemføre regelmæssig kontrol i primærproduktioner af dyr og i dyrehold. 

Den foreslåede bestemmelse betyder, at ordlyden ændres, således at ”primærproduktioner af 

dyr” nu omfattes af bestemmelsen, mens ”landbrug” udgår af ordlyden. Ændringen skyldes en 

præcisering af lovens anvendelsesområde. Landbrugsdyr er således stadig omfattet af 

bestemmelsen, da de falder ind under ”primærproduktioner af dyr” eller ”dyrehold”. For en 

nærmere definition af begreberne i bestemmelsen henvises til Bemærkninger til 

ændringsforslagets enkelte bestemmelser, jf. Til nr. 2.  

 

Til nr. 6 

 

Den foreslåede bestemmelse præciserer, at fødevarevirksomheder og primærproducenter af 

dyr er omfattet af bestemmelsen. Ved primærproducenter af dyr forstås producenter af 

primærproduktioner af dyr.  For en definition af begreberne, fødevarevirksomhed og 

primærproduktion af dyr, henvises til Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte 

bestemmelser, jf. Til nr. 2.  
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Til nr. 7 

 

Ordlyden i overskriften til kapitel 4 er ændret fra ”Ikke-hjemmehørende, invasive arter” til 

”Ikke-hjemmehørende, invasive dyrearter” for at tydeliggøre, at loven vedrører invasive 

dyrearter. 

 

Til nr. 8 

 

Ændringsforslaget betyder, at Naalakkersuisut har ansvaret for at overvåge og føre kontrol 

med zoonoser og zoonotiske agens og sikre vaccination og andre behandlinger, samt tilsyn og 

kontrol, der forhindrer smitte. Bestemmelsen i ændringsforslaget fastslår, at ansvaret for 

overvågning og kontrol ikke blot gælder zoonoser, men også zoonotiske agens er omfattet.  

 

Til nr. 9 

 

I bestemmelsen er ordlyden, ”herunder overvågning og kontrol af zoonoser,” ændret til 

”herunder overvågning og kontrol af zoonoser og zoonotiske agens,” således at det er 

præciseret, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om bekæmpelsesplaner mod 

zoonoser og zoonotiske agens. 

 

Til nr. 10 

 

Bestemmelsen fastslår, at bekæmpelsesplaner skal fastlægge ansvarsfordelingen mellem den 

kompetente myndighed og de i bestemmelsen nævnte aktører. Den foreslåede bestemmelse 

betyder, at også primærproducenters ansvar skal fastlægges i bekæmpelsesplaner. For en 

definition af de nævnte aktører i bestemmelsen henvises til bemærkningerne i Til nr. 2. 

 

Til nr. 11 

 

Bestemmelsen fastsætter, at Naalakkersuisut kan indføre særlige bekæmpelsesmetoder til 

mindskelse af forekomsten af zoonoser og zoonotiske agens i fødevarevirksomheder, i 

primærproduktionen af dyr, i dyrehold, samt i vildtbestande. Ændringsforslaget udvider 

bestemmelsens anvendelsesområde, således at også fødevarevirksomheder og vildtbestande er 

omfattet. For en definition af de nævnte aktører henvises til Bemærkninger til 

ændringsforslagets enkelte bestemmelser, jf. Til nr. 2.  

 

Til nr. 12 

 

Bestemmelsen i ændringsforslaget præciserer, at destruktion, vaccination og aflivning på 

Veterinær- og Fødevaremyndighedens foranledning sker for virksomhedens og ejers regning 

og uden erstatning.  Ved ”uden erstatning” forstås, at der ikke ydes erstatning for det lidte tab, 
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medmindre at Veterinær- og Fødevaremyndigheden har handlet culpøst, og det lidte tab er en 

følge af Veterinær- og Fødevaremyndighedens udviste skyld, samt at skaden var påregnelig.    

 

Til nr. 13 

 

Ændringsforslaget ændrer ordlyden i bestemmelsen, således at ”Veterinær- og 

Fødevaremyndigheden har til enhver tid mod behørig legitimation adgang til offentlige og 

private ejendomme,…” ændres til ”Veterinær- og Fødevaremyndigheden har mod behørig 

legitimation adgang til offentlige og private ejendomme,…”. ”Til enhver tid” er ikke 

medtaget i den foreslåede bestemmelse, da formuleringen kan skabe fortolkningstvivl i 

forhold til bestemmelsens anvendelsesområde. Veterinær- og Fødevaremyndigheden har 

alene adgang uden retskendelse i de tilfælde, hvor øjemedet må antages at ville forspildes, 

hvis der først indhentes en retskendelse.  

 

Til nr. 14 

 

Ændringsforslaget betyder, at Landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol 

med levnedsmidler og zoonoser ikke ophæves. Ændringerne skyldes, at forslag til 

Inatsisartutlov om fødevarer ikke blev vedtaget, og det er således nødvendigt at 

landstingsforordningen nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler og 

zoonoser, og bestemmelser udstedt i medfør af forordningen, forbliver i kraft.   

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

 

 


