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1. RIGSFÆLLESKABETS FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

Afgrænsningsaftale med Norge
Aftale om ikke-spredning af atomvåben
Aftale om kontinentalsokkel og fiskerizone mellem Grønland, Island og Jan Mayen
Aftale overenskomst med USA om forsvarsbistand
DK-US udvalg vedrørende anlægsarbejder
Konvention med Canada om Kontinentalsokkel
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RIGSFÆLLESSKABETS FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Afgrænsningsaftale med Norge

1.1

Overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen
i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem fiskerizonerne i området.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Aftalen udmønter Den Internationale Domstols dom af 14. juni 1993 i sagen mellem Danmark og Norge
om den maritime afgrænsning i området mellem Grønland og Jan Mayen og fastlægger grænselinjen mellem parternes dele af kontinentalsoklen i området.
Tiltrædelse og hjemmel
Overenskomsten trådte i kraft ved undertegnelsen den 18. december 1995.
Grønlandsk deltagelse
Hjemmestyret (nu Selvstyret) deltog i den danske delegation under forhandlingerne om overenskomsten,
og selvstyret vil ligeledes deltage, hvis der er spørgsmål i forbindelse med overenskomsten, der skal forhandles, jf. selvstyrelovens § 13. Hjemmestyret (nu Selvstyret) var medunderskriver.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Overenskomsten kræver ikke national lovgivning for at blive gennemført.
Bemærkninger
I forbindelse med Overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen
og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island er der indgået tillægsprotokol af 11. november
1997 mellem Danmark og Norge, til overenskomsten af 18. november 1995.
Website
Ingen.
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Reference
Nalunaarutit A, 1996, side 212.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81157&exp=1 d

Aftale om ikke-spredning af atomvåben

1.2

Traktat af 1. juli 1968 om ikke-spredning af kernevåben.
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet samt Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked, hvis der etableres
uranproduktion i Grønland
Beskrivelse og formål

Formålet med traktaten er at undgå spredning af, og senere fjernelse af alle atomvåben. De lande,
der ikke har atomvåben, forpligter sig til ikke at anskaffe dem, atommagterne forpligter sig til
ikke at levere atomvåben til andre lande, og alle lande forpligter sig til forhandlinger med henblik
på nedrustning.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark ratificerede den 16. december 1968 traktaten. Grønland er omfattet af traktaten, eftersom
der ikke blev taget territorielt forbehold. Grønland er efter forelæggelse for Inatsisartut i 2004, endvidere omfattet af tillægsprotokollen til traktaten.
Grønlandsk deltagelse

Grønland har hidtil ikke deltaget. Såfremt der startes uranproduktion i Grønland forventes aktiv
deltagelse (kontrol, afrapportering over for IAEA (International Atomic Energy Organization) ) at
blive aktuel.
National gennemførelse og/eller forpligtelser

Traktaten kræver på nuværende tidspunkt ikke særskilt lovgivning til gennemførelse. Evt. uranproduktion i Grønland vil indebære, at Grønland omfattes af kontrol- og afrapporteringsreglerne
i traktaten og tillægsprotokollen. Behovet for lovgivning mhp. nationale gennemførelses- og kontrolforanstaltninger vurderes i en fælles arbejdsgruppe mellem rigsmyndighederne og selvstyret.
Bemærkninger
Ingen.

Reference
Lovtidende C, 1961, side 209.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70557
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Website
www.iaea.org

Aftale om kontinentalsokkel og fiskerizone mellem Grønland og Island
samt Grønland og Jan Mayen

1.3

Overenskomst af 11. november 1997 med Island om afgrænsning af kontinentalsoklen
og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island samt af tillægsprotokol af
11. november 1997 til overenskomst af 18. december 1995 med Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og om grænsen mellem
fiskerizonerne i området.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Aftalen følger op på Jan Mayen dommen og fastsætter en grænselinje mellem parternes dele af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Island, der er baseret på midtlinjen mellem
de relevante grønlandske og islandske kyststrækninger samt på det opnåede forhandlingsresultat af 28.
juni 1997. Tillægsprotokollat til overenskomst af 18. december 1995 mellem Kongeriget Danmark og
Kongeriget Norge afgrænser kontinentalsoklen i området mellem Grønland og Jan Mayen og grænsen
mellem fiskerizonerne i området. Aftalen indeholder sædvanlig bestemmelse om proceduren, hvis der
konstateres grænseoverskridende naturforekomster. Overenskomsten er uden præjudice for andre afgrænsningsspørgsmål.
Tiltrædelse og hjemmel
Overenskomsten og tillægsprotokollen trådte i kraft den 27. maj 1998
Grønlandsk deltagelse
Hjemmestyret (nu Selvstyret) deltog i den danske delegation under forhandlingerne om overenskomsten,
og Selvstyret vil ligeledes deltage, hvis der er spørgsmål i forbindelse med overenskomsten, der skal
forhandles, jf. selvstyrelovens § 13. Hjemmestyret (nu Selvstyret) var medunderskriver.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Overenskomsten og tillægsprotokollen kræver ikke national lovgivning for at blive gennemført.
Bemærkninger
Ingen.

Reference
Nalunaarutit A, 1998, side 195.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22728
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Website
Ingen.

Igaliku- & Forsvarsaftalen
Overenskomst med USA om forsvaret af Grønland

1.4

Overenskomst mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater om
gensidig bistand på forsvarets område.
Agreement between the Government of the United States of America and
the Government of the Kingdom of Denmark, pursuant to the North Atlantic Treaty,
concerning the defense of Greenland.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet
Beskrivelse og formål

Overenskomsten omhandler gensidig bistand med henblik på forsvaret af Grønland. Hver regering stiller udrustning, materialer, tjenesteydelser, eller anden bistand på det militære område, til
for den anden regering. Enhver bistandsydelse af denne art skal være i overensstemmelse med
De Forenede Nationers pagt og med vedkommende parts forpligtelser i henhold til artikel 3 i Den
nordatlantiske Traktat. Bistanden skal fremme et samlet forsvar af det nordatlantiske område og
lette gennemførelsen af forsvarsplaner i henhold til artikel 9 i Den nordatlantiske Traktat, som
er godkendt af begge regeringer. Dette har dannet grundlag for oprettelsen af forsvarsområder
(baser) for amerikansk militær i Grønland. Nu er kun forsvarsområdet ved Pituffik (Thule-basen)
tilbage.
Tiltrædelse og hjemmel
Overenskomsten blev underskrevet 27. januar 1951 i Washington. Aftalen var umiddelbart gældende for
Grønland. Aftalen trådte i stedet for forsvarsaftalen af Overenskomst af 7. April 1941 om Grønlands
forsvar. Ændringer i forsvarsaftalen kræver begge parters samtykke. Forsvarsaftalen blev moderniseret
ved Aftale af 6. august 2004 mellem Amerikas Forenede Stater og Kongeriget Danmarks Regering inklusive Grønlands Landsstyre om ændring og supplering af overenskomst af 27. April 1951 (Igaliko-aftalen).
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager i den danske delegation, f.eks. i møder i Permanent Committee eller andre forhandlingsmøder med USA på området, jf. selvstyrelovens § 13.

Bemærkninger
Forsvarsaftalen er suppleret ved et stort antal tillægsaftaler. Vigtigst er Aftalememorandum af 19. september 1991 mellem Kongeriget Danmarks Regering (inklusive Grønlands Landsstyre) og De Forenede
Staters regering vedrørende brug af Kangerlussuaqs luftfartsanlæg, Kulusuk flyveplads og andre forhold
i forbindelse med De Forenede Staters militære aktiviteter i Grønland. Denne aftale danner bl.a. grundlag
for ”Permanent Committeee” som et fælles forum for udveksling af informationer og for forhandlinger
mellem USA og Danmark/Grønland.
Website
Ingen.
Reference
Nalunaarutit A, 2003, side 1.
Nalunaarutit A, 2005, side 251.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70554
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23078
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National gennemførelse og/eller forpligtelser
Forsvarsaftalen har ikke krævet gennemførelse ved særskilt lovgivning. Grønlandsk lovgivning kan sættes i kraft for forsvarsområdet, f.eks. gælder den grønlandske skattelovgivning for danske og grønlandske ansatte på Pituffik.

Det dansk-amerikanske Grønlandsudvalg

1.5

Aftale om oprettelse af et dansk-amerikansk udvalg vedrørende anlægsarbejder i Grønland.
United States – Danish Committee on Greenland Projects.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Det amerikansk-danske udvalg vedrørende anlægsarbejder i Grønland varetager udveksling af oplysninger og samråd vedrørende danske virksomheder og arbejdskrafts deltagelse i amerikansk forsvarsarbejde i Grønland med henblik på at det sikres, at amerikanske kontrakter (nu udelukkende vedrørende
Pituffik) i videst mulig udstrækning udbydes for danske og grønlandske firmaer.
Tiltrædelse og hjemmel
2. december 1960 blev der ved noteveksling mellem den danske ambassadør i Washington og det amerikanske udenrigsministerium indgået en aftale om oprettelse af et dansk-amerikansk udvalg vedrørende
anlægsarbejder i Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Ifølge aftalen består udvalget på dansk side af en repræsentant fra den danske ambassade. Siden Hjemmestyret er dette blevet administreret således, at Grønland deltager sammen med den danske repræsentant, jf. selvstyrelovens § 13. En ansat fra Udenrigsdirektoratet er på nuværende tidspunkt officiel
repræsentant for Selvstyret. Udvalget arbejder nu udelukkende pr. mail og efter behov pr. videomøder.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Der er ikke behov for lovgivning til gennemførelse af aftalen.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
Lovtidende C, 1991, Nr. 19.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70485

