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Omslaget – storblomstret gederams

Storblomstret gederams (Chamaenerion latifolium (L.)
Sweet, på grønlandsk niviarsiaq) nævnes ofte som
Grønlands nationalblomst, og den smukke plante er
da også udbredt i næsten alle isfri områder i Grøn-
land, bortset fra yderkysten i den nordligste del og i
de høje og stejle bjergområder på østkysten. Den
findes ofte i elvlejer og i andre områder med sten, ral-
eller grusaflejringer, men kan også træffes på grusede
og stenede skrænter (urer) og på klipper og bjergskrå-
ninger. Blomstringen finder sted om sommeren og i
det tidlige efterår, og de store, rosenrøde til rødviolet-
te blomster tiltrækker effektivt de sparsomme grøn-
landske insekter, der kan besørge bestøvningen.
Stængler og blade blev tidligere anvendt som en nyt-
tig og vitaminrig grøntsag.

Planten findes også i Island, hvor den er ret almin-
delig på samme typer lokaliteter som i Grønland. Den
mangler helt på Færøerne, de Britiske Øer og i Skan-
dinavien og det vestlige Rusland, men træffes igen i
de nordlige dele af Uralbjergene og spredt i det nord-
lige Sibirien, hvor den især er almindelig i Kamtjatka
og omkring Beringsstrædet. I Nordamerika er stor-
blomstret gederams vidt udbredt i Alaska og Canada,
og den når så langt mod syd som Rocky Mountains i
det vestlige USA.

Storblomstret gederams fik sit første videnskabeli-
ge navn, Epilobium latifolium L., og sin første videnska-
belige beskrivelse af den svenske botaniker Carl von
Linné i 1753. Han baserede navn og beskrivelse på ma-
teriale, som han havde modtaget fra Sibirien. Kobber-
stikket af storblomstret gederams i Flora Danica blev
udgivet af værkets grundlægger, Georg Christian Oe-
der, som tavle 565 i bind 4, hefte 10, der udkom i 1771,
kun 18 år efter Linnés originalpublikation af arten. I
Flora Danica oplyses det på latin, tysk eller dansk, at

planten er samlet »I Grønland«. Ved tavlen står der
intet om indsamleren af materialet, eller hvor i Grøn-
land det stammer fra.

Heldigvis findes der lidt flere oplysninger i de dan-
ske noter til Flora Danicas tavle 569: »Denne og de fo-
regaaende 565, 566, 567 har Feldskier Hr. Brasen bragt
med sig fra Grønland.« Tavle nr. 566 er Anemone groen-
landica Oeder, nu kendt som Coptis trifolia (L.) Salisb.,
nr. 567 er Ledum groenlandicum Oeder, og nr. 569 er Lepi-
dium alpinum L., nu kendt som Hornungia alpina (L.)
O. Appel eller Pritzelago alpina (L.) Kuntze. Sidstnævn -
te findes dog ikke i Grønland eller andre dele af det
dansk-norske rige, men kun i Alperne i Europa.

Indsamleren af materialet bag de tidlige tavler
med grønlandske planter i Flora Danica kender vi der-
for som »Feldskier Hr. Brasen«. Brasen bragte også
materiale fra Grønland til C.F. Rottbølls afhandling
om islandske og grønlandske planter i Videnskaber-
nes Selskabs Skrifter (se s. 134  i dette festskrift). Chri-
stoph Brasen er ikke meget omtalt i dansk bio grafisk
litteratur, men efter tiden som kirurg ved de herrnhu-
tiske missionsstationer Neuherrnhut og Lichtenfels i
Grønland blev han selv missionær i Labrador, hvor
han omkom ved en kæntringsulykke i 1774, kun ca. 36
år gammel. Brasens grønlandske planter i Flora Danica
og i Rottbølls afhandling må formodentlig være sam-
let i nærheden af de grønlandske missionsstationer,
hvor han arbejdede.

Illustrationen på festskriftets omslag er gengivet
efter det originale mønsterark, der blev anvendt som
forlæg ved håndkolorering af de eksemplarer af vær-
ket Flora Danica, der blev solgt og distribueret. Et til-
svarende sæt tjente som forlæg for fremstillingen af
Flora Danica-stellet.

Ib Friis

ib friis 9
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1. Hvad er karakteristisk for Grønland?

Det grønlandske samfund, dets erhvervsstruktur og
dets miljøudfordringer er karakteriseret ved: et arktisk
miljø med migrerende og internationalt beskyttede
dyrearter, klimaændringer, et meget ungt grønlandsk
selvstyre inden for Kongeriget Danmark, et spredt bo-
sætningsmønster, logistiske problemer med at bin de
landet sammen og en økonomi, der i høj grad er base-
ret på fiskeri-, fangst- og jagtproduktion samt bloktil-
skud fra Rigsfællesskabet. Transportvejene er stort set
alene at finde på havet og i fjordene – og først og frem-
mest i Vestgrønland.

1.1 Et ungt selvstyre under udvikling

Inatsisartut (den grønlandske lovgiver) og Naalak-
kersuisut (den grønlandske regering) har efter lov nr.
473 af 12. juni 2009 om Grønlands Selvstyre, der tråd -
te i kraft den 21. juni 2009,  kompetence til selvstæn-
digt at regulere stort set alle anliggender. Det gælder
bl.a. miljø-, natur-, ressource- og klimaspørgsmål.
Kom  petencerne modsvares af et ansvar for Selvstyret
til at tage hånd om de miljømæssige udfordringer.
Selvstyreloven tillægger også Selvstyret retten til de
indtægter, der kan opnås fra råstofaktiviteter – mod at
indtægterne modregnes i det bloktilskud, der betales
til rigsdelen Grønland. 

Råstofområdet indebærer nogle udviklingsmulig-
heder for Grønland. Aktuelt foreligger der imidlertid
ikke en overordnet fysisk eller strategisk planlægning
for udviklingen. De enkelte projekter, der tillades, kan
derfor have vidtrækkende konsekvenser for den gene-
relle udvikling i Grønland.

