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Ændringsforslag 

 
til 

 
Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske 
agens. 
 
Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen. 
 

Til § 3 
 

1.  § 3, affattes således: 
”§ 3.  Veterinær- og Fødevaremyndigheden udøver som den kompetente myndighed 
forvaltningen af loven, samt fører kontrol og tilsyn med lovens områder. 
  Stk. 2.  Veterinær- og Fødevaremyndigheden har ansvaret for, at: 
1)  udarbejde planer for bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens, 
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. 
  Stk. 3.  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. 2, nr. 2.” 

 
Til § 8 

 
2.  § 8, stk. 1, affattes således:  
”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 

 
3.  § 9, affattes således: 
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”§ 9.  Veterinær- og Fødevaremyndigheden kan meddele forbud og påbud om gennemførelse 
af særlige foranstaltninger for at begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonoser og 
zoonotiske agens. 
  Stk.2.  Foranstaltningerne i henhold til stk. 1 og stk. 4, kan bl.a. omfatte:  
1)  For dyrehold og vildtbestande: 
a)  Særlige undersøgelser, 
b)  tilsyn, 
c)  mærkning,  
d)  behandling,  
e)  vaccination, 
f)  isolation, 
g)  særlige betingelser for levering af dyr, 
h)  aflivning af dyr, herunder i et område omkring et udbrudssted, eller slagtning på særlige 
vilkår, og 
i)  destruktion. 
2)  For animalske produkter samt foder, gødning, slam og andet materiale, som kan være 
inficeret: 
a)  Særlige undersøgelser, 
b)  behandling, 
c)  mærkning, 
d)  påbud om særlig anvendelse, 
e)  særlige betingelser for levering af mælk, æg og andre produkter af dyr, 
f)  desinfektion, 
g)  tilintetgørelse, 
h)  opbevaring og bortskaffelse, og 
i)  destruktion. 
3)  For fødevarevirksomheder og primærproduktioner af dyr, samt for anlæg, ejendomme, 
maskiner og transportmidler, der anvendes til dyrehold: 
a)  Særlige krav til indretning og drift, 
b)  rengøring og desinfektion, 
c)  tilbagekaldelse af godkendelse, 
d)  afspærring, og 
e)  forbud mod tilledning og afledning af vand. 
  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. 
  Stk. 4.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om forbud og påbud om gennemførelse 
af særlige foranstaltninger for at begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonoser og 
zoonotiske agens.” 
 

Til § 12 
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4.  § 12, stk. 1, nr. 1, affattes således: 
”1)  undlader at efterkomme afgørelser truffet i medfør af § 9, stk. 1, eller” 
 

Til § 15 
 

5.  § 15, affattes således: 
”§ 15.  Inatsisartutloven træder i kraft den 1. juli 2016.” 
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Bemærkninger til ændringsforslaget 

 
Almindelige bemærkninger 

 
Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalgets 
betænkning, og for at efterkomme politimesterens ønske om et klart hjemmelsgrundlag for 
udstedelse af forbud og påbud. Endvidere fremsættes ændringsforslaget på baggrund af 
Fødevarestyrelsens indsigelse vedrørende bestemmelsen om ekstern delegation, jf. § 3, stk. 2, 
i ændringsforslaget, der blev fremsat og godkendt til forslagets 2. behandling. Naalakkersuisut 
har besluttet at fjerne delegationsbestemmelsen.  
 
Nærværende ændringsforslag ophæver bestemmelsen om delegation i § 3, stk. 2 i 
ændringsforslaget, der blev fremsat og godkendt til forslagets 2. behandling. Endvidere 
indeholder nærværende ændringsforslag hjemmel for Naalakkersuisut til at udstede klare 
regler for udstedelse af påbud og forbud. Politimesteren har meddelt at § 9, stk. 1, vil kunne 
håndhæves i den foreslåede form. Der vil ske høring af politimesteren, når der fastsættes 
regler om påbud og forbud i medfør af reglerne i nærværende ændringsforslag. Fremtidige 
bekendtgørelser m.v., som måtte blive udarbejdet med hjemmel i forslaget, sendes i høring til 
relevante parter.  