Grænsedragningsaftale med Canada

1.6

Overenskomst af 17. december 1973 med Canada om afgrænsningen af
den kontinentale sokkel mellem Grønland og Canada.
Agreement between the Government of the Kingdom of Denmark and the Government of Canada
relating to the Delimitation of the Continental Shelf between Greenland and Canada.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Kongeriget Danmark og regeringen i Canada fastlagde ved aftalen en skillelinje (afgrænsning af kontinentalsoklen)i området mellem Grønland og Canadas arktiske øer, ud over hvilken ingen af de kontraherende
parter vil udstrække deres højhedsret, for så vidt angår udforskning og udnyttelse af den kontinentale
sokkels naturforekomster. Aftalen omfatter ikke Tartupaluk (Hans Ø), som begge parter gør krav på, og
omfatter mod nord kun området indtil 82 gr. n.br.
Tiltrædelse og hjemmel
17. december 1973 blev aftalen underskrevet i Ottawa mellem Kongeriget Danmarks regering og Canadas regering. Danmark ratificerede aftalen ved kgl. resolution af 25. februar 1974. Aftalen omfatter
efter sit eget indhold Grønland. Ved noteveksling den 5. og 20. april 2004 i København ændredes aftalen
af 17. december 1973, således at skillelinjen blev baseret på nyere data. (WGS84). Notevekslingen trådte
i kraft den 16. december 2009. Siden 2010 har der været ført forhandlinger om en modernisering aftalen
på grundlag af moderne geodætisk teknik samt om en videreførelse af skillelinjen nord for 82. N.br. Som
led i forhandlingen forhandles der mellem Selvstyret og Canada om en aftale vedrørende grænseoverskridende forekomster i henhold til selvstyrelovens § 13.
Grønlandsk deltagelse
1973-aftalen blev afsluttet før hjemmestyreordningen. Grønland deltager i den danske delegation i
forhandlingerne om en ny afgrænsningsaftale, jf. ovenfor, i henhold til selvstyrelovens § 13. Aftale om
grænseoverskridende forekomster forhandles direkte mellem Canada og Selvstyret i henhold til selvstyrelovens § 12.
Bemærkninger
Ingen.

Reference
Nalunaarutit A, 1974, side 317.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=130168
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Website
Ingen.

2. ARKTISK SAMARBEJDE

Ottawa deklarationen (Arktisk Råd)
SAR-aftalen (om eftersøgning og redning i Arktis)
Erklæring vedr. samarbejde mellem Nunavut og Grønland
Fælleserklæring mellem Formanden for Naalakkersuisut og Udenrigsministeren fra Island
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2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Ottawa deklarationen (Arktisk Råd)

2.1

Ottawa deklarationen om etableringen af Arktisk Råd.
Declaration on the Establishment of the Arctic Council.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Formålet med deklarationen er etableringen af Arktisk Råd for at fremme samarbejde, koordination og
samspil omkring fælles arktiske anliggender mellem de arktiske stater samt de oprindelige folk og andre
folk bosiddende i de arktiske stater.
Tiltrædelse og hjemmel
Deklarationen blev underskrevet 14. september 1996 af de otte arktiske stater; Canada, USA, Danmark,
Norge, Sverige, Finland, Rusland og Island. I henhold til Selvstyrelovens kapitel 4 har den danske regering
underskrevet deklaration på vegne af hele Kongeriget.
Grønlandsk deltagelse
Formand for Naalakkersuisut og Minister for Udenrigsanliggender repræsenterer Grønland ved Ministermøder mens direktøren for Udenrigsanliggender deltager i Vice-deputy Ministermøder.
Grønland deltager i Arktisk Råd samarbejdet både på politisk niveau og på embedsmandsniveau. Udenrigsdirektoratet koordinerer Selvstyrets deltagelse i Arktisk Råd og Grønlands Senior Arctic Official
(SAO) varetages af Udenrigsdirektoratet. Derudover deltager adskillige departementer i Selvstyret i
Rådets arbejde på embedsmandsniveau. Desuden besidder Udenrigsdirektoratet rollen som head of Delegation på vegne af riget i arbejdsgruppen Sustainable Development Working Group (SDWG). Departementet for Boliger, Natur og Miljø er Rigsfællesskabets Head of Delegation i arbejdsgruppen Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF), mens Departementet deltager som en del af Rigsdelegationen i
Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) og Protection of the Arctic Marine Environment
(PAME). Derudover deltager og følger Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked arbejdet
i PAME og Emergency, Prevention and Preparedness (EPPR). Derudover deltager både Selvstyret og andre fageksperter i midlertidige Task Forces, tværgående projekter og diverse ekspert grupper.
National gennemførelse og/eller forpligtelser

Indtil SAR-aftalen, se denne, har der ikke været indgået juridisk bindende aftaler i regi af Arktisk Råd.
Bemærkninger
Arktisk Råd har udviklet sig igennem årene og der vedtages således en ny erklæring efter hvert formandskab, som sætter retningslinjer og mål for de kommende to år
Website
www.arctic-council.org
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Reference
http://www.arctic-council.org/index.php/en/document-archive/category/4-founding-documents

SAR-aftale

2.2

Aftale om eftersøgnings-og redningstjeneste i Arktis.
Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and Rescue in the Arctic.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur / Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
SAR-aftalen har til formål at optimere brugen af de eksisterende SAR ressourcer ved at styrke samarbejdet de otte arktiske lande imellem. Aftalen danner hermed grundlag for øget samarbejde om øvelser,
kommunikation og redning. Aftalen var den første juridisk bindende aftale inden for Arktisk Råd.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev vedtaget under Arktisk Råds ministermøde i Nuuk, d. 12. maj 2011. Aftalen blev underskrevet af den danske udenrigsminister samt den grønlandske formand for Nalaakkersuisut og Færøernes
Lagtingsmand på Kongerigets vegne.
Aftalen trådte officielt i kraft d. 19. januar 2013, ved ratificering fra alle underskrivende stater.
Grønlandsk deltagelse
Rigsfællesskabet deltog aktivt i forhandlingerne som en samlet delegation under ledelse af Forsvarskommandoen. Der deltog delegerede fra de relevante danske SAR myndigheder samt Færøerne og Grønland.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Store dele af aftalen reflekterer forpligtelser under eksisterende internationale aftaler indenfor området navnlig International Convention on Maritime Search and Rescue (the SAR Convention) fra 1979
samt Convention on International Civil Aviation (Chicago Convention) fra 1944, og genbekræfter derved
landenes forpligtelse til øjeblikkelig og ubetinget hjælp til personer i nød som følge af ulykker til havs
eller i luften. Derudover er der etableret muligheder for øget operativt samarbejde bl.a. i form af øvelser
og udveksling af erfaringer og information, men også forbedring af kommunikation samt samarbejdsprocesser. Parterne er desuden forpligtet til at mødes jævnligt.
Den 10. – 14. september 2012 blev den første praktiske eftersøgnings- og redningstjeneste-øvelse af
SAR-beredskabet gennemført i Grønland (SAREX Greenland Sea 2012).
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.arctic-council.org

NUNANUT ALLANUT PISORTAQARFIK · UDENRIGSDIREKTORATET · DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS · 2014

15

ARKTISK SAMARBEJDE

Reference
http://arctic-council.org/index.phplen/document/archive/category/20-main-documents-from-nuuk

Erklæring om samarbejde mellem Nunavut og Grønland

2.3

Erklæring vedr. samarbejde mellem Nunavuts regering og Grønlands Hjemmestyre.
Memorandum of Understanding on Cooperation between the Government of
Nunavut and The Greenland Home Rule Government.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Formålet med erklæringen er at styrke samarbejdet mellem de to landes befolkninger samt fastholde og
videreudvikle et arbejdsfællesskab mellem de to regeringer. Samarbejdet baseres i udgangspunktet på
en række prioriteter med vægt på udveksling i bred forstand.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen er baseret på en hensigtserklæring (Memorandum of Intent to Develop a Cooperation Agreement) fra 22. juni 1999. Den 24. oktober 2000 blev erklæringen underskrevet af daværende landsstyreformand Jonathan Motzfeldt og regeringsleder (Premier) Paul Okalik.
I 2014 har daværende Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond og Premierminister Peter Taptuna
desuden underskrevet en fælleserklæring.
Grønlandsk deltagelse

Aftalen er administrativ i henhold til selvstyrelovens § 12 og samarbejdet foregår primært direkte mellem de grønlandske myndigheder og tilsvarende myndigheder i Nunavut.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Samarbejde søges evalueret årligt og specificeret jf. aftalens appendiks A vedr. sagsområder, som kræver særlig fokus og prioritet. Appendiks kan revideres og suppleres løbende efter behov ved parternes
årlige møder.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
Ingen.

Fælleserklæring mellem Formanden for Naalakkersuisut
og Udenrigsministeren fra Island

2.4

Joint Declaration of Premier of Greenland and Minister for
Foreign Affairs of Iceland – Nuuk, 8 November 2013

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet
Beskrivelse og formål
Den indgåede fælleserklæring har til formål at styrke gensidig forståelse og samarbejde mellem Island
og Grønland. Parterne ønsker at fremme samarbejdet vedrørende handel, turisme, sundhed, maritimet
transport, uddannelse, ressource, fiskeri, energi samt fødevare og veterinærområdet.
Tiltrædelse og hjemmel
Fælleserklæringen er underskrevet af Formanden for Naalakkersuisut og Udenrigsministeren for Island
den 8. november 2013.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er administrativ i henhold til selvstyrelovens § 12 og samarbejdet foregår primært direkte mellem de grønlandske myndigheder og tilsvarende myndigheder i Island.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fælleserklæringen forudsætter ikke implementering i national lovgivning. Der er tale om en frivillig gensidig aftale.
Gennemførelsen af fælleserklæringen vil blive følget op på med regelmæssige møder mellem minister
eller højtstående embedsmænd.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
Ingen.