1.2 Fangersamfund, den biologiske mangfoldighed 
og fælles sårbarhed

Befolkningstætheden er den laveste i verden – kun
0,14 personer pr. km2. Der bor ca. 57.000 grønlændere
fordelt i byer og bygder langs en kystlinje på ca. 5.000
km, primært langs vestkysten. De fleste bor i Nuuk og
i byerne. En del bor i isolerede fangersamfund, der
har meget få indbyggere og meget primitive affalds-
og spildevandsforhold. 

Den biologiske mangfoldighed og de grønlandske

bygders eksistensgrundlag er knyttet til det produkti-
ve marine økosystem. 

Anvendelsen af miljøgifte i de industrialiserede
lande er steget med eksplosiv hast. Miljøgiftene er ble-
vet båret med luften og med vandet rundt i den arkti-
ske natur med alvorlige skadevirkninger for dyr og
mennesker til følge. Nedbrydningen af giftstoffer fra
affald og organiske forurenende stoffer er – på grund
af lave temperaturer og korte vækstsæsoner – meget
langsom, og næringskæderne er korte. Det gør natu-
ren og fangersamfundene meget sårbare. 

1.3 Klimaændringer og -tilpasning

I de sidste 50 år er temperaturen i Arktis steget dobbelt
så meget som verdensgennemsnittet. Det har betydning
for samfundsudviklingen i Grønland, for grønlænder-
nes livsbetingelser og for dyrelivet. Områder, der tid-
ligere var dækket med is og sne, er nu i lange perioder
uden sne med øget solopvarmning til følge, og hav -
isens rumlige og tidsmæssige udbredelse er reduceret. 

De videnskabelige prognoser, der forudsiger kraf-
tige temperaturstigninger, forekomster og tilgænge-
lighed af globalt efterspurgt olie, gas og mineraler
samt teknologiudvikling skaber nye muligheder for
udvikling af en råstoføkonomi, der kan understøtte
bestræbelserne for, at Grønland kommer til at fungere
som en selvstændig rigsdel i Kongeriget Danmark. At
havisen smelter, indebærer samtidig funktioner i for-
bindelse med nye skibsruter gennem Nordøst- og
Nord vestpassagen og turisme (bl.a. krydstogtskibe)
som nye erhvervsområder. Aktuelt er der tale om en
årlig vækst i antallet af krydstogtskibe på 30-40%.

En udnyttelse af de nye muligheder i det sårbare
og vanskeligt fremkommelige arktiske miljø forudsæt-
ter imidlertid en adækvat løsning af de skitserede pro-
blemer bl.a. gennem miljølovgivning, overvågning og
beredskab.

2. En bæredygtig lovgivning 
og Inuits rettigheder

I lyset af de nævnte udfordringer vil den grønlandske
retsudvikling kun være bæredygtig, hvis den bliver

miljøretlige udfordringer i grønland 163
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figur 2. Base-
camp for jernefter-
forskningen i Isu-
kasia i Godthåbs-
fjorden 2012. Der
er planer om et
stort jernudvin-
dingsprojekt i om-
rådet, ca. 100 km
fra Nuuk tæt ved
Indlandsisen.
 Foto: Ebbe Mor-
tensen.

figur 1. Bygden
Saqqaq i Disko-
bugten sommeren
2009. Såvel slæder
som snescootere
holder fri, og det
gør hundene også.
Foto: Ebbe Mor-
tensen.
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baseret på en lovgivning, der tager hensyn både til alle
nulevende og fremtidige generationers (herunder op -
rindelige folks) levevilkår og til den biologiske mang-
foldighed. De globale udfordringer nødvendiggør i
den sammenhæng en vertikal harmonisering med den
internationale miljølovgivning.

Grønlændernes retsstilling er anderledes, end den
er for danske statsborgere i rigsdelen Danmark. Den
grønlandske miljølovgivning er, som det skal belyses
med nogle eksempler, mindre streng end den gælden-
de miljølovgivning i rigsdelen Danmark. Forskellen er
bl.a. begrundet i, at rigsdelen Grønland ikke indgår i
Den Europæiske Union (herefter EU), og at der er ta-
get forbehold for Grønland bl.a. i Kongeriget Dan-
marks tiltrædelse af Århuskonventionen. 

Grønlænderne er en del af Iunit-samfundet, der
geografisk spænder over de arktiske regioner i Grøn-
land, USA, Canada og Rusland. Deres sprog, kalaalli-
sut, adskiller sig afgørende fra de europæiske sprog
(herunder dansk), der anvendes i den internationale
og nationale lovgivning. 

Folkeretligt er det med FN’s »Deklaration af 13.
september 2007 om Oprindelige Folks Rettigheder«
anerkendt, at Inuit er selvstændige folk, som har ret til
selvbestemmelse, til landområder, til ressourcer og til
som folk og individer at have indflydelse på og ansva-
ret for egen udvikling. Rettighederne aktualiseres af
interessekonflikter i forbindelse med generelle og kon -
krete beslutninger om samfundsudviklingen. 

De interessekonflikter, der er tale om, mellem fan-
gersamfundene i Arktis og det flertal, der typisk be-
stemmer generelt og konkret, hvordan samfundsud-
viklingen skal være, er belyst i en sag, der blev rejst
ved Inter American Commission on Human Rights i
december 2005 af Inuit-samfundet i Canada og USA
imod de amerikanske myndigheder. Sagsfremstillin-
gen indeholder mange konkrete eksempler på de
uoverstigelige problemer, fangersamfundene i dag
står overfor som konsekvens af flertallets beslutninger
gennem en erhvervs- og miljølovgivning, der medfø-
rer menneskeskabte klimaændringer. Sagen blev af-
vist – den kunne ikke realitetsbehandles. Fangernes
interesse i at kunne bevare kultur og livsgrundlag var
et politisk anliggende. Reglerne sikrede dem ikke sær-
ligt beskyttede menneskerettigheder. Som det skal
fremgå af det følgende, er der heller ikke i den grøn-
landske erhvervs- og miljølovgivning sikret Inuit en
beskyttelse imod en (bl.a. af klimaændringerne skabt)
kommerciel udnyttelse af naturressourcer, der vanske-
liggør deres opretholdelse af egen kultur og egne livs-
betingelser.

3. Hvem lovgiver om beskyttelse 
og nyttiggørelse af miljø og natur?

Mange af de miljøproblemer og -udfordringer, der er
tale om i Grønland, kan kun løses i et internationalt
og regionalt mellemstatsligt samarbejde – herunder
gennem bindende forpligtelser fastlagt i miljøkonven-
tioner, protokoller og deklarationer.

