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FM2019/26
BETÆNKNING
Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget
vedrørende

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2019 om ændring af Landstingslov om
dyreværn. (Overførsel af myndighedsbeføjelser til Naalakkersuisut samt forbud mod
seksuel omgang med dyr)

Afgivet til forslagets 2. behandling

Udvalget har under behandlingen bestået af:
Medlem af Inatsisartut Henrik Fleischer, Siumut, formand
Medlem af Inatsisartut Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, næstformand
Medlem af Inatsisartut Siverth Karl Heilmann, Atassut, udvalgsmedlem
Medlem af Inatsisartut Steen Lynge, Demokraatit, udvalgsmedlem
Medlem af Inatsisartut Mala Høy Kuko, Siumut, udvalgsmedlem
Medlem af Inatsisartut Múte Bourup Egede, Inuit Ataqatigiit, udvalgsmedlem
Medlem af Inatsisartut Hans Enoksen, Partii Naleraq, udvalgsmedlem

Udvalget har efter 1. behandlingen 23. marts 2019 gennemgået forslaget.

Forslagets indhold og formål
Med forslaget overføres beføjelser fra politiet til Naalakkersuisut. Derudover foreslås det at
seksuel samkvem med dyr bliver ulovligt, samt at man udvider ansvarssubjektet, således at
det ikke længere kun er ejeren af dyret som skal behandle det omsorgsfuldt og under
hensyntagen til dets fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov. Fremadrettet
fremgår dette således som en generel pligt for alle til at behandle dyr forsvarligt og
tilstrækkeligt beskyttet. Yderligere indeholder forslaget mulighed for strengere
sanktionsmuligheder, samt hjemmel til centrale myndigheder at træffe afgørelse om
anbringelse eller overdragelse dyr ved videresalg.
Høring af forslaget
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I ”Retningslinjer for intern og ekstern høring af retsforskrifter, kgl. Anordninger, redegørelser
mv.” af 8. august 2018 (Grønlands Selvstyres interne retningslinjer i forbindelse med
høringsprocesser), er der for eksterne høringer fastsat følgende:
”Den tidligere aftalte høringsfrist mellem Naalakkersuisut og Kanukoka på 5 uger
vil fortsat være udgangspunktet for fastsættelsen af en sædvanlig høringsperiode for
forslag hvor kommunerne er høringspart. For forslag, hvor kommunerne ikke er
høringspart, vil en 4 ugers høringsperiode ligeledes fortsat være udgangspunktet.
Høringsperiodens længde kan i særlige tungtvejende tilfælde fraviges. (Denne
vurdering bør ske ud fra en proportionalitets- og konsekvensafvejning.) Det
bemærkes, at et selvforskyldt tidspres som udgangspunkt ikke kan ændre på længden
af høringsperioden. Ved planlægningen af høringsperioden skal der ikke tages
hensyn til ferie- og helligdage.”
Af forslagets bemærkninger fremgår det at forslaget har været i høring i perioden 18.
december 2017 til 10. januar 2018. Den gennemførte høringsperiode anses således ikke at
være i overensstemmelse med de overnævnte retningslinjer.
Forslagets tekniske udformning
Det er uoverensstemmelser mellem den grønlandske og den danske udgave.
I forslagets § 1, nr. 4 (§ 3 a), fremgår i den grønlandske udgave ordet ”uumasunut
teknikkimik”. I den danske udgave benyttes ordet ”zootekniske”. Det ville være mere korrekt
at oversætte dette med ”uumassusilerinermi teknik”.
I forslagets § 1, nr. 5 (§ 22, stk. 3), fremgår i den danske udgave ”aflives straks”. I den
grønlandske udgave fremgår ”uumasoq toqutseqqullugu”. Dette kan oversættes med ”dyret
aflives”. Ordet ”straks” mangler således i den grønlandske udgave.
I forslagets § 1, nr. 6 (§ 23, stk.6) fremgår det i den danske udgave ”efter stk. 1-5”. Denne
henvisning mangler i den grønlandske udgave.
I forslagets § 1, nr. 10 (§ 27, stk. 3) fremgår det i den danske udgave ”Hvor loven eller
forskrifter”. Denne sætning skal tilrettes i den grønlandske udgave
Udvalgets indstillinger
For at rette de sproglige mangler i den grønlandske udgave af loven, opfordrer udvalget til at
Naalakkersuisut forud for 3. behandlingen af forslaget fremsætter et ændringsforslag der retter
op på disse forhold.
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Samtidig vil udvalget kraftigt opfordre til, at Naalakkersuisut fremadrettet overholder
retningslinjerne for høringer.
Med disse bemærkninger indstiller et enigt udvalg forslaget til vedtagelse.
Med den i betænkningen anførte forståelse, overgiver udvalget forslaget til 2. behandling.

Henrik Fleischer
Formand

Aqqaluaq B. Egede
Næstformand
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