Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xxx 2019 om forbud mod hold af særlige
dyr
I medfør af § 6, nr. 4 i Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn, samt § 4 i
Inatsisartutlov nr. 12 af 6. juni 2016 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens som
senest ændret ved Inatsisartutlov nr. 22 af 28. november 2016 om ændring af Inatsisartutlov
om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens (Regulering af import af dyrearter),
fastsættes:
Anvendelsesområde
§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for både privates hold og import af dyr samt
hold og import af dyr i erhvervsmæssigt øjemed.
Forbud mod hold af særlige dyr
§ 2. De dyrearter, der er nævnt i bilag 1, kan frit holdes uden særskilt tilladelse fra
veterinærmyndigheden.
Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1, skal der indhentes tilladelse til hold af dyr fra
bopælskommunen.
§ 3. De dyrearter, der er nævnt i bilag 2, er til enhver tid forbudte at importere eller holde i
Grønland.
§ 4. Import eller hold af dyr, som hverken er nævnt i bilag 1 eller 2, kræver tilladelse fra
veterinærmyndigheden.
Stk. 2. Veterinærmyndigheden kan fastsætte særskilte krav for hold af dyr i henhold til stk.
1, førend tilladelse gives. Sådanne krav kan bl.a. omfatte:
1) Neutralisering og forbud mod avl.
2) Vaccination.
3) Isolation.
4) Fodersikring.
5) Indretning af bure, stalde, og lignende.
6) Sundhed og artsbetingede velfærds- og trivselsforanstaltninger.
7) Dokumentation for oprindelse og sundhedstilstand.
8) Påbud om, at ejer sørger for, og afholder udgifter forbundet med den nødvendige
dyrlægedækning til syn og behandling af dyret.
Stk. 3. Veterinærmyndigheden kan give afslag på anmodning om hold af dyr efter stk. 1,
såfremt:
1) myndigheden vurderer at dyret ikke kan holdes dyreværnsmæssigt forsvarligt i Grønland,
2) dyret frembyder zoonotisk smitterisiko,
3) dyret kan volde skade eller gene for herboende mennesker og dyreliv, eller
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4) veterinærmyndigheden i øvrigt ikke finder det godtgjort, at kravene i henhold til stk. 2.
kan eller vil blive opfyldt.
§ 5. Personer, som på tidspunktet for ikrafttrædelse af denne bekendtgørelse lovligt er i
besiddelse af et eller flere af de i bilag 2 nævnte dyr, kan fortsat holde disse, hvis:
1) de er i besiddelse af en tilladelse fra veterinærmyndigheden i Grønland eller den danske
fødevarestyrelse,
2) dyret er mærket, chippet, eller lignende, således det til enhver tid kan entydigt
identificeres, og
3) der er truffet foranstaltninger, således at dyret ikke kan formere sig.
§ 6. Personer, der i henhold til § 4 eller § 5 holder dyr med veterinærmyndighedens eller
den danske fødevarestyrelses tilladelse må ikke overdrage disse til andre, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Veterinærmyndigheden kan tillade at dyr, der holdes med tilladelse fra
veterinærmyndigheden eller den danske fødevarestyrelse, kan udføres eller overdrages til
godkendte zoologiske anlæg. Tilladelse til udførelse er betinget af, at der samtidig indhentes
tilladelse til udførelse fra den danske fødevarestyrelse.
§ 7. Veterinærmyndigheden kan meddele dispensation i henhold til denne bekendtgørelse,
til følgende:
1) Cirkus.
2) Zoologiske anlæg.
Stk. 2. Veterinærmyndigheden kan gøre dispensation betinget af opfyldelse af samme type
krav, som anført under § 4, stk. 2.
Stk. 3. Veterinærmyndigheden kan gøre dispensationer efter stk. 1 tidsbegrænsede.
Afholdelse af udgifter
§ 8. Afholdelse af udgifter i forbindelse med §§ 4-7 er veterinærmyndigheden
uvedkommende.
Påbud og foranstaltninger
§ 9. Veterinærmyndigheden kan påbyde ejeren af et dyr, som holdes i strid med denne
bekendtgørelse, at aflive og destruere dyret uden ugrundet ophold, for ejers regning.
Stk. 2. Efterkommer ejeren ikke et påbud efter stk. 1, kan veterinærmyndigheden sørge for
dyrets aflivning og destruktion, for ejers regning.
Stk. 3. Veterinærmyndigheden kan bemyndige andre til at udføre aflivning og destruktion i
henhold til stk. 2.
§ 10. Med bøde foranstaltes den, som overtræder eller ikke efterkommer krav som fastsat i
medfør af § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5, § 6, stk. 1, § 7, stk. 2, § 9, stk. 2.
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Stk. 2. Overtrædelser i henhold til stk. 1 foranstaltes med bøde, medmindre højere
foranstaltning er forskyldt i medfør af anden lovgivning.
Stk. 3. Der kan pålægges juridiske personer foranstaltninger efter reglerne i Kriminallov for
Grønland.
§ 11. Bøder efter § 10 tilfalder Landskassen.
Ikrafttrædelse
§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. xxx 2019.

Grønlands Selvstyre, den xx. xxx 2019

Nikolas Jeremiassen
/
Jørgen I. Olsen
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