Efter de folkeretlige regler er det traditionelt kun
stater og ikke befolkningsgrupper eller områder, der
kan deltage i internationale og regionale organisatio-
ner. Den folkeretlige handleevne har den betydning,
at det er Kongeriget Danmark som sådant, der delta-
ger bl.a. som medlem af FN’s mange miljøregimer og
Den Internationale Hvalfangst Kommission (herefter
IWC). Kongen (regeringen) handler efter grundlo-
vens § 19 på rigets vegne i mellemfolkelige anliggen-
der, herunder ved indgåelse af folkeretlige aftaler om
miljø- og klimaforhold (miljøkonventioner).

3.1 Folkeretlig handleevne og kompetencefordeling 
i Rigsfællesskabet

Naalakkersuisut er ved selvstyreloven bemyndiget til
at handle på Danmarks vegne i de mellemfolkelige an-
liggender, der alene vedrører Grønland, og som ikke
tillige vedrører andre dele af kongeriget. Der er tale
om en fuldmagtsordning, hvor Naalakkersuisut har
en udtrykkelig og generelt formuleret adgang til selv
at føre afsluttende internationale forhandlinger. 

Den danske regering handler derimod fortsat fol-
keretligt på vegne af Grønland ved indgåelse af mel-
lemfolkelige aftaler, der vedrører alle dele af Rigsfæl-
lesskabet – og regeringen inddrager Naalakkersuisut i
sådanne forhandlinger. Det er den danske regering,
der på vegne af Kongeriget Danmark indgår aftaler
inden for rammerne af FN’s Havretskonvention,
UNCLOS, når der skal tages stilling til afgrænsnin-
gen af det danske territorium (herunder søterritorium
omkring Grønland). Det var derfor regeringen som
repræsentant for Kongeriget Danmark, der i maj 2008
– sammen med repræsentanter for Kongeriget Norge,
Canada, Rusland og USA – underskrev »Ilulissater-
klæringen«. Staterne forpligtede sig ved erklæringen
til at samarbejde om udviklingen i Arktis med respekt
for folkeretten.

Der er enkelte internationale og regionale organi-
sationer, eksempelvis Den Internationale Maritime
Organisation (IMO) og Nordisk Ministerråd, der ac-
cepterer, at Grønlands Selvstyre indgår som associeret
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medlem. Medlemsskabet sikrer typisk en taleret, men
ikke en stemmeret for Naalakkersuisut. 

Det Arktiske Råd er en særegen international orga-
nisation, der består dels af en sammenslutning af otte
arktiske stater (Danmark, Finland, Island, Sverige,
Norge, Rusland, USA og Canada), dels af seks inter-
nationale organisationer, der er repræsentanter for de
oprindelige folk i Arktis (herunder Inuit Circumpolar
Council). Alle betragtes som medlemmer. 

3.2 Internationale forpligtelser 
med forbehold for Grønland

I flere af de miljøkonventioner, som Kongeriget Dan-
mark deltager i, er der taget et territorialt forbehold
for Grønland, dvs. at de rettigheder og pligter, der er
fastlagt ved de pågældende konventioner, ikke gælder
i forhold til Grønlands miljø, natur og kultur.

Der er f.eks. taget forbehold for Grønland ved
Dan marks deltagelse i Århuskonventionen. Konven-
tionen er det vigtigste internationale instrument til
beskyttelse af den berørte befolknings og miljøorga-
nisationernes ret til at blive inddraget i beslutninger
om miljø, natur og kultur. Det fremgår af konventio-
nen, at der skal være adgang for den berørte offentlig-
hed (herunder miljøorganisationer) til at få oplysnin-
ger om miljødata (miljøkvaliteten m.v.), adgang til at
blive inddraget i de politiske og administrative beslut-
ninger og adgang til en uafhængig klagebehandling
og/eller domstolsprøvelse. På grund af forbeholdet
har grønlænderne og miljøorganisationerne ikke så -
dan ne processuelle rettigheder – og det selv om der
ak tuelt træffes meget afgørende administrative be -
slut ninger, ikke mindst efter råstoflovens regler.

Stockholmkonventionen er et andet eksempel på
en konvention, der er tiltrådt af Danmark med forbe-
hold for Grønland. Konventionen, som har til formål
at begrænse de alvorlige skadevirkninger, der følger
af persistente (dvs. vanskeligt nedbrydelige) organi-
ske miljøgifte, pålægger de deltagende parter at etab-
lere nationale handlingsplaner til begrænsning af så-
danne miljøgifte. Affaldssituationen i Grønland og de
nye råstofindvindingsaktiviteter forøger mængden af
miljøgifte, som luften og vandet fra den smeltende
indlandsis og havis vil transportere rundt i den sårba-
re natur. Grønland er på grund af det arktiske klima
særlig sårbar over for miljøgifte. Derfor er forbehol-
det problematisk. Det er ifølge »Kongeriget Dan-
marks Strategi for Arktis 2011-2020« nødvendigt at få
Grønland omfattet af konventionen, og en bemyndi-

gelsesbestemmelse i miljøbeskyttelsesloven skal som
nævnt nedenfor bidrage til at skabe rammerne for at
få fjernet det territoriale forbehold. 

3.3 De folkeretlige relationer til Den Europæiske Union

Grønland blev en del af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab, da Danmark blev optaget som medlem
den 1. januar 1973. Efter at Hjemmestyret blev indført
i 1978, gennemførtes der en folkeafstemning i Grøn-
land, der førte til udmeldelse i 1985. Rigsdelen Grøn-
land er derfor ikke omfattet af EU’s miljølovgivning
samt EU’s ageren som en central og dominerende in-
ternational miljøaktør. 

EU har i dag en meget omfattende og velkoordine-
ret miljølovgivning, som forpligter rigsdelen Dan-
mark. Da EU er blevet accepteret i de fleste internatio-
nale og regionale organisationer som part, følger det
af Lissabontraktaten, at EU’s institutioner i langt de
fleste sammenhænge har overtaget kompetencen til at
føre forhandlinger og til at indgå folkeretlige aftaler
om miljøforhold. EU er bl.a. part i Den Nordiske Di-
mension, medens repræsentanter for de oprindelige
folk (herunder Inuit Circumpolar Council) alene har
status som ‘andre aktører’.