3. NORDISK SAMARBEJDE

Helsingforsaftalen (Nordisk råd og Nordisk ministerråd)
Helsingfors-slutakten (OSCE)
Aftale om nordisk samarbejdsforum
Samarbejdsaftale med Vestnordisk Råd
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3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Helsingforsaftale (Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd)

3.1

Samarbejdsoverenskomst af 23. marts 1962 mellem
Danmark, Sverige, Norge, Finland samt Island.

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet under Naalakkersuisut og Bureau for Inatsisartut under Inatsisartut.
Beskrivelse og formål
Formålet er at give rammer for et nordisk samarbejde. Nordisk Råd varetager samarbejdet mellem de
folkevalgte repræsentanter fra de nordiske parlamenter, inkl. parlamenterne på Åland, Færøerne og i
Grønland, og deres dialog med de nordiske regeringer og samarbejdet mellem regeringerne. Nordisk Råd
er initiativtagende, rådgivende og kontrollerende i spørgsmål vedrørende samarbejde mellem de deltagende lande, inkl. de selvstyrende lande.
Nordisk Ministerråd vedtager og gennemfører de fælles nordiske beslutninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland blev medlem ved den ændring, der trådte i kraft den 15. juni 1983.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager med 2 medlemmer valgt af Inatsisartut, og de valgte medlemmer af Naalakkersuisut
deltager uden stemmeret i Nordisk Råd.
Medlemmer af Naalakkersuisut deltager i de ministerråd, som hører til deres ressort. Herudover er der
udpeget et medlem af Naalakkersuisut, som er medlem af Ministerrådet for Nordisk samarbejde (Samarbejdsministrene). Ministerrådet arbejder med konsensus. Naalakkersuisut har forslags- og taleret, men
ikke stemmeret i Ministerrådet. Naalakkersuisut kan tilslutte sig beslutninger i Ministerrådet.
Naalakkersuisuts deltagelse i de årlige sessioner i Nordisk Råd sker i samarbejde med Inatsisartut. Nordisk Råds plenum kan anvendes af Naalakkersuisut til at indgå i regional- eller udenrigspolitiske debatter
og forhandlinger.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
National gennemførelse sker ved valget af de ovenfor nævnte medlemmer og ved, at der stilles ressourcer til rådighed, som arbejdet kræver. Det vil sige politisk og embedsmandsdeltagelse i møder, konferencer og rejser m.v. For rådsmedlemmer er der minimum tale om 4 årlige møder udenfor Grønland. For
Naalakkersuisut er der normalt 2 ministermøder pr. år, som forberedes af 2 - 4 embedsmandskomitemøder. Hertil kommer møder i faglige grupper og nordiske institutionsbestyrelser, hvor deltagelse normalt
sker med stemmeret.
Bemærkninger
Aftalen er revideret ved flere lejligheder, seneste ændringer trådte i kraft 2. januar 1996.
Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds sekretariat ligger i København.
Website
www.norden.org
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Reference
Nr. 38, Lovtidende C, 1962
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70811
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71223

Helsingfors-slutakten (OSCE)

3.2

Helsingfors Slutakten vedrørende etableringen af Konference for
Sikkerhed og Samarbejde i Europa.
The Helsinki Final Act on the establishment of Conference on Security and
Co-operation in Europe.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Formålet med den daværende Konference for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, nu Organisation for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), er at fremme stabilitet ved at forebygge eller bilægge konflikter i
deltagerstaterne eller mellem disse. OSCE er en regional organisation under FN og er nu verdens største
regionale sikkerhedsorganisation med 56 deltagende stater fra Europa, Centralasien og Nordamerika.
Tiltrædelse og hjemmel
Den 1. august 1975 underskrev Danmark Helsingfors-slutakten. Der blev ikke taget geografisk forbehold for Grønland hvorfor akten er umiddelbart bindende.
Grønlandsk deltagelse
Københavnsdokumentet fra juni 1990 vedrører nationale mindretals rettigheder. På et topmøde i Helsingfors i 1992 fastslog OSCE staterne på initiativ af Grønlands Landsting, at disse rettigheder også
tilkommer medlemmer af oprindelige befolkninger. Herudover har organisationen hidtil ikke beskæftiget
sig med emner, der direkte vedrører Grønland.
Øverste besluttende instanser er topmøder (ca. hvert andet år) mellem stats og regeringscheferne, samt
årlige rådsmøder mellem udenrigsministrene. Den daglige besluttende virksomhed udøves af OSCEs Permanente Råd i Wien, bestående af faste repræsentanter for medlemsstaterne. OSCE’s Parlamentariske
Forsamling består af parlamentsmedlemmer fra OSCE’s deltagerstater. Danmark deltager på vegne af
Kongeriget og har 6 deltagere i den Parlamentariske Forsamling. Grønland har, bortset fra det nævnte
møde i 1992, ikke deltaget. Evt. grønlandsk deltagelse i OSCE-møder vil ske som medlem af den danske
delegation i henhold til sellvstyrelovens § 13.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Slutakten kræver ikke særskilt lovgivning til gennemførelse.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.osce.org
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Reference
http://www.osce.org/mc/39501?download=true

Aftale om nordisk samarbejdsforum

3.3

Nordisk samarbejdsforum - Et samarbejde mellem
Færøerne, Grønland og Åland til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet under Naalakkersuisut og Bureau for Inatsisartut under Inatsisartut.
Beskrivelse og formål
Det er en politisk samarbejdsaftale. Målet er at styrke de 3 selvstyrende landes indflydelse i det nordiske
samarbejde, både når det gælder Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen er indgået den 29. oktober 2012, underskrevet af både den grønlandske delegation i Nordisk Råd
og Naalakkersuisut. Aftalen er ikke juridisk bindende.
Grønlandsk deltagelse
De 3 landes repræsentanter konsulterer hinanden forud for møder i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Nationalt sker samarbejdet ved den grønlandske delegation til Nordisk Råd.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Aftalen kræver på nuværende tidspunkt ikke særskilt lovgivning til gennemførelse.
Bemærkninger
Aftalen er speciel derved, at den er underskrevet af både parlamentariske repræsentanter og regeringsrepræsentanter.
Website
Ingen.
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Reference
http://dokument.lagtinget.aland.fi/handlingar/2012-2013/NRB01/Bilaga%202.pdf

Samarbejdsaftale med Vestnordisk Råd

3.4

Erklæring om samarbejde afgivet af Islands regering, Færøernes Landsstyre,
Grønlands Landsstyre og Vestnordisk Råd.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet under Naalakkersuisut og Bureau for Inatsisartut under Inatsisartut.
Beskrivelse og formål
Formålet er at formidle information mellem landenes regeringer og Vestnordisk Råd samt tilkendegive,
at landenes samarbejdsministre og fagministre så vidt muligt deltager i Vestnordisk Råds møder.
Tiltrædelse og hjemmel
Erklæringen blev undertegnet den 15. april 2002.
Grønlandsk deltagelse
Når Vestnordisk Råd holder årsmøde i Grønland skal medlem af Naalakkersuisut for Nordisk samarbejde
svare på Vestnordisk Råds rekommandationer på alle regeringers vegne.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Naalakkersuisut skal svare på de rekommandationer, som Vestnordisk Råd sender til regeringerne i Vestnorden. Ifølge Vestnordisk Råds regler behandles disse rekommandationer også i Inatsisartut.
Ved Nordisk Råds sessioner afholder Vestnordisk Råds præsidium møder med ministre fra de vestnordiske landes regeringer.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.vestnordisk.is
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Reference
Ingen.

4. EU SAMARBEJDE

London-statuten
Grønlands udmeldelse af EF
OLT-aftale (Grønland som medlem af ’Oversøiske lande og territorier’ under EU)
Partnerskabsaftale mellem EF og Grønland
Fiskeripartnerskabsaftale med EU
Hensigtserklæring mellem EU og Grønland
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4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

London-statutten (Det Europæiske Råd)

4.1

Statut for Det Europæiske Råd.
Statute of the Council of Europe.

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Statutten er den grundlæggende traktat for Europarådet.
Tiltrædelse og hjemmel
Statutten trådte i kraft den 5. maj 1949 i London hvor Danmark var et af de stiftende lande.
Grønland er omfattet, idet der ikke er taget territorielt forbehold for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Den omstændighed, at Europarådet er en sammenslutning af suveræne stater betyder, at Grønland ikke
kan deltage selvstændigt i Europarådets arbejde. I Europarådets parlamentariske forsamling har Kongeriget Danmark 5 pladser og 5 suppleanter, som udpeges af Folketinget blandt dets medlemmer. Dette betyder, at også folketingsmedlemmer valgt i Grønland har mulighed for at blive delegeret i Europarådets
parlamentariske forsamling.
Siden Europarådets oprettelse er der indgået en del traktater, som er åbne for ratifikation for Europarådets medlemmer. Grønland er omfattet af Europarådets traktater mv. i den udstrækning disse er ratificeret af Kongeriget Danmark. Grønland bidrager således til eventuelle afrapporteringer og eksaminationer.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ethvert medlem af Det europæiske Råd skal anerkende de for retsstater almindeligt gældende grundsætninger og det princip, at menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder tilkommer
enhver person indenfor dets jurisdiktion, og samarbejde oprigtigt og effektivt på virkeliggørelsen af Rådets formål, således som anført i statuttens kapitel I.
Medlemmerne forpligter sig herudover til at følge de i landet ratificerede traktater.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.coe.int
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Reference
Lovtidende C, 1949, nr. 40.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70848

