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Ændringsforslag 

 

til 

 

Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om fredning og anden 

kulturarvsbeskyttelse af kulturminder  

 

Fremsat af Naalakkersuisut til tredjebehandlingen. 

 

Til § 1 

 

1. Efter nr. 2 i § 1 indsættes som nyt nummer: 

” 01.  § 6, stk. 2, affattes således: 

“  Stk. 2.  Inden for en afstand af 2 meter fra de jordfaste fortidsminder må der ikke foretages 

nogen aktiviteter. Dette hindrer dog ikke offentlighedens adgang til varder og 

vardeberetninger, når dette sker på en hensynsfuld og agtpågivende måde.”” 

 

2. 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. Dette hindrer dog ikke 

offentlighedens adgang til varder og vardeberetninger, når dette sker på en hensynsfuld og 

agtpågivende måde.” 

 

Bemærkninger til forslaget 

 

Almindelige bemærkninger 

 

Ændringsforslaget fremsættes på baggrund af, at Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning 

og Kirke i sin betænkning til forslagets 2. behandling har opfordret Naalakkersuisut til forud 

for forslagets 3. behandling at fremsætte et ændringsforslag, der bringer forslaget i 

overensstemmelse med tilkendegivelsen fra Naalakkersuisut om, at det vil være tilladt at 

bruge varder i form af at læse og placere vardeberetninger, når dette foregår på en 

hensynsfuld måde.  

 

Med forslaget tilsigtes det således præciseret, at den lovfastsatte beskyttelsesafstand ikke 

hindrer, at offentligheden kan få adgang til varder og vardeberetninger, når dette sker på en 

hensynsfuld og agtpågivende måde. Dette skal ses i sammenhæng med, at det i § 6, stk. 1 i 

Inatsisartutloven om fredning og anden kulturarvsbeskyttelse af kulturminder er fastsat, at 

fredning bevirker, at det fredede ikke må beskadiges, ændres eller flyttes helt eller delvist. 

 

Varder og vardeberetninger forefindes i betydeligt omfang i Nationalparken i Nord- og 

Østgrønland, men der forefindes også en del andre steder i Grønland. Da spørgsmålet om 

adgangsregulering gør sig gældende i forhold til alle varder og vardeberetninger, uanset deres 

geografiske placering, er der med ændringsforslaget derfor både foreslået en ændring af den 

foreslåede nye § 6, stk. 4, som omhandler Nationalparken, og den generelle regel i § 6, stk. 1.  

 

Når udgangspunktet er, at der ikke må foregå nogen aktiviteter, er det blandet andet for at 

undgå, at offentligheden ved uagtsomhed kommer til at beskadige et fredet fortidsminde. Men 

for så vidt angår varder, forholder det sig sådan, at varder med tilhørende vardeberetninger 
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efter sin art er bestemt for at kunne tilgås af offentligheden, og at en striks opretholdelse af et 

forbud mod adgang til varder og vardeberetninger derfor vil medføre en uønsket 

indskrænkning i varder og vardeberetningers tiltænkte anvendelse.  

 

Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser 

 

Til nr. 1 

 

Ved “hensynsfuld og agtpågivende måde” forstås, at offentligheden ved adgang til og 

benyttelse af varder og vardeberetninger skal bestræbe sig på at være forsigtige med såvel den 

måde, man nærmer sig varderne på, og den måde man læser og placerer vardeberetninger på, 

således at man ikke derved beskadiger noget. Dette forudsætter også, at man skal være 

agtpågivende, således at man heller ikke ved uagtsomhed kommer til at beskadige noget.  

 

Til nr. 2 

 

Med hensyn til hvad der forstås ved “hensynsfuld og agtpågivende måde”, henvises der til 

bemærkningerne herom til nr. 1. 

 