Der er ved regionale og internationale miljøaftaler
meget ofte tale om situationer, hvor Europakommis-
sionen udtaler sig og forhandler på vegne af medlems-
staterne, herunder rigsdelen Danmark. Kongeriget
Danmark har imidlertid opnået ret til at forhandle på
vegne af Grønland som oversøisk territorium. Det
fremgår af Erklæring nr. 25, der er knyttet til Maas -
trichttraktaten. Erklæringen er ikke gentaget i Lissa-
bontraktaten. Dens fortsatte gyldighed er derfor ble-
vet bestridt i forbindelse med en kompetencekonflikt
mellem Europakommissionen og den danske regering
ved stillingtagen til hvalfangst i Den Internationale
Hvalfangst Kommission (IWC), jf. herom nedenfor. 

4. Fiskeri, jagt og fangst

Fiskeri-, jagt- og fangstproduktion hjemtager over
95% af de grønlandske eksportindtægter. Erhvervet
har direkte eller indirekte betydning for ca. 20% af
den grønlandske befolkning. Derfor er den nationale
fiskeri-, jagt- og fangstlovgivning af meget stor betyd-
ning for grønlænderne – ikke mindst for grønlandske
erhvervsfangere. 

Rigsdelen Grønland er imidlertid også omfattet af
en række miljøkonventioner samt af en samarbejdsaf-
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tale med EU, som har betydning for den fortsatte ud-
øvelse af nogle af aktiviteterne og for udnyttelsesin-
tensiteten.

4.1 Internationale forpligtelser til beskyttelse

Blandt de centrale internationale og regionale instru-
menter, der har betydning for beskyttelsen af migre-
rende arter, der opholder sig på det grønlandske terri-
torium, er Konventionen om Biologisk Mangfoldig-
hed (Biodiversitetskonventionen), Hvalfangstkonven -
tionen (angående regulering af hvalfangst), Ramsar-
konventionen (om beskyttelse af vådområder af inter-
national betydning for vandfugle), CITES-konventio-
nen (om forbud mod international handel med ud-
ryddelsestruede vilde dyr og planter), Oslokonventio-
nen (om forskning i isbjørne og om beskyttelse af is-
bjørnehabitater) og UNESCO’s Verdensarvkonven-
tion (om beskyttelse af verdens kultur og miljø). Rigs-
delen Grønland har påtaget sig forpligtelserne, og
den grønlandske natur har opnået beskyttelse efter de
nævnte konventioner.

Grønlands Rødliste blev offentliggjort i 2007 som
et bidrag til gennemførelsen af forpligtelserne, især
forpligtelserne fastlagt ved Biodiversitetskonventio-
nen. Listen er udarbejdet efter de kriterier, der er op-
stillet af den internationale naturbeskyttelsesunion
(UICN), hvor de arter, der lettest lod sig vurdere, er
medtaget. Listen indeholder i alt 115 arter af arktiske
dyr (pattedyr, fugle, ferskvandsfisk og sommerfugle)
og planter (orkideer). Det konstateres, at 36 af de un-
dersøgte arter (eller isolerede bestande) er uddøende,
forsvundet fra Grønland eller i varierende grad true -
de. Blandt de kritisk truede arter er Nordhavsbestan-
den af hvalros, spættet sæl, Spitsbergenbestanden af
grønlandshval, nordkaper, hvidhval og den vestgrøn-
landske bestand af narhvaler. Det fremgår af rødli-
sten, at flere af de nævnte arter jages på en ikke-bære-
dygtig måde. Gennemførelsen af konventionerne er
derfor en udfordring for Selvstyret og for fangersam-
fundene i Grønland.

4.2 Hvalfangst – et eksempel på kompetencekonflikt

Moderne redskaber har betydning for udnyttelsesgra-
den af store og små hvaler, og der er aktuelt uenighed
internationalt, om det er bæredygtigt med en fortsat
grønlandsk hvalfangst. Det kommer bl.a. til udtryk i
de forhandlinger, der er i IWC under Hvalfangstkon-
ventionen. IWC administrerer et generelt forbud mod
kommerciel fangst af store hvaler. Forbuddet er mo-

dificeret med godkendte kvoter for fire oprindelige
samfund, herunder Grønland. Den danske regering
støtter mulighederne for en fortsat grønlandsk hval-
fangst på et bæredygtigt grundlag. Da EU ikke er
medlem af IWC, men alene har observatørstatus, har
Danmark hidtil været i stand til at forhandle ud fra de
grønlandske interesser. Europakommissionen fik i
2008 et mandat af flertallet til at forhandle på med-
lemsstaternes vegne i forhold til nogle konkrete
spørgsmål. Det har givet anledning til grundlæggen-
de diskussioner om, hvorvidt Danmark fortsat kan op-
træde i IWC uden at respektere den officielle EU-po-
litik, der forudsætter et fangstforbud. 

Ud over de hvaler, der administreres af IWC, eksi-
sterer der ca. 70 andre hvalarter, som administreres en-
ten af regionale organisationer eller af de lande og
samfund, hvor de pågældende hvaler befinder sig. I
forhold til sådanne småhvaler har de tre rigsdele i
Danmark hver sin hvalpolitik, baseret på beslutninger
i den enkelte rigsdel. Rigsdelen Danmark er ift. sådan-
ne småhvaler retligt forpligtet af EU’s habitatdirektiv.
Direktivet forbyder fangst af alle hvalarter i danske
farvande, og Europakommissionen forhandler i for-
hold til sådanne hvaltyper på rigsdelen Danmarks veg -
ne. Grønland regulerer fangsten af hvid- og narhvaler
sammen med Canada i Fælleskommissionen JCNB
(Joint Commission on Conservation and Management
of Narwhal and Beluga). De øvrige havpattedyr for-
valtes under Den Nordatlantiske Kommission for Hav -
pattedyr, NAMMCO (North Atlantic Marine Mam -
mal Commission), hvor rigsdelen Grønland er med-
lem, og rigsdelen Danmark kun er observatør. 