Grønlands udmeldelse af EF

4.2

Traktat af 13. marts 1984 om ændring af traktaterne om oprettelse af
de Europæiske Fællesskaber for så vidt angår Grønland.
Treaty amending, with regard to Greenland, the Treaties establishing
the European Communities.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Traktaten fastlægger det formelle retsgrundlag for Grønlands udmeldelse af, det daværende, EF. Traktaten giver ydermere Grønland status af oversøisk område i henhold til EØF-traktatens 4. del.
Med udmeldelsen trådte 3 aftaler i kraft: 1) Protokol om den særlige ordning for Grønland, 2) Fiskeriaftale mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på den anden side (”rammeaftalen”), 3) Protokol vedrørende betingelserne for fiskeri
mellem Det Europæiske Union på den ene side og den danske regering og det grønlandske landsstyre på
den anden side (”fiskeriprotokollen”).
Protokol om den særlige ordning for Grønland indeholder bestemmelse om told- og afgiftsfrihed til EF
for fiskeri-varer med oprindelse i Grønland, såfremt EF får tilfredsstillende adgangsmuligheder til de
grønlandske fiskerizoner. Denne protokol er ikke tidsbegrænset. Fiskeriaftalerne beskrives separat i
denne håndbog.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalerne med EF blev vedtaget af Landstinget på Forårsmødet 1984 (se også Lov nr. 259 af 28. maj
1984, Nalunaarutit A. 1984, p. 128). Traktaten er ratificeret 13. marts 1984 og gældende per 1. februar
1985.
Grønlandsk deltagelse
I kraft af udmeldelsen er der indgået aftaler mellem Grønland og EU på områder af fælles interesse. Disse aftaler blev indgået med deltagelse fra Grønland og den konkrete implementering af aftaler administreres primært af de ansvarlige grønlandske fagsektorer i samarbejde med Udenrigsdirektoratet og de
vedkommende danske ministerier.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De enkelte bestemmelser i love, anordninger, bekendtgørelser m.v., der på udmeldelsestidspunktet gjaldt
for Grønland til opfyldelse af EF-forpligtelser, finder fortsat anvendelse, indtil de ophæves eller ændres.
Ved bekendtgørelse nr. 466 af 28. oktober 1985 blev der foretaget ændringer i visse love, anordninger og
bekendtgørelser som følge af Grønlands ændrede status i forhold til EU.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://europa.eu/
http://eu.nanoq.gl
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Reference
Nalunaarutit A, 1984, side 128 (lov nr. 259); 1985, side 199 (traktat), side 253 (bekendtgørelse nr. 466).
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=72048

OLT aftale

4.3

Rådets afgørelse af 27. november 2001 (2001/822/EF) om de oversøiske landes og
territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (”associeringsafgørelse”).
Council Decision of 27 November 2001 (2001/822/EC) on the association of the
overseas countries and territories with the European Community
(“Overseas Association Decision”).

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Aftalen fastsætter de Oversøiske Lande og Territoriers (OLT) associering til det daværende Europæiske
Fælleskab (EF). Målsætningen er at fremme OLT’ernes økonomiske og sociale udvikling og skabe nære
økonomiske forbindelser mellem disse lande og EU. Samarbejdet er hovedsageligt koncentreret om: at
mindske, forebygge og på længere sigt udrydde fattigdom; at opnå en bæredygtig udvikling; og at sikre en
gradvis integrering af de oversøiske lande og territorier i den pågældende regions og verdens økonomi.
Tiltrædelse og hjemmel
Rådet vedtog associeringsafgørelsen 27. november 2001. Denne blev senest ændret ved rådsbeslutning
2007/249/EC.
Aftalerne med EF blev vedtaget af Landstinget på Forårsmødet 1984 (se også Lov nr. 259 af 28. maj
1984, Nalunaerutit A. 1984, side 128). Traktaten er ratificeret 13. marts 1984 og gældende pr. 1. februar
1985.
Senest ændret ved rådsbeslutning af 19. marts 2007 (2007/249/EC).
OLT ordningen har hjemmel i Lissabon traktatens kap. IV TEUF om Oversøiske Lande og Territorier.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands repræsentation i Bruxelles administrerer Grønlands OLT associering og sidder som formand
for den faste arbejdsgruppen for miljø og klima.
Repræsentationen varetager Grønlands interesser sammen med den faste danske EU repræsentation i
Bruxelles. Dette arbejde foregår løbende, enten via trepartsmøder eller bilaterale møder.
Grønland deltager i de månedlige bestyrelsesmøder i Executive Committee, ExCo og sikre derfor løbende
Grønlands interesser og til gennemførelsen af associeringen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ordningen følger Lissabon-traktaten, TEUF samt rådsafgørelserne på OLT-ordningen.
Grønland skal foretage vurderinger af strategier og Grønlands Repræsentation i Bruxelles laver løbende
afrapportering til Naalakkersuisut samt øvrige enheder i selvstyret. Formanden for Naalakkersuisut deltager minimum i det årlige OLT Ministermøde og OLT-EU Forum.
Ordningen giver ligeledes toldfri adgang for alle grønlandske varer til det indre marked hvorfor særskilte
toldkoder og regler er blevet implementeret i lovgivningen.
Bemærkninger
Forhandlingerne om en ny rådsafgørelse for OLT associeringen forventes afsluttet i løbet af efteråret
2013. Den ny associeringsafgørelse skal træde i kraft 2014 og løbe frem til udgangen af 2020.
Website
www.octassociation.org
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Reference
Nalunaarutit A, 1984, side 128; 1985, side 199.

Partnerskabsaftale mellem EU og Grønland

4.4

Rådets afgørelse 2006/526/EF om forbindelserne mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene
side og Grønland og Kongeriget Danmark på den anden side.
Council Decision of 17 July 2006 on relations between the European Community on the one hand, and
Greenland and the Kingdom of Denmark on the other.

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.
Beskrivelse og formål
Formålet med partnerskabsaftalen mellem, det daværende EF, og Grønland er at sikre det fremtidige
samarbejde mellem Grønland og EU uafhængigt af fiskeriet. Rådsbeslutningen hjemler samarbejde indenfor områderne: uddannelse, mineralske råstoffer, energi, turisme, kultur og forskning.
Aftalen indebærer at der etableres samarbejde på en lang række områder, som vil blive udmøntet hen ad
vejen. Til aftalen er knyttet et beløb på 25 mio. Euro årligt som indarbejdes i Selvstyrets finanslov. Den
centrale sektor for det samarbejde, der defineres i den gældende finansielle ramme, er uddannelse og
erhvervsuddannelse. Den politiske dialog mellem parterne er ikke begrænset til uddannelse og erhvervsuddannelse, men dækker også den generelle socioøkonomiske situation.
Tiltrædelse og hjemmel
Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsministre) godkendte på sit møde den 17. juli 2006 i Bruxelles
Beslutningen om partnerskab mellem Grønland og EU for perioden 2007-2013.
Rådsbeslutningen udgør sammen med den politiske erklæring underskrevet af daværende landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Josef Motzfeldt, i Luxembourg den 27. juni 2006, Grønlands partnerskab med EU.
Grønlandsk deltagelse
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender deltager i udarbejdelse samt implementeringen af aftalen. Udenrigsdirektoratet og Grønlands
Repræsentation i Bruxelles varetager den politiske del af aftalen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Samarbejdet indebærer, at Grønlands selvstyre årligt overfor EU kommissionen skal afrapportere på opnåelse af fastsatte mål som er defineret i ”Greenland Programming Document” som vilkår for udbetaling
af 25 mio. Euro som aftalen kan udløse årligt. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling samt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender står for den løbende afrapportering til EU
kommissionen.
Der afholdes 2 årlige ”Policy Dialogue” møder med Kommissionen og selvstyret hvor implementeringen
evalueres og tilrettelægges.
Bemærkninger
Forhandlingerne om en ny Partnerskabsaftale og programmeringsdokument som skal gælde fra 2014 –
2020 forventes afsluttet i efteråret 2013.
Website
http://ec.europa.eu/europeaid/where/octs_and_greenland/index_en.htm
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Reference
http://eu.nanoq.gl/

Fiskeripartnerskabsaftalen/Protokollen

4.5

Fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og den danske
regering og det grønlandske hjemmestyre på den anden side (fiskeripartnerskabsaftalen).
Protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse,
der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side
og den danske regering og det grønlandske selvstyre på den anden side (protokollen).
Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Beskrivelse og formål
Fiskeripartnerskabsaftalen indeholder principper for samarbejdet, men indeholder hverken pengebeløb
eller kvoter. Protokollen til aftalen indeholder overordnet fortalt kvotesalg til EU og en beregning af den
årlige finansielle modydelse til Grønland. Den nuværende protokol, som er den 6. i rækken, trådte i kraft
d. 1. januar 2013 og løber til udgangen af 2015.
Tiltrædelse og hjemmel
Med den nuværende fiskeripartnerskabsaftales ikrafttræden d. 1. januar 2007 blev fiskeriaftalen af 1.
februar 1985 ophævet, som trådte i kraft samtidig med Grønlands udtræden af EF den 1. februar 1985
ved ikrafttrædelsen af Traktat om ændring af Traktaterne om oprettelse af de Europæiske Fællesskaber
for så vidt angår Grønland. Den nuværende 6. protokol til fiskeripartnerskabsaftalen blev godkendt af
Naalakkersuisut i august og af EU i oktober 2012 med ikrafttrædelse d. 1. januar 2013. Grønlands tiltrædelse af Fiskeripartnerskabsaftalen har hjemmel i Selvstyrelovens § 12.
Grønlandsk deltagelse
Delegationen til det årlige Joint Committee møde i november mellem EU og Grønland, hvor der fastlægges kvoter for næste år samt følges op på diverse krav og betingelser i protokollen, ledes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Delegationen består af embedsmænd fra Departementet og
repræsentanter fra fiskerierhvervet samt Grønlands Naturinstitut.
Desuden holdes der løbende tekniske møder mellem parterne, hvor mere specifikke spørgsmål i protokollen drøftes. Til disse møder deltager alene embedsmænd fra Departementet på Grønlands side.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fiskeriprotokollens kvoter til EU optages i de årlige bekendtgørelser om kvoter for fiskeri.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://europa.eu/index_da.htm
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Reference
Lovtidende C, 2007, nr. 25.
Lovtidende C, 1985, nr. 59.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71188