 
Bemærkninger til ændringsforslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 
 

Bestemmelsen om delegation i § 3, stk. 2, i ændringsforslaget til 2. behandlingen, ophæves. 
Ændringen indebærer at stk. 3 herefter bliver stk. 2 og at stk. 4 herefter bliver stk. 3, men 
indholdet af bestemmelserne ændres ikke.  

 
Til nr. 2 

 
Ændringen i bestemmelsen er udelukkende af lovteknisk karakter, og indebærer ikke 
materielle ændringer.  

 
Til nr. 3 

 
Til stk. 1 
Bestemmelsen indeholder hjemmel til, at Veterinær- og Fødevaremyndigheden kan træffe 
afgørelse om at meddele forbud og påbud om særlige foranstaltninger for at begrænse eller 
imødegå risiko for udbredelse af zoonoser og zoonotiske agens. Da udstedelse af et forbud 
eller et påbud er en forvaltningsakt, finder reglerne i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om 
sagsbehandling i den offentlige forvaltning anvendelse, herunder reglerne om partshøring i §§ 
19-20. Den enkelte afgørelses indhold afhænger af en konkret vurdering, og afgørelsens 
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lovlighed beror på de forvaltningsretlige regler og regler, der fastsættes i medfør af § 9, stk. 4. 
Der er således grænser for skønnet, og ved vurderingen skal betingelser såsom kravet om 
saglighed og proportionalitetsprincippet overholdes. Det er en betingelse for en afgørelses 
lovlighed, som følge af den foreslåede bestemmelse, at forbuddet eller påbuddet udstedes for 
at begrænse eller imødegå risiko for udbredelse af zoonoser og zoonotiske agens. I § 9, stk. 4 
er der indsat hjemmel til, at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om udstedelse af 
forbud og påbud. 
 
Til stk. 2  
Bestemmelsen indeholder en liste over foranstaltninger, som kan bringes i anvendelse med 
henblik på begrænsning af udbredelsen af zoonoser og zoonotiske agens. Listen er ikke 
udtømmende. Foranstaltninger vedrørende dyr og animalske produkter, foder, slam og 
gødning m.v. samt ejendomme kan bringes i anvendelse både i relation til dyr, som er syge og 
i relation til dyr, som ikke er syge. Foranstaltninger i dyrehold vil bl.a. kunne omfatte 
opdeling i besætningerne i epidemiologiske enheder, krav til belægningsgrad, særlige krav til 
indsættelse af dyr, f.eks. alt ind, alt ud princippet, krav om særlige indretninger og procedurer 
i forbindelse med afhentning af dyr, mælk, æg og andre produkter.  
 
Til stk. 3 
Stykket svarer til det ændringsforslag der blev fremsat i forbindelse med 2. behandlingen af 
forslaget, og er af lovtekniske årsager sat ind igen. Det er ikke foretaget materielle ændringer.  
 
Til stk. 4 
Den foreslåede bestemmelse giver hjemmel til at Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere 
regler om forbud og påbud om gennemførelse af særlige foranstaltninger for at begrænse eller 
imødegå risiko for udbredelse af zoonoser og zoonotiske agens. Hjemlen indsættes, så der kan 
fastsættes en mere detaljeret regulering. 
 

Til nr. 4 
 

I den foreslåede bestemmelse er det præciseret, at § 12, stk. 1 nr. 1 angår Veterinær- og 
Fødevaremyndighedens afgørelser truffet i medfør af § 9, stk. 1. 
 

Til nr. 5 
 

Ændringen indebærer, at loven træder i kraft den 1. juli 2016. Ændringen sker på baggrund af 
udsættelsen af lovforslagets 3. behandling.  