4.3 Fiskeripartnerskab med EU

På grund af sit tilhørsforhold til Danmark og på
grund af den utilstrækkelige infrastruktur, en økono-
mi, der er baseret primært på en enkelt økonomisk ak-
tivitet (fiskeriet), betydelig økonomisk afhængighed
af økonomisk støtte m.v. opnåede Grønland i 1985 en
særstatus i forhold til EU som oversøisk territorium.
Der er i den sammenhæng, med Grønlandstraktaten,
etableret en særlig mulighed for indgåelse af bilatera-
le aftaler, der på den ene side giver EU adgang til
fiskebestanden i de grønlandske farvande og på den
anden side sikrer økonomisk støtte til Grønland. Sam-
tidig indebærer et sådant samarbejde med EU nogle
udfordringer for de grønlandske småfiskere – især på
det åbne hav, hvor kommercielt fiskeri har afgørende
betydning for udnyttelsesgraden.

Den seneste fiskeripartnerskabsaftale fra 2006

ellen margrethe basse166

61235-Margrethe_40 jub_Layout 1  28/08/12  12.17  Side 166



mellem Grønland/Danmark og EU, som er kodifice-
ret i en rådsafgørelse af 17. juni 2006, fastlægger nye
rammer, der forudsættes at udvide og styrke forbin-
delserne mellem EU og Grønland og at bidrage til en
bæredygtig udvikling i Grønland. 

4.4 Kommercielt fiskeri versus fiskeri fra joller

Den grønlandske lovgivning har hidtil søgt at beskyt-
te egne fangersamfund gennem en hovedregel om, at
det kun var personer, der havde en bruttoindkomst i
Grønland på mindst 50% fra fangst, jagt og fiskeri,
der kunne opnå erhvervsfangerbevis som grøn land -
ske erhvervsfangere. Hvis indkomsten fra an dre hverv
og bierhverv oversteg 50% af en erhvervsfangers ind-
tægter, mistede fangeren retten til erhvervsjagtbevis.

Inatsiartutlov nr. 8 af 22. november 2011 ophæve-
de den begrænsning for andre kommercielle aktørers
deltagelse i kystfiskeriet. En tidligere maksimal kvote
på 10% til det enkelte fartøj blev samtidigt forhøjet til
15%. Naalakkersuisut begrunder i lovens forarbejder

ændringerne med et behov for en bedre indtjening i
fiskerisektoren, der kan gøre kystnært fiskeri renta-
belt. Det konstateres i den sammenhæng, at ændrin-
gen vil indebære, at mange fiskere, især jollefiskere,
må omstilles til andre erhverv. Mindretallet (Siumut),
der var imod lovændringen, fastslår, at ændringen vil
medføre den samme koncentration i det kystnære
fiskeri, som man oplever i det havgående fiskeri – med
konsekvenser for de grønlandske fangere. Udfordrin-
gerne, som ændringen indebærer for de lokale fange-
re og for fiskebestanden, søges imødegået ved be-
kendtgørelse nr. 12 af 17. november 2011 om tekniske
bevaringsforanstaltninger i fiskeriet. Den skal sikre, at
de største fiskefartøjer ikke kan deltage i kyst fiskeriet.
Bekendtgørelsen angiver bl.a. et delvist fi ske riforbud
for store fiskefartøjer inden for tresømilegrænsen. Far-
tøjerne må ikke være større end 75 bruttoregisterton
(BRT). De må heller ikke være over 120 bruttoton
(BT). Bekendtgørelsen indeholder også et generelt
forbud mod at anvende vod og trawl, når der fiskes
 efter torsk, rødfisk, helleflynder, hellefisk og havkat.
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med en last af
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2012. Foto: Ebbe
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De grønlandske erhvervsfangeres erhvervsmæssi-
ge overlevelsesmuligheder i et samfund under omstil-
ling blev søgt understøttet ved Landstingslov nr. 1 af
16. maj 2008, der tillader erhvervsfangere at oppebæ-
re indtægter dels fra turisme, dels ved  deres assistance
til forskningsmæssige opgaver, uden at sådanne ind-
tægter skal indregnes i indtægtsopgørelsen. Der kan
f.eks. være tale om hundeslædeture, sejlture såvel med
joller som kajak samt egentlige ekspeditioner, og fan-
gerne kan være samarbejdspartnere med forskergrup-
per i forbindelse med feltarbejde. Det vurderes i lov-
forarbejderne til 2008-loven, at der er et stort poten-
tiale for fangerne i at servicere forskergrupper og turi-
ster.

5. Råstoffer, vandkraft og samfundsudvikling

Det voksende globale behov for olie og gas, samt ud-

sigten til forekomster af andre kostbare naturressour-
cer i Grønlands undergrund har skabt en interesse
bl.a. hos multinationale selskaber for at deltage i ud-
nyttelsen af naturressourcerne, som grønlænderne ik-
ke aktuelt har finansiel kapacitet til at udnytte. Mulig-
hederne for at have energitunge virksomheder som
eksempelvis aluminiumsværker, der kan drives af
CO2-neutral vandkraft, og deponeringsmuligheder
for CO2 er også globalt efterspurgt. 

Naalakkersuisut ønsker at understøtte en udnyt-
telse af den globale interesse i de grønlandske ressour-
cer gennem en »konkurrencedygtig lovgivning«. Inat -
 sisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om råstofind vin -
ding skal derfor skabe grundlag for en »samlet inte-
greret myndighedsbehandling«. Råstofmyndigheden
er placeret hos Naalakkersuisut for Erhverv og Ar -
bejds marked, der bl.a. har sagsområderne: energiin-
tensiv industri (aluminiumsprojektet), erhvervsfrem-
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meordninger, administrationen af loven om biologi-
ske ressourcer samt indgåelse af udnyttelsesaftaler og
eksporttilladelser. Råstofdirektoratet, der er tillagt
kompetencen efter råstofloven, skal foretage den sam-
lede administrative sagsbehandling ved stillingtagen
til ansøgninger om råstofaktiviteter, anvendelse af un-
dergrunden m.v. I den udstrækning, der f.eks. skal
etableres vandkraftværker som led i en råstofudnyttel-
se (som det var tilfældet med aluminiumsværket, der
blev etableret af det multinationale selskab Alcoa), er
det råstofloven, der finder anvendelse – og ikke Inatsi-
sartutlov nr. 12 af 1. december 2009 om udnyttelse af
vandkraftressourcer til produktion af energi.