Hensigtserklæring mellem EU og Grønland

4.6

Hensigtserklæring mellem den Europæiske Union og Grønland om
samarbejde vedrørende mineralressourcer.
Letter of intent between the European Union and Greenland on cooperation
in the area of mineral resources.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Erklæringen fastsætter en hensigt om at undersøge mulighederne for at styrke dialogen om udnyttelse
af mineralressourcer.
Tiltrædelse og hjemmel
13. juni 2012 underskrev daværende Formand for Naalakkersuisut Kuupik Kleist og EU-Kommissionens
næstformand, industrikommisær Antonio Tajani hensigtserklæringen. Hensigtserklæringen blev underskrevet af Naalakkersuisut på Rigets vegne i henhold til Selvstyrelovens § 12.
Grønlandsk deltagelse
Samarbejdet med EU vedrørende hensigtserklæringen koordineres af Udenrigsdirektoratet. Det forventes, at selvstyret bidrager og deltager i workshops for at debattere mulighederne i hensigtserklæringen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Hensigtserklæringen har endnu ikke medført nogle nationale forpligtelser.
Bemærkninger
På Naalakkersuisuts vegne, afholder Grønlands Repræsentation løbende møder med kommissionen og
sikrer dermed en løbende dialog.
Website
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-428_en.htm?locale=en
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Reference
Ingen.

5. DET GLOBALE SAMARBEJDE – FN

FN-pagten
FN’s Menneskerettighedsdeklaration
FN’s Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder
FN’s Konvention om Økonomiske Sociale og Kulturelle Rettigheder
FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination
FN’s Havretskonvention
FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folk
FN’s Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder
FN’s Ekspertmekanisme for Oprindelige Folks Rettigheder
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5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.

FN-pagten

5.1

De Forenede Nationers pagt med statut for den mellemfolkelige domstol.
The Charter of the United Nations.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Pagten oprettede den mellemfolkelige organisation ’De Forenede Nationer’. Organisationens formål er, at
opretholde mellemfolkelig fred og sikkerhed og fremme venskabelige forhold mellem nationer.
Tiltrædelse og hjemmel
Pagten trådte i kraft d. 24. oktober 1945.
Idet pagten er indgået uden territorielt forbehold for Grønland er pagten også gældende for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland bidrager til Danmarks rapportering til FN på en række områder, herunder United Nations Periodic Review, United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues, UN Expert Mechanism on the Rights
of Indigenous Peoples, UN Human Rights Committee mv. Grønland deltager i den danske delegation til en
række FN-fora.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
FN-pagten som sådan kræver ikke national gennemførelse. Visse FN-beslutninger, f.eks. om sanktioner
gennemføres ved kgl. anordning i henhold til lov nr. 156 af 10. Maj 1967 om visse forholdsregler i henhold
til de Forenede Nationers pagt.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.un.org
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Reference
Nalunaarutit A, 2000, side 1.
Lovtidende C, 1965, nr. 55.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70311

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne

5.2

De Forenede Nationers Verdenserklæring om Menneskerettigheder.
The Universal Declaration of Human Rights.

Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Erklæringen indeholder en række principper for, hvorledes mennesker skal behandle deres medmennesker. Erklæringen har til formål at fremme en udvikling, hvor alle mennesker og nationer respekteres og
tilkendes de samme friheder og rettigheder uden hensyn til forskelle i race, køn, sprog eller religion. Erklæringens 30 artikler dækker både borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
Det er i denne Verdenserklæring, at menneskerettighederne defineres første gang på et internationalt
plan.
Tiltrædelse og hjemmel
Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FN’s generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 lande for traktaten, 8 lande afholdt sig fra at
stemme. Ingen lande stemte imod.
Danmark stemte for erklæringen hvorefter erklæringen blev uvilkårligt gældende for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder er universel og grudlæggende for verdens arbejde med
menneskerettigheder. Der kan ikke tales om deltagelse, men om at sikre at disse menneskeretlige principper implementeries og overholdes.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Erklæringen er ikke juridisk bindende for staterne, men den har gennem tiden fungeret som en slags moralsk rettesnor og politisk handlingsplan for udviklingen af menneskerettighederne både i FN og i regionale organisationer som fx Europarådet.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.un.org
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Reference
http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/DK/verdenserklæring%20om%20menneskerettigheder_DK.pdf
Til den grønlandske version: http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/GL/verdenserklæring%20om%20menneskerettigheder_KAL.pdf

CCPR

5.3

De Forenede Nationers Konvention om Borgerlige og Politiske Rettigheder.
United Nations International Covenant on Civil and Political Rights.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder forpligter parterne til at respektere individers
borgerlige og politiske rettigheder, eksempelvis retten til liv, religionsfrihed, ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, valgret, retssikkerhed og lighed for loven.
Konventionen fastslår at idealet om frie mennesker, der nyder borgerlig og politisk frihed samt frihed for
frygt og nød, kun kan opnås, såfremt der skabes sådanne vilkår, at enhver kan nyde såvel sine borgerlige
og politiske rettigheder som sine økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
Konventionen er baseret på FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne. FN’s menneskerettighedsråd overvåger medlemslandenes overholdelse af konventionen og hver medlemsstat afleverer rapporter til rådet om hvorledes den pågældende stat har opfyldt konventionen.
I den første tillægsprotokol til konventionen blev der oprettet en klageinstans, der modtager og behandler mellemstatslige og individuelle klagesager. Den anden tillægsprotokol fordømmer dødsstraf.
Tiltrædelse og hjemmel
FN’s generalforsamling vedtog konvention d. 19. december 1966. Danmark underskrev konventionen d.
20. marts 1968 og ratificerede den endeligt d. 6. januar 1972.
Idet konventionen er ratificeret før Hjemmestyrets indførelse betød en dansk ratificering at aftalen var
gældende for hele det danske territorium, herunder Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland bidrager til Danmarks løbende afrapportering til FN’s Komité vedr. Borgerlige og Politiske Rettigheder om tiltag til sikring af borgernes civile og politiske rettigheder i henhold til Konventionen. Grønland deltager i Kongeriget Danmarks eksaminationer i Menneskerettighedskomitéen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Når en medlemsstat har tiltrådt en konvention, har staten pligt til at sikre, at national lovgivning og praksis lever op til konventionens krav. Dette betyder, at man som borger kan påberåbe sig konventionen over
for danske administrative myndigheder og domstole, hvis man mener, at konventionens bestemmelser
overtrædes. Grønland har pligt til at sikre, at grønlandsk lovgivning er i overensstemmelse med Konventionens bestemmelser.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.un.org
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Reference
Nalunaarutit A, 1996, side 1.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60860

ICESCR

5.4

De Forenede Nationers Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.
United Nations International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Konventionen erklærer principelle økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder for alle folk. Mere specifikt fastsættes det at alle folk frit kan bestemme deres politiske stilling og frit varetage deres egen
økonomiske, sociale og kulturelle udvikling. Alle folk kan til deres egne formål disponere frit over deres
naturgivne ressourcer uden derved at gøre indgreb i forpligtelser hidrørende fra internationalt økonomisk samarbejde. Derved fastsættes det at et folk ikke må berøves sine eksistensmuligheder.
Tiltrædelse og hjemmel
Ved kgl. resolution af 14. december 1971, og efter at folketinget den 4. juni 1971 havde meddelt sit samtykke dertil, har Danmark ratificeret den i New York den 20. marts 1968 undertegnede konvention.
Idet konventionen er ratificeret uden territorielt forbehold for Grønland betød den danske ratificering at
aftalen er gældende for hele det danske territorium, herunder Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland bidrager til Danmarks løbende afrapportering til FN’s Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder vedr. tiltag til sikring af borgernes rettigheder i forhold til konventionen. Grønland
deltager i Kongeriget Danmarks eksaminationer i Komitéen for økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Når en medlemsstat har tiltrådt en konvention, har staten pligt til at sikre, at national lovgivning og praksis lever op til konventionens krav. Dette er sket. Dette betyder, at man som borger kan påberåbe sig
konventionen over for danske administrative myndigheder og domstole.
Bemærkninger
Kongeriget Danmark har ikke ratificeret den frivillige protokol fra 2008 til den internationale konvention
om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.
Website
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/
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Reference
Nalunaarutit A, 1999, side 1.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60835

CEFRD

5.5

International konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination.
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Konventionen er vedtaget under regi af de Forenede Nationer og har til hensigt at arbejde hen imod afskaffelse af racediskrimination. Deltagerstaterne skriver under på, at fordømme racediskrimination og
forpligter sig til ved alle egnede midler at føre en politik, der tager sigte på at afskaffe racediskrimination af enhver art og fremme forståelsen mellem alle racer, og enhver deltagerstat.
Til monitorering af korrekt implementering af konventionen er der nedsat en komite af uafhængige eksperter.
Tiltrædelse og hjemmel
I henhold til kgl. resolution af 8. september 1971 ratificerede Danmark konventionen. Der var ikke taget
territorielt forbehold for Grønbland, hvorfor ratificeringen indbefattede Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland bidrager til Danmarks løbende afrapportering til FN’s Racediskriminationskomité vedr. tiltag til
sikring af borgerne mod racediskrimination. Grønland deltager i Kongeriget Danmarks eksaminationer i
Racediskriminationskomitéen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland er forpligtet til at sikre, at lovgivningen er i overensstemmelse med konventionen.
Website
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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Reference
Nalunaarutit A, 2002, Side 1.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60881

