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Sagsresumé
Kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko (S) har den 10. februar 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Mala Høy Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen
drøfter muligheden for, at etablere en zoo for isbjørne i Tasiilaq.
Indstilling
Koncernservice indstiller overfor Kommunalbestyrelsen:
- at forslaget forkastes
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsesmedlem Mala Høy Kuko (S) har den 10. februar 2020 indsendt et
beslutningsforslag til Kommunalbestyrelsen. Mala Høy Kuko ønsker, at Kommunalbestyrelsen
drøfter muligheden for, at etablere en zoo for isbjørne i Tasiilaq.
Begrundelse for forslaget:
” I de sidste år har mange videnskabsmænd omtalt vidtgående om den smeltende indlandsis i
Grønland. Nordpolens nordlige og sydpolens smeltende is har mange forskellige omfattende
påvirkninger for jorden.
Der bliver også talt om de mange forskellige eftervirkninger af den smeltende indlandsis af
grønlændere der følger godt med i vores land. Det er blevet mere mærkbart, hvordan storisen fra
Nordøstgrønland har trukket sig tilbage. De forrige år plejede storisen være så omfattende at den
plejede at fryse til langt ud i østkysten. På nuværende tidspunkt, i de sidste par år har dele af
fjordene ikke længere kunne fryse til, således der ikke længere kan køres med hundeslæde. Det
har også resulteret i at kystnære trawlere i Nordøstgrønland, som plejede at sejle igennem
strømmen og stå stille ved storisen, ikke længere har kunnet, pga. nogle af fjordene ikke længere
fryser til. Det opvarmende hav har også til følge at forskellige fisk kan nu fiskes i Grønlands hav.
Der kan endda også nu ses og fanges hajer fra andre lande i Grønlands hav.
Den klimatiske ændring i vores land har ramt isbjørne på forskellige måder. Vi hører hyppigere om
nogle af isbjørne der nærmer sig byerne. Vi hører mere til isbjørne der sulter. Vi hører mere om
meget tynde isbjørne der bare er nødt til at blive aflivet. Selvfølgelig bliver det mere anstrengende
for isbjørnen at skulle overleve i takt med fjordene ikke længere fryses til, hvor sælerne har færre
steder at yngle. Desuden går isbjørnenes overlevelse på at være meget på isen, i det tidspunkt
hvor sælerne yngler. Samtidig med forholdene ændrer sig som følge af klimaforandringen. I
tanken om at der kan være meget omfattende konsekvenser for isbjørne på længere sigt, som
følge af de globale klimaændringer, er der grund til bekymring, måske på en måde som ikke kan
forestilles.
Hvis der kom zoo for isbjørne i Tasiilaq, ville omverdenen følge stort med i det. Der kan regnes
med at forskellige forskere fra omverdenen ville udvise interesse for at samarbejde godt med os.
Fordi det er en del af det, der vægtes meget I verdenen at isbjørne ikke udryddes.
Det, at der også er interesse for dem i vores land er der ingen tvivl om at det vil gavne på
forskellige måder. Eftersom det kan være med til at udvikle vores land, gennem uddannelser, hvor
isbjørnes adfærd kan studeres nøje, og på den måde vil der helt sikkert undgås at være
uopmærksom på det, samt ville det gavne befolkningen betydeligt hvis der etableres jobs indenfor
kommunen.

Hvis jægerne ligeledes havde zoo kunne der ellers regnes med en god indtjening, og
skolevæsenet, uddannelsesvæsenet og virksomhederne ville alle have gavn af det, alt efter
hvordan uddannelsessystemet vil drive det.
Det vil være et godt bud at indtjeningen fra de indrejsende turistskibe med mange passagerer vil
være stort i fremtiden. Desuden har de mange indrejsende turister i de sidste par år, om
sommeren, ikke i høj grad har noget at se. Når de ikke vandrer i byen Tasiilaq, har de i højere grad
ikke noget at se, når man ikke tænker på museet og skæven med de forskellige husflid til salg
samt hvad befolkningen selv har af få husflid, i tømreværkstedet.
Hvis der kom zoo i Tasiilaq som turisterne kan være på sightseeing ved, hvor der engang ude i
fremtiden etableres lufthavn, kunne der forventes at der kommer vedvarende indtjening.”
Formål:
Formålet med ovennævnte forslag er at etablere en zoo for isbjørne i Tasiilaq.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse (Styrelseslov)
§ 13 Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert
spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene
og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med
de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen, i enhver henseende undergivet
kommunalbestyrelsens beslutninger.
Baggrunden for indstillingen fra Koncernservice:
Koncernservice indstiller forslaget til forkastelse, da det ikke anses for værende en kommunal
opgave, at drive en zoologisk have for isbjørne. Ideen er som forretningside givetvis god, men det
falder uden for det kommunale ansvar, at anlægge en sådan zoo. Såfremt denne type forretninger
skal etableres, må dette ske på privat initiativ. I denne situation vil kommunen naturligvis være
behjælpelig inden for de områder der er, at betragte som kommunale opgaver.
Det videre forløb
Kommunalbestyrelsens beslutning vil blive videreadministreret af Ledelsessekretariatet.
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