Myndighedsbehandlingen kan efter råstofloven
overføres administrativt til andre myndigheder og til
private. Det kan efter loven være hvem som helst, der
får tillagt myndighedskompetencerne. En sådan bred
adgang til administrativt at overføre myndigheds-
kompetencer ville under ingen omstændigheder blive
betragtet som lovlig i rigsdelen Danmark.

Afvejningen af de forskellige hensyn, herunder
miljøhensyn, skal foretages af Råstofdirektoratet – el-
ler af de offentlige eller private aktører, som Naalak-
kersuisut administrativt bemyndiger til det. Der er in-
gen muligheder for at påklage de afgørelser, der træf-
fes efter råstofloven. Det svækker retssikkerheden og
den demokratiske indflydelse. Der er heller ingen søgs -
målsret til de grønlandske domstole for miljøorgani-
sationer. Havde Danmark tiltrådt Århuskonventionen
uden forbehold for Grønland, ville det være nødven-
digt at sikre den berørte offentlighed en entydig ad-
gang til en uafhængig klage- eller domstolsprøvelse.

5.1 Bestemmelser om miljøkonsekvensvurdering

Miljø- og naturbeskyttelsesreglerne i råstoflovens ka-
pitel 13 indeholder bestemmelser om miljøkonse-
kvensvurderinger. Den sagsbehandling, der skal fore-
tages efter reglerne, indeholder imidlertid ikke en
obligatorisk pligt for myndighederne til at inddrage
den berørte offentlighed, sådan som miljøkonse-
kvensregler i dag forudsættes udformet efter Espoo-
konventionen, som Grønland er omfattet af –  og efter
Århuskonventionen, hvor der er taget forbehold for
Grønland. 

Et af de centrale eksempler på lukkethed i den ad-
ministrative sagsbehandling efter råstofloven er den
behandling, som blev foretaget af en ansøgning fra
Alcoa om etablering af et aluminiumsværk med vand-
kraftværker. Råstofdirektoratet er blevet kraftigt kriti-

seret i offentligheden og i et integritetsstudie fra 2012
for at være meget lukket og udemokratisk i behandlin-
gen af Alcoas ansøgning.

5.2 Beskyttelsen af internationale 
naturbeskyttelses områder

Grønland har som nævnt mange internationalt be-
skyttede dyre- og plantearter samt nogle udpegede
habitatområder. Der er konkret udpeget elleve Ram-
sarområder, der er internationalt beskyttede som våd -
områder af international betydning. Ilulissat-isfjor-
den er udpeget som UNESCO’s verdensnaturarv. 

Råstofloven tillægger Naalakkersuisut (Råstofdi-
rektoratet) kompetence til ved en konkret afgørelse at
ophæve den internationale beskyttelse af sådanne ha-
bitater (og dermed at undlade at beskytte arterne),
hvis direktoratet konkret vurderer, at der er tale om
væsentlige samfundsinteresser, som gør det bydende
nødvendigt. Der er som nævnt ingen klageadgang for
den berørte offentlighed, når der træffes sådanne vidt -
gående afgørelser. Direktoratet kan i den sam men -
hæng efter råstofloven vurdere, om det må betragtes
som hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt at invol-
vere offentligheden i beslutningsprocessen. 

De nævnte bestemmelser er et eksempel på den
 betydelige forskel, der er på beskyttelsen i Grønland
henholdsvis i EU (herunder i rigsdelen Danmark).
Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet og gen-
nemførelsen af Århuskonventionen ved projektoffent-
lighedsdirektivet fører til en meget strengere beskyt-
telse af de internationale naturbeskyttelsesområder
og til absolutte krav om inddragelse af den berørte of-
fentlighed i rigsdelen Danmark. At de processuelle
ret tigheder er afgørende for en effektiv håndhævelse
af den internationale beskyttelse af habitater, fremgår
bl.a. af en afgørelse, der blev truffet under Århuskon-
ventionen den 29. april 2008 af en såkaldt Compli -
ance Committeee. Det understreges, at rigsdelen Dan-
mark ved klage- eller søgsmålsadgang for den berørte
offentlighed skal sikre en effektiv håndhævelse. 

Efter miljøansvarsdirektivet (som gennemført i
dansk lovgivning ved miljøskadeloven og en ændring
af samtlige miljølove i 2008) skal den ansvarlige ope-
ratør i rigsdelen Danmark også forebygge miljøska-
der, genetablere sårbart miljø, der er blevet væsentligt
skadet, og dække eventuelle myndighedsomkostnin-
ger ved genetablering af internationale naturbeskyt-
telsesområder. Reglerne i den grønlandske råstoflovs
kapitel 14, der betegnes som regler om miljøansvar,
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vedrører kun traditionelle erstatningsretlige krav om
dækning af økonomiske tab – ikke et egentligt miljø-
ansvar. 

5.3 Kulturelle brugsrettigheder

Grønlænderne har ikke ejendomsret til de arealer,
hvor deres bygninger er opført. De har brugsrettighe-
der, der er udviklet fra fangersamfundet som en ret for
en Inuit til den fysiske tilstedeværelse og til at udnytte
de ressourcer (dyr, planter,  råstoffer m.v.) dér, hvor
han/hun er. Råstofloven indeholder regler i kapitel 11,
der afgrænser grønlændernes fælles brugsret til rå-
stofferne. Det fastslås, at personer, der er fast bosid-
dende og fuldt skattepligtige i Grønland, fortsat har
en ret til at udnytte råstofferne, men kun i et begræn-
set omfang, der bl.a. er bestemt ved angivelse af de
primitive hjælperedskaber, der må anvendes. Det fast-
slås også, at udnyttelsen af brugsretten skal ske med
respekt for kommercielle indvindingsrettigheder.

6. Klimaforpligtelser og -kompetencer

Rigsdelen Grønland er omfattet af Det Danske Kon-
geriges ratificering af FN’s klimakonvention (forkor-
tet UNFCCC) og Kyotoprotokollen. De to rigsdele
har en samlet forpligtelse til at reducere udledningen
af drivhusgasser inden udgangen af 2012 med 8%
(med 1990 som basisåret). 