UNCLOS

5.6

De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982.
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
FN’s havretskonvention er en international havretslig konvention, der definerer nationers rettigheder
og ansvarsområder i forhold til deres anvendelse af verdenshavene. Konventionen udstikker en række
retningslinjer for søfart, miljø og administrationen af havets naturresurser. Havretskonventionen giver
kyststater ret til en eksklusiv økonomisk zone indtil 200 sømil. Ydermere giver artikel 76 i konventionen
kyststater mulighed for at udvide deres kontinentalsokkel ud over de 200 sømil.
Tiltrædelse og hjemmel
Den 16. november 2004 ratificerede Danmark konventionen på Rigsfælleskabets vegne. Konventionen
havde forinden været forelagt for Folketinget, Inatsisartut og det færøske Lagting.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager (ved Udenrigsdirektoratet eller evt. andet relevant departement, på fiskeriområdet
f.eks. ved Departementet for Fiskeri og Landbrug) i den danske delegation , jf. selvstyrelovens § 13, ved
evt. forhandlinger vedrørende UNCLOS. For så vidt angår krav om udvidet kontinentalsokkel iht. konventionens art. 76 er der etableret et kontaktudvalg mellem rigsmyndighederne, Grønland og Færøerne.
Grønland repræsenteres i udvalget ved Udenrigsdepartementet og Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ratificeringen af konventionen krævede en ændring af Inatsisartutloven om museumsvæsen. Derudover
var der ikke behov for lovændringer.
Bemærkninger
I sammenhæng med ratificeringen af UNCLOS blev Grønlands Eksklusive Økonomiske Zone (EEZ) fastlagt.
Website
www.un.org/depts/los/
Der er endvidere oprettet en særlig website vedrørende rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt:
www.A76.dk

NUNANUT ALLANUT PISORTAQARFIK · UDENRIGSDIREKTORATET · DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS · 2014

36

DET GLOBALE SAMARBEJDE – FN

Reference
Lovtidende C, 2005, side 151.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23084

UNPFII

5.7

Resolution 2000/22 ved Det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) i de forenede Nationer vedrørende oprettelsen af De Forenede Nationers Forum for Oprindelige Folks Anliggender.
United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution E/2000/22 - Establishment of a
Permanent Forum on Indigenous Issues.
Ansvarlig enhed

Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål

Det permanente forum er en FN enhed på højt niveau, der fokuserer på globale emner relateret til
oprindelige folk og søger at give oprindelige folk en bedre mulighed for deltagelse i beslutninger
der vedrører dem.
Forummet fungerer som kilde til ekspertvejledning og anbefalinger til rådet for økonomisk og
social udvikling (ECOSOC), såvel som andre fonde, programmer og institutioner, vedrørende emner der relaterer til oprindelige folk. Desuden har forummet til hensigt at øge opmærksomheden
omkring oprindelige folk og fremme integrationen og koordination af aktiviteter der relaterer sig
til oprindelige folk, samt at producere og distribuere information om oprindelige folk.
Tiltrædelse og hjemmel

Grønland har i samarbejde med Danmark været en aktiv og afgørende forkæmper for etableringen af de Permanente Forum. Ideen om etableringen af det Permanente Forum blev præsenteret
af Grønlands landsstyre på vegne af den danske delegation på Verdenskonferencen om Menneskerettigheder i Wien i 1993. Den 28. juli 2000 blev Forummet etableret ved vedtagelse af Resolution 2000/22 ved Det Økonomiske og Sociale Råd (ECOSOC) i FN.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager sammen med Danmark som opservatør og har i flere omgange sammen med Danmark
været med til at opstille en fælles nordisk/vestlig kandidat til en af de medlemspladser i forummet, som
udpeges af regeringerne. ICC vælger sammen med Samerådet et medlem på oprindelige folks siden.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland og Danmark udarbejder i fællesskab rapporter til UNDRIP vedr. god praksis mht. implementering af oprindelige folks rettigheder, som beskrevet i UNDRIP og andre internationale rettigheds- og
menneskerettighedsinstrumenter
Grønland og Danmark bidrager løbende med oplysninger til UNPFII Sekretariatets rapporter vedr. status
for implementering af UNDRIP.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples.aspx
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Reference
http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/AboutUsMembers/ECOSOCResolution200022/ResolutionE200022.aspx

UNDRIP

5.8

De Forenede Nationers Deklaration om Oprindelige Folks Rettigheder.
United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Erklæringen opstiller individuelle og kollektive rettigheder for oprindelige folk, samt deres ret til kultur,
identitet, sprog, beskæftigelse, sundhed, uddannelse blandt andre. Erklæringen understreger oprindelige folks rettigheder til at opretholde og styrke deres egne institutioner, kulturer og traditioner og til at
udøve deres udvikling i overensstemmelse med deres egne behov og ønsker.
Den forbyder også forskelsbehandling mod oprindelige folk og fremmer deres fulde og effektive deltagelse i alle spørgsmål, der vedrører dem, og deres ret til at forblive adskilte og til at fortsætte deres egne
visioner for økonomisk og social udvikling.
Tiltrædelse og hjemmel
Den 13. september 2007 blev FN’s Deklarationen om Oprindelige Folks Rettigheder vedtaget med 143
stemmer for, 4 imod og 11 afståelser ved FN’s Generalforsamling.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager i den danske delegation til møder i FN’s Generalforsamling (New York) i og FN’s MenneskerettighedsRåd (Genève), samt i de specifikke mandater under FN der omhandler arbejder med beskyttelse og fremme af oprindelige folks rettigheder.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Skiftende grønlandske regeringer og parlamenter har tilsluttet sig UNDRIP og anvendelsen af den som
det normative grundlag for fremme og beskyttelse af oprindelige folks rettigheder, lokalt, nationalt, regionalt og internationalt. Naalakkersuisut søger gennem sit daglige arbejde løbende at fremme implementering af relevante artikler i Deklarationen.
Website
www.un.org
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Reference
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/DK/de%20
oprindelige%20nationers%20deklaration%20om%20oprindelige%20folks%20rettigheder.pdf
I den grønlandske version; http://naalakkersuisut.gl/~/media/Nanoq/Files/Attached%20Files/Udenrigsdirektoratet/GL/de%20oprindelige%20nationers%20deklaration%20om%20oprindelige%20
folks%20rettigheder_KAL.pdf

EMRIP

5.9

Forenede Nationers Ekspertmekanisme om Oprindelige Folks rettigheder
United Nations Expert mechanism on the rights of indigenous peoples.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Ekspert mekanismen blev etableret under FN’s Menneskerettighedsråd til at udarbejde og levere ekspertrådgivning til Menneskerettighedsrådet, sådan at Rådet kan implementere sit mandat med hensyn til at
beskytte og fremme oprindelige folks rettigheder
Tiltrædelse og hjemmel
Menneskerettighedsrådet vedtog resolutionen på deres 34. møde d. 14. december 2007.
Danmark og Grønland var aktive deltagere i udarbejdelsen af resolutionen om oprettelse af Ekspertmekanismen, som blev vedtaget i Menneskerettighedsrådet ved konsensus i 2007.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager sammen med Danmark i EMRIP’s årlige mødesamling i Genève, hvor der afgives fælles
indlæg og løbende indrapporteres information til de tematiske studier, som EMRIP udarbejder til brug
for Menneskrettighedsrådet.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/EMRIP/Pages/EMRIPIndex.aspx
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Reference
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_6_36.pdf

6. HANDELSPOLITIK

Marrakech-aftalen (WTO)
Veterinæraftale med EU
Samarbejdsaftale med Kina
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6.1.
6.2.
6.3.

Marrakech-aftalen (WTO)

6.1

Danmarks ratifikation af overenskomsten af 15. april 1994 om oprettelse af
Verdenshandelsorganisationen (WTO).
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
WTO er en international organisation, der arbejder for at hjælpe producenter, eksportører og importører
verden over med at udføre deres respektive hverv.
Tiltrædelse og hjemmel
Det fremgår af Bekendtgørelse nr. 71 fra 8. juni 1995, at Danmark ratificerede overenskomsten om
WTO’s oprettelse d. 15. april 1994 og overenskomsten trådte i kraft den 1. januar 1995. Landsstyret
besluttede på sit møde 28. november 1994, at aftalen skulle omfatte Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland repræsenteres af Danmark, som igen repræsenteres af EU i WTO. Grønland deltager som regel
i den danske embedsmandsdelegation på ministermøderne hvert andet år.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland er forpligtet til at bringe sin lovgivning i overensstemmelse med reglerne, herunder også at
notificere sit handelsregime til WTO medlemslandene.
Selvstyret hyrede i 2006 et advokatfirma til at beskrive hvilke lovgivningsmæssige tiltag Grønland er
nødsaget til at gøre. Rapporten kan ikke offentliggøres.
Grønland har d.d. endnu ikke notificeret sit handelsregime, men skal hvert tredje år notificere i henhold til
artikel XXVIII:5 af GATT aftalen, at man forbeholder sig retten til at modificere sit told-schedule. Næste
gang er 31. december 2014.
Bemærkninger
Danmarks ratifikation af WTO-aftalen omfattede ikke de fire plurilaterale aftaler om hhv.: civil flyindustri, offentlige udbud, oksekød og mælk.

