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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om ændring af Inatsisartutlov om fredning og 

anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder 

 

Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen. 

 

Til undertitlen 

 

1. Undertitlen affattes således: 

”(Skærpede beskyttelsesregler for Nationalparken i Nord- og Østgrønland, præcisering af regler om 

vedligeholdelse og restaurering af bygninger og vurdering af aktiviteters virkning på kulturarven i 

kulturhistoriske områder)” 

 

Til § 1 

 

2. I § 1, nr. 1, affattes § 5, stk. 1, 3. pkt. således: 

”I Nationalparken i Nord- og Østgrønland er alle varder og vardeberetninger fredede uanset alder.” 

 

3. I § 1, nr. 2, affattes § 5, stk. 4, således: 

”  Stk. 4. For Nationalparken i Nord- og Østgrønland og nærmere afgrænsede områder kan 

Naalakkersuisut fastsætte regler om fravigelse af alderskravene i stk. 1, 1. pkt. og stk. 2.”  

 

4. I § 1, nr. 3, affattes § 6, stk. 4, således: 

”  Stk. 4. I Nationalparken i Nord- og Østgrønland må der ikke foretages nogen aktiviteter inden for 

en afstand af 100 meter fra jordfaste fortidsminder.” 

 

Til § 2 

 

5. § 2 affattes således: 

”§ 2. Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli 2019. 

  Stk. 2. Denne Inatsisartutlovs § 1, nr. 7 og 8, træder i kraft den 1. januar 2020.” 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af, at Naalakkersuisut har besluttet at afmelde 

Nationalparken i Nord- og Østgrønland fra UNESCOs Man and Biosphere Programme. Med 
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afmeldingen af biosfæreområdet fra UNESCOs Man and Biosphere Programme, vil området 

fremadrettet udelukkende have status som nationalpark og bør derfor betegnes som ”Nationalparken 

i Nord- og Østgrønland”. Dette foranlediger behov for ændring af forslagets undertitel samt 

forslagets § 1, nr. 1, 2, og 3. 

 

Endvidere foreslås ikrafttrædelsestidspunktet i forslagets § 2, stk. 1 ændret fra 1. januar 2019 til 1. 

juli 2019 som følge af, at forslagets 2.- og 3. behandling blev udsat fra Inatsisartuts efterårssamling 

2018 til Inatsisartuts forårssamling 2019, og at forslaget derfor først vil kunne vedtages senere. 

Samtidig er det i stk. 2 foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt for § 1, nr. 7 og 8 ændret fra 1. juli 2019 

til 1. januar 2020, således at der fortsat sikres den fornødne tid til udarbejdelse af regler med 

hjemmel i disse bestemmelser.  

  

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser  

 

Til nr. 1 

 

Med forslaget udgår ”Biosfæreområdet” fra undertitlen. Der henvises herom til de almindelige 

bemærkninger. 

 

Til nr. 2-4 

 

Med forslaget udgår ”Biosfæreområdet” i affattelsen af § 5, stk. 1, 3. pkt. og § 5, stk. 4, samt § 6, 

stk. 4. Der henvises herom til de almindelige bemærkninger.  

 

Til nr. 5 

 

Med forslaget ændres Inatsisartutlovens ikrafttrædelsestidspunkt fra 1. januar 2019 til 1. juli 2019. 

Samtidig ændres ikrafttrædelsestidspunktet for § 1, nr. 7 og 8 fra 1. juli 2019 til 1. januar 2020. 

Der henvises herom til de almindelige bemærkninger. 

 

 

 

 

 

 