De klimabestemmelser, der er i den nye grønland-
ske råstoflov, giver imidlertid ikke klare kompetencer
til opfyldelsen af reduktionsforpligtelsen. Der er ale-
ne tale om bestemmelser, som pålægger Råstofdirek-
toratet at inddrage en vurdering af forventede klima-
konsekvenser i sit bedømmelsesgrundlag. Loven giver
Naalakkersuisut en generel bemyndigelse til at fast-
sætte administrative bestemmelser vedrørende klima-
relevante projekter – f.eks. projekter om deponering
af drivhusgasser. 

Det fremgår klart af den femte danske kommuni-
kation under Klimakonventionen og af den seneste
2012-status for drivhusgasudledningen i Kongeriget
Danmark, at der ikke kan forventes en reduktion i det
grønlandske energiforbrug, og at det i øvrigt er kom-
pliceret at reducere drivhusgasudledningen i Grøn-
land. De primære grønlandske kilder til udledning af
CO2 er brændselsolie, der anvendes af de grønland-
ske skibe. Et møde, som Naalakkersuisut for Fiskeri,
Fangst og Landbrug afholdt med repræsentanter for
fiskeriet i 2010 om drivhusgasudledningen fra fiskeriet
og om initiativer til reduktion, resulterede alene i en

erkendelse af, at erhvervet er kendetegnet ved stor di-
versitet med både store, mellemstore og meget små
enheder, og at departementet ikke har kompetence til
at regulere olieforbruget på havet.

7. Miljøbeskyttelse i øvrigt 
– affald, spildevand og farlige stoffer

Nogle af de miljøudfordringer, der er i Grønland, er
begrundet i geologiske, klimatiske og kulturelle fakto-
rer, som skaber særlige problemer ved håndtering af
affald, ikke mindst affald fra elektronisk udstyr og fra
andre moderne produkter, der ikke kan omsættes i na-
turen, og som har store skadevirkninger.

Med en lille befolkning fordelt på et stort antal be-
byggelser, som samtidigt er adskilt af store afstande
og vanskelige transportveje, er der fysiske og økono-
miske begrænsninger for etablering af moderne af-
faldsfaciliteter. Det afspejler sig i Inatsisartutlov nr. 9
af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet. Loven,
der administreres af Naalakkersuisut for Indenrigsan-
liggender, Natur og Miljø, omfatter primært nærmil-
jøproblemer på land, der er knyttet til husholdninger
og fangersamfund.

7.1 Affalds- og spildevandsproblemer

Miljøbeskyttelsesloven tilsigter at få løst de proble-
mer, der er tale om på grund af manglende sortering,
indsamling og håndtering af affald – herunder at sikre
en forsvarlig håndtering af risikoaffald og andet far-
ligt affald rundt om i kommunerne.

En stor del af affaldet ender i dag på ikke-miljø-
godkendte deponeringspladser (»dump«). Dumpe-
ne, der kan indeholde døde dyr, jern, metal, elektro-
nik og alle andre former for affald, ligger typisk tæt
ved havet og almindeligvis også ganske tæt på bebo-
else. Der mangler typisk både overdækning og befæ-
stede arealer, der kan beskytte det omgivende miljø
imod udsivning af farlige stoffer og bakterier. I mange
kommuner er affaldet hidtil blevet brændt af på den
åbne dump. Bortskaffelses- og transportomkostnin-
gerne i forhold til miljøfarligt affald er betydelige –
derfor forbliver meget miljøfarligt affald også henlagt
på dumpen. Latrinært spildevand (også kaldet natre-
novation) samles i gule sække, og sanitært spildevand
(også kaldet gråt spildevand) bortskaffes på dumpen
eller fra ramper ved byer og bygder.

Affald efterlades også af fangerne i det åbne land,
og restprodukterne fra råstofindvinding forbliver i
nærheden af indvindingsområderne. Fiskeriindustri-
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ens affald dumpes i havet, udledes mere eller mindre
urenset gennem spildevandsledninger eller efterlades
på landarealer.

Der er også store problemer med udtjente biler og
andre genstande, som blot efterlades – med usikker-
hed om ejer- og ansvarsforhold. Der efterlades skibe i
havnene, som indebærer risiko for olieforurening,
hvis/når de synker. Genanvendelse er kun mulig, hvis
affaldet transporteres til rigsdelen Danmark. Affalds-
forbrændingsanlæg er der kun meget få af – og det er
ikke de mest effektive anlæg. 

Miljøbeskyttelsesloven indeholder en række be-
stemmelser, der skal bidrage til at skabe bedre lokale
affalds- og spildevandsforhold. Af hensyn til menne-
skers sundhed og levevilkår fastlægges der bl.a. kon -
krete forpligtelser, som er rettet til fiskeriindustrien,
fangerne m.fl., herunder om bortskaffelse af organisk
affald efter flænsning af hav- og landdyr. Loven inde-
holder bemyndigelsesbestemmelser, der tillægger Naa -

 lakkersuisut kompetence til at formulere mere præcise
forpligtelser, ligesom kommunerne kan stille konkre-
te krav til affaldshåndteringen i husholdninger og er-
hverv, samt føre tilsyn med overholdelsen. Loven gi-
ver også kommunerne en bemyndigelse til at kræve
tilslutning til kloakering, når en sådan er etableret.
Kloakering er imidlertid, bl.a. på grund af de geologi-
ske forhold, kun gennemført i få større byer.

7.2 Internationale forpligtelser 
vedrørende miljøgifte m.v.

Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser til gennemfø-
relse af internationale forpligtelser er meget åbne, og
de er næsten intetsigende. Der er tale om nogle få lin-
jer, som sikrer brede bemyndigelser til Naalakkersui-
sut. Der er ikke noget krav om inddragelse af offent-
ligheden i udnyttelsen af bemyndigelserne.

Reglerne, der kan udstedes af Naalakkersuisut ef-
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ter bemyndigelsen, kan indeholde forbud mod eller
begrænsning af indførsel, udførsel, fremstilling, op-
bevaring m.v. af persistente miljøgifte. Bemyndigel-
sen skal gøre det muligt for Grønland at blive omfat-
tet af Stockholmkonventionen. Den samme bemyndi-
gelsesbestemmelse kan ifølge lovforarbejderne anven-
des til at udstede regler til opfyldelse af de internatio-
nale forpligtelser, som Kongeriget Danmark har påta-
get sig også med virkning for Grønland efter Montre-
alprotokollen om udfasning af industrielle drivhus-
gasser (CFC-gasser). Der kan også – med den samme
meget kortfattede bemyndigelse – udstedes regler,
som kan sikre en opfyldelse af de forpligtelser, der føl-
ger af Baselkonventionen med hensyn til at begrænse
import og eksport af farligt affald.