•
•
•

Aftalen om civil flyindustri (Agreement on Trade in Civil Aircraft) blev underskrevet i 1979,
men er d.d. ikke ratificeret af Danmark.
Aftalen om offentlige udbud (Government Procurement Agreement) er ratificeret i 1996 af
EU, og gælder således ikke for Grønland.
Aftalerne om kød og mælk er blevet erstattet af aftalen om Sanitære og Phytosanitære forhold (SPS-aftalen). Denne er gældende for Grønland.

Website
http://wto.org/
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Reference
Lovtidende C, 1995, nr. 71.
Nalunaarutit B, 1995, side 45.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=71369

Aftale med EU om veterinærkontrol

6.2

Rådets afgørelse af 28. juni 2011 om fastsættelse af forenklede bestemmelser om og procedurer
for hygiejnekontrol af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt
biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter fra Grønland.
Council Decision of 28 June 2011 laying down simplified rules and procedures on sanitary controls
of fishery products, live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods, by-products
thereof and products derived from these by-products coming from Greenland.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Afgørelse fastsætter forenklede regler om og procedurer for anvendelsen af hygiejnekontrol på fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet
af disse biprodukter, der har oprindelse i Grønland eller indføres til Grønland fra tredjelande og derpå
importeres fra Grønland til Unionen.
Tiltrædelse og hjemmel
Rådsafgørelsen (2011/408/EU) blev besluttet 28. juni 2011.
Grønlandsk deltagelse
Der er i forbindelse med rådsafgørelsen ikke nogen forpligtelse til Grønlandsk deltagelse. Fødevarestyrelsen er myndighed for området, og sørger for at bringe lovgivning i overensstemmelse med afgørelsen.
Det grønlandske erhvervsliv har, med selvstyrets billigelse, fundet en drifts- og finansieringsmodel for
to såkaldte Veterinære Grænsekontrolsteder – som er en forpligtelse førend afgørelsen træder i kraft.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ved afgørelsen forpligter parterne sig til at handlen med de i aftalen nævnte produkter mellem Grønland
og EU bør foregå i overensstemmelse med EU- regler om dyresundhed og fødevaresikkerhed. Danmark
og Grønland forpligter sig i overensstemmelse hermed til at sikre, at sendinger af produkter, der afsendes til EU fra Grønland, er i overensstemmelse med gældende EU-regler om dyresundhed og fødevaresikkerhed.
Der er desuden en række konkrete forpligtelser til de såkaldte Veterinære Grænsekontrolsteder.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:182:0024:0027:DA:PDF

Samarbejdsaftale med Kina

6.3

Samarbejdsaftale mellem Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, Kongeriget Danmark og Handelsministeriets Handelsudviklingskontor, Folkerepublikken Kina.
Agreement of Co-operation between the Trade Council of Denmark of the Ministry of Foreign Affairs,
Kingdom of Denmark and the Trade Development Bureau of the Ministry of Commerce, P.R. China.
Ansvarlig enhed
Udenrigsdirektoratet.
Beskrivelse og formål
Formålet med aftalen er at fremme handels- og investeringssamarbejdet mellem danske, herunder implicit grønlandske, og kinesiske virksomheder.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 12. september 2007 ved undertegnelse af repræsentanter fra det danske kongerige og det kinesiske handelsudviklingskontor. Der blev ikke taget et territorielt forbehold for aftalen
for Grønland.
Det vides ikke om Grønland har været aktiv i eller er blevet hørt om aftalens tilblivelse.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager ikke, og har heller ikke deltaget i aftalens udarbejdelse så vidt vides. Hvorvidt Grønland er et emne i samarbejdet vides ikke.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Så vidt vides er Grønland ikke omfattet af aftalen og således heller ikke bedt om at forpligte sig til noget,
ej heller være aktiv i nogen forstand i forhold til aftalen.
Bemærkninger
Selvom Grønland som sådan er omfattet af aftalen, idet der ikke er taget territorialt forbehold, kender
Udenrigsdirektoratet ikke til nogen proces, hvori Grønland har været inddraget i forhold til aftalen og
dens udmøntning
Website
Ingen.
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Reference
Ingen.

7. NATUR, KLIMA OG MILJØ

7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.

BASEL konventionen (om grænseoverskridende transport af farligt affald)
CANDEN aftalen (aftale mellem Canada og Danmark om havmiljø)
CBD konventionen (om biologisk diversitet)
CITES konventionen
(konvention til kontrol af handlen over landegrænser med vilde dyr og planter)
(EEA) Samarbejdsaftale med Det Europæiske Miljøagentur
ESPOO konventionen (om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser)
Københavnsaftalen (bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer)
LONDON konventionen (om prævention af maritim forurening)
LRTAP konventionen (om luftforurening)
MARPOL konventionen (om forurening fra skibe)
Nordisk konvention om miljøbeskyttelse
OSPAR konventionen (om beskyttelse af havmiljøet i Nordøstatlanten)
RAMSAR konventionen (beskyttelse af vådområder)
UNESCO konventionen (om kulturarv)
OPRC konventionen (beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening)
UNECE konventionen
(om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og søer)
UNFCCC Konventionen (om klima)
Wien konventionen (om ozonlaget)
Århus konventionen
(om adgang til information, offentlig deltagelse og adgang til domstole i miljøsager)
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7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

BASEL konventionen

7.1

Konventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald
og om bortskaffelse heraf.
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes
and their Disposal.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Formålet at reducere overførsel af farligt affald mellem nationerne, og specifikt at forhindre transport af
farligt affald fra udviklede til mindre udviklede lande. Den omfatter ikke transport af radioaktivt affald.
Konventionen har også til formål at minimere mængden og giftigheden af affald, for at sikre en miljømæssig forsvarlig håndtering så tæt på kilden som muligt, og at hjælpe de mindst udviklede lande med en
miljømæssig forsvarlig forvaltning af håndtering af affald og farligt affald.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland er part til konventionen ved Danmarks ratificering af konventionen i 1994, hvor der ikke blev
taget forbehold for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Ingen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Delvis implementeret mht. import/eksport af affald i § 38 i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om
beskyttelse af miljøet.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.basel.int
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Reference
Lovtidende C, 1996, side 645.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83046

CANDEN aftalen

7.2

Overenskomst af 26. august 1983 mellem Canada og Danmark
om samarbejde vedrørende havmiljøet.
Agreement for cooperation relating to the marine environment (with annexes).
Signed at Copenhagen on 26 August 1983.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
CANDEN-aftalen er en aftale mellem Canada og Danmark/Grønland vedrørende samarbejde om at beskytte det marine miljø mod forurening af havet med olie eller andre skadelige stoffer, som udgør en
alvorlig og overhængende trussel. I aftalen er der forpligtigelse for gensidig assistance i tilfælde af katastrofer.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev underskrevet den 26. august 1983.
Grønlandsk deltagelse
Der ingen faste møder inden for regi af CANDEN-aftalen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Planen pålægger de to lande at udvikle egnede bekæmpelsesforanstaltninger, at tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer til at imødegå en forureningshændelse, samt at kunne yde gensidig assistance ved
bekæmpelse af forurening i havet mellem Grønland og Canada (Nares Strædet, Baffin Bugten og Davis
Strædet).
For at aktivere CANDEN-aftalen skal det dreje sig om en forurening som er forbundet med betydelig risiko for spredning ind i anden parts område, eller en forurening af betydeligt omfang.
Grønlands forpligtelser i henhold til konventionen, dækkes både nationalt af det kystnære lokale olieberedskab og det danske olieberedskab uden for 3 sømilgrænsen og indenfor 3 sømilgrænsen ved større
forureninger.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
Nalunaarutit A, 1983, side 211.
Lovtidende C, 1993, side 1.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71850

CBD konventionen

7.3

Konventionen om Biologisk Mangfoldighed.
Convention on Biological Diversity.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Konventionen om Biologisk Mangfoldighed (CBD) af 5. juni 1992 er en af de væsentligste internationale
aftaler på naturbeskyttelsesområdet. Konventionens formål er at bevare den biologiske mangfoldighed
både på økosystem-, arts- og genetisk niveau. Biologisk mangfoldighed kan betragtes som klodens biologiske livsforsikring. Det fortsatte tab af biologisk mangfoldighed truer forsyningen af både fødevarer og
andre basale livsfornødenheder. Rio+20-topmødet i juni 2012 anerkendte bevarelse af biologisk mangfoldighed som en del af løsningen for bæredygtig udvikling.
Tiltrædelse og hjemmel
Kongeriget Danmark ratificerede CBD i 1993 uden geografisk forbehold. På dette tidspunkt gjorde Grønland gældende overfor Danmark, at Grønland ikke kan påtage sig de økonomiske forpligtigelser, en implementering vil kræve. Med ratificeringen af CBD i 1993 er Grønland automatisk forpligtiget til at implementere konventionens bestemmelser.
Grønlandsk deltagelse
Hvert 2. år afholdes en partskonference indenfor Biodiversitetskonventionens regi, hvor en række beslutninger og anbefalinger vedtages, som herefter kræver opfølgning og implementering af medlemslandene. Grønland indgår i den danske delegation under partskonferencerne. Ligeledes er der deltagelse i
forberedende møder herunder teknisk videnskabelige møder (SBSTTA) såfremt der er emner af relevans
for Grønland.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Rammerne for konventionen er implementeret i Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse og administrationen af konventionen varetages af Departementet for Miljø og Natur. Grønland rapporterer hvert andet år til konventionen forud for partskonferencerne. Der er iværksat en række
projekter til sikring af Grønlands implementering af konventionen med blandt andet støtte fra DANCEA
ordningen. I 2010 blev afholdt den 10.ende partskonference (COP10) i Nagoya i Japan. COP10 var en
vigtig milepæl for det globale samarbejde om biologisk mangfoldighed. Man vedtog Nagoya-protokollen
om adgang til og udbyttedeling ved udnyttelse af genetiske ressourcer, en global strategisk plan 20112020 med 20 konkrete mål (Aichi-målene) samt en beslutning om at øge ressourcerne til indsatsen for
bevarelse af biologisk mangfoldighed og at fastsætte mål herfor på den kommende partskonference.
COP 11 handlede om, hvordan disse beslutninger skal følges op ikke mindst i forhold til at mobilisere
ressourcer til indsatsen. Grønland vil skulle tage beslutning om, hvorvidt Grønland ønsker at tiltræde
Nagoya protokollen.
Bemærkninger
Et vigtigt emne for Grønland har været CBDs artikel 8j om oprindelige folk ,hvor Grønland blandt andet
under COP11 i 2012 arbejdede for en ændring af terminologi ved henvisning til oprindelige folk, således
at den bliver i tråd med UNDRIP samt ”The Future We Want” fra RIO+20. Det lykkedes imidlertid ikke at
opnå enighed partslandene imellem omkring dette punkt.