8. Forureningsovervågning og 
-beredskab på havet

At sikre en effektiv og fuldt dækkende overvågnings-
og beredskabsindsats i farvandene omkring Grønland
er en særdeles vanskelig og omkostningstung opgave,
som ikke kan løftes af Grønland uden ekstern bistand.
I den sammenhæng vil den første retligt forpligtende
erklæring, der er blevet underskrevet af alle parter i
Det Arktiske Råd om et fælles eftersøgnings- og red-
ningsberedskab i Arktis – »Nuukerklæringen« fra maj
2011 – få en positiv betydning. 

Det har også betydning for overvågning og bered-
skab, at kompetencen til at varetage opgaverne samt
ansvaret for forureningsbekæmpelsen på havet er delt
mellem myndigheder i rigsdelen Grønland og rigsde-
len Danmark på følgende måde:

Forurening, der opstår på havet inden for tre sømil
fra kysten, f.eks. ved dumpning af affald fra skibe, va-
retages af Naalakkersuisut for rigsdelen Grønland.
Det er reguleret ved Landstingsforordning nr. 4 af 3.
november 1994 om beskyttelse af havmiljøet med æn-
dringer ved forordning nr. 3 af 6. juni 1997, samt hav-
miljøanordning nr. 1035 af 22. oktober 2004.

Det er altid Naalakkersuisut, der inden for de fol-
keretlige grænser og uafhængigt af sømilegrænsen,
varetager bekæmpelsen af den forurening, der kan
opstå i forbindelse med råstofindvinding.

Regelfastsættelsen for beskyttelsen af Grønlands
havmiljø uden for tresømilegrænsen i situationer,
hvor der ikke er tale om råstofindvinding (f.eks. ved
olieudslip fra en boring), varetages af miljøministeren
efter den danske havmiljølovs regler. Det danske for-
svar varetager havmiljøovervågning, forureningsbe-
kæmpelse og håndhævelse af havmiljølovgivningen,

medmindre der er tale om skader i forbindelse med rå-
stofindvinding.

Den nævnte kompetencefordeling vil formentlig
vise sig at give anledning til komplicerede diskussio-
ner om ansvaret, hvis – eller når – en alvorlig havfor-
urening opstår.

9. Nogle konkluderende og 
perspektiverende bemærkninger

Grønlands Selvstyre er i gang med at udforme sin
egen miljølovgivning med en prioritering af mulighe-
derne for at opnå økonomisk uafhængighed bl.a. gen-
nem indtægter fra multinationale selskabers tilladelse
til at indvinde råstoffer, fra kommercielt fiskeri og fra
turisme. Det indgår i bestræbelserne, at Grønland
skal være omfattet af internationale miljøkonventio-
ner, og at der skal sikres et samarbejde om overvåg-
ning og beredskab. Den netop gennemførte grøn-
landske miljølovgivning er imidlertid – bortset fra af-
falds- og spildevandsreglerne – meget summarisk med
vidtgående bemyndigelser til Naalakkersuisut. De
fan gerinteresser, der er tale om i forhold til oprethol-
delsen af de oprindelige folks livsvilkår og kultur, er
ikke understøttet – hverken materielt eller processu-
elt. Forbeholdet for Grønland i Danmarks ratificering
af Århuskonventionen afspejler sig bl.a. i råstofloven
og -administrationen, der er præget af en lukkethed,
som ikke modsvarer de internationale krav om inddra-
gelse af offentligheden, herunder i miljøkonsekvens-
vurderinger, og en klage- eller søgsmålsret for den be-
rørte offentlighed.

Formentlig er det kun et spørgsmål om tid, før det
bliver nødvendigt for Det Grønlandske Selvstyre at gå
skridtet videre og gennemføre miljøregler, der i højere
grad svarer til de internationale standarder. EU’s hval-
fangstpolitik skaber problemer for en opretholdelse
af den danske støtte til den grønlandske hvalfangst,
der er i konflikt med EU’s forbud mod hvalfangst og
EU’s holdning i IWC. Associationsaftalen mellem
Grøn land/Danmark og EU har også betydning for,
hvordan miljøbeskyttelsen i Grønland kan forventes
at udvikle sig. I Ministerrådets afgørelse af 17. juni
2006, der udmønter aftalen mellem Grønland/Dan-
mark og EU om udviklingen i Grønland, fastslås det,
at samarbejdet skal støtte sektorpolitikker og -strate-
gier, som letter adgangen til produktionsvirksomhed
og -ressourcer, navnlig inden for: (a) uddannelse, (b)
mineralressourcer, (c) energi, (d) turisme og kultur,
(e) forskning og (f) fødevaresikkerhed. Miljø og kli -
ma nævnes ikke eksplicit som indsatsområder i afgø-
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relsen, men det betyder ikke, at EU ikke forsøger at
udbrede sine miljøstandarder også til det grønlandske
område. Der arbejdes aktuelt med en ændring af for-
holdet til de oversøiske lande og territorier, så EU’s
miljøpolitik kan blive udbredt globalt via associa-
tionsaftaler – en fremtidsvision for EU’s globale mil-
jøpolitik, der er formuleret i Grønbog om De fremtidige
forbindelser mellem EU og de oversøiske lande og territorier.

Også i det danske Miljøministerium bekymrer
man sig for beskyttelsen af biodiversiteten i rigsdelen
Grønland og for inddragelsen af lokalbefolkningen i
Grønland. Miljøstyrelsen oplyser på sin hjemmeside,
at det må betragtes som nødvendigt at inddrage lokal-
befolkningen og at samarbejde både internationalt og
regionalt om vidensopbygning og regulering af ud-
nyttelsesgraden af de truede arter, der er optaget på
Grønlands Rødliste. Beskyttelsesbehovet for biodi ver -
siteten kommer bl.a. til udtryk i denne liste, som blev
udarbejdet af ministeriet i 2007 i et samarbejde med
det tidligere hjemmestyre.
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