Referencer
Nalunaarutit A, 1996, side 455.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83039
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Website
www.CBD.int

Washington konventionen / CITES konventionen

7.4

Konventionen om International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur er den administrative myndighed for konventionen. Departementet
for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fangstafdelingen varetager drøftelser om op og nedlistning af marine/
terrestriske arter.
Beskrivelse og formål
Konventionen har til formål at regulere international handel for at beskytte truede dyr og planter. Arterne
er opført på tre forskellige lister (Liste I, II og III) med forskellige restriktioner af eksport og import.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark tiltrådte konventionen i 1977. Konventionen blev samtidig implementeret for Grønland ved en
dansk bekendtgørelse i 1977 udstedt af Ministeriet for Grønland, samtidig med gennemførelsen for Danmark ved en bekendtgørelse udstedt af det danske Miljøministerium.
I dag er konventionen implementeret i Grønlands lovgivning vedtagelse af Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 13. september 2004 om Washingtonkonventionen/CITES.
Grønlandsk deltagelse
Hvert 3. år afholdes partskonference hvor Departementet for Miljø og Natur som udgangspunkt deltager
i den danske delegation i tæt samarbejde med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug som er
ansvarlig for marine/terrestriske pattedyrarter.
Specielt er der deltagelse når optagelse af grønlandske dyre- eller plantearter på konventionens lister
er på dagsordenen samt når der er administrative sager af relevans for Grønland. Danmark kan i sådanne
tilfælde stemme på vegne af Grønland, dvs. uden at være bundet til en fælles EU holdning.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fokus har i de seneste år været på at sikre, at retningslinjerne i konventionen implementeres fuldt ud,
herunder at der udarbejdes bæredygtighedserklæringer inden der udstedes eksport/importtilladelser
på Liste I og Liste II arter (en erklæring om, hvorvidt eksport af enheder fra arten kan være til skade for
bestanden).
Eksport/importtilladelser udstedes af Departementet for Miljø og Natur. Årligt afrapporteres til det internationale CITES sekretariat om Grønlands eksport og import af CITES effekter.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.cites.org
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Reference
Lovtidende C, 1977, side 545.
Lovtidende A, 2002, side 445.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=12548

Samarbejdsaftale med EEA

7.5

Samarbejdsaftale med det Europæiske Miljøagentur.
Cooperation agreement with the European Environment Agency.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Det Europæiske Miljøagentur er et uafhængigt agentur med 32 medlemslande, herunder fem arktiske
stater nemlig Norge, Island, Danmark, Finland og Sverige. I tillæg er yderligere seks af Det Europæiske
Miljøagenturs medlemslande observatører i Arktisk Råd. Det Europæiske Miljøagentur er derfor forpligtet til at sikre, at der en god forståelse i Europa om de miljømæssige forandringer der sker i Arktis, de
underliggende årsager og de politiske tiltag som er nødvendige for at imødegå udfordringerne.
Formålet med samarbejdsaftalen er at forbedre miljømonitorering, deling af data og information samt
forbedre kvaliteten og rettidigheden af miljøvurderinger og udviklingsforventninger i Grønland, den arktiske region og europæiske region.
Med aftalen sikres Grønland adgang til en internationalt velanset organisation, som er anerkendt for sin
seriøsitet og det meget store vidensgrundlag om miljøspørgsmål. Det indgår i aftalen, at der skal ske en
udveksling af medarbejdere mellem Selvstyret og EEA, således at parterne kan udveksle kompetencer og
i samarbejde udbygge kontaktnet.
Tiltrædelse og hjemmel
Medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggende, Natur og Miljø Anthon Frederiksen underskrev den
25. november 2010 samarbejdsaftalen om udveksling af miljødata og information, med direktøren for
Det Europæiske Miljøagentur (EEA), Prof. Jacqueline McGlade.
Grønlandsk deltagelse
Grønland kan deltage som observatør i det Europæiske Miljøinformations- og Observationsnetværk (Eionet), herunder deltage i møderne mellem de nationale kontaktpersoner (National Focal Points) tre gange
årligt.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Som opfølgning på samarbejdsaftalen har Departementet for Miljø og Natur i samarbejde med EEA i
2012 fået udarbejdet en DVD om affaldshåndtering i Grønland.
Departementet for Miljø og Natur samarbejder med Inerisaavik i løbet af 2012-13 om at tilpasse og oversætte undervisningsmateriale vedrørende affaldsområdet på baggrund af materiale fra EEA.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.eea.europa.eu/
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Reference
http://www.eea.europa.eu/highlights/eea-to-enhance-cooperation-with-greenland/cooperation-agreement-between-the-government/view

ESPOO konventionen

7.6

Konvention om vurdering af virkningerne på miljøet på tværs af landegrænser.
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Formålet er at forpligte parterne til at gennemføre miljøvurderinger af anlæg, der formodes at have
grænseoverskridende miljøpåvirkninger, således at disse mindskes og bekæmpes gennem en forebyggende miljøindsats. Konventionen kræver, at planer for anlæg af potentiel skadelig art skal kommunikeres til mulige berørte parter, og at anlæggets miljøpåvirkninger skal undersøges. Af konventionen fremgår det, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (VVM) ved anlæg nævnt i konventionen.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark ratificerede konvention i 1997 med territorielt forbehold for Grønland. Forbeholdet for Grønland blev ophævet i 2001.
Grønlandsk deltagelse

Grønland har hidtil ikke deltaget i forhandlingsmøder mv.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland har ikke tidligere gjort brug af konventionen, hverken som oprindelsespart eller som berørt
part, hvilket betyder at Grønland ikke har modtaget information omkring anlæg eller sendt information omkring anlæg, der er nævnt i konventionen. Konventionen er blevet aktualiseret i forbindelse med
Alcoas aluminiumsprojekt, og har betydet at Departementet for Miljø og Natur, der har ansvaret for konventionen, i sommeren 2009 har taget kontakt til Canadas miljømyndigheder. Formålet var i første omgang at få afklaret, hvilke myndigheder, der skulle ske henvendelse til i forhold til Espoo-Konventionen,
og hvilke informationer, der skulle udveksles.
Departementet for Miljø og Natur har udarbejdet en VVM bekendtgørelse der træder i kraft i 2013 og
heri søges ESPOO-konventionen fuldt ud implementeret.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.unece.org/env/eia/
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Reference
Lovtidende C, 1999, side 551.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22824

Københavnsaftalen

7.7

Aftale mellem Danmark herunder Grønland og Færøerne, Finland, Island, Norge og Sverige om
samarbejde vedrørende bekæmpelse af forurening af havet med olie og andre skadelige stoffer.
Nordic Agreement Concerning Co-Operation in Measures to Deal with Pollution of Sea by Oil.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Formålet er at øge det regionale samarbejde om at beskytte havmiljøet gennem rapportering, pligt til oprettelse af et olieberedskab og aftale om bistand parterne imellem. Aftalen er udvidet til også at dække
bekæmpelsen af andre skadelige stoffer end olie, august 1988.
Aftalen pålægger medlemslandene at opretholde et hensigtsmæssigt beredskab til bekæmpelse af forurening af havet, samt at kunne yde hinanden gensidig bistand.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark har ratificeret aftalen den 29. marts 1993. Aftalens forpligtelser varetages af Miljøministeriet
og Søværnets Operative Kommando udenfor 3 sømilegrænsen.
Grønlandsk deltagelse
Departementet for Miljø og Natur har siden 2010 deltaget i det årlige plenummøde under aftalen. Grønland har sammen med Færøerne indgået i den danske delegation.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Implementeres ved landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøjet (inden
for 3 sømil) og ikraftsættelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (uden for 3 sømil), senest ved anordning nr. 1035 af 22. oktober 2004. Aftalen forpligter medlemslandene at opretholde et hensigtsmæssigt
beredskab til bekæmpelse af forurening af havet.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.copenhagenagreement.org/
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Reference
Nalunaarutit A, 1998, side 204.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22729

London konventionen

7.8

Konventionen om bekæmpelse af havforurening ved dumpning af affald og andet materiale.
The Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes
and Other Matter.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Konventionen forpligter lande som har tiltrådt den til at tage ethvert muligt skridt for at forhindre forurening af havet ved dumpning af affald og andre stoffer fra skibe og fly. Konventionen indeholder forbud
mod udslip af skadeligt affald, særlige tilladelser til visse typer affald og en generel tilladelse til andre
typer affald.
Tiltrædelse og hjemmel
Ratificeret af Danmark i 1974 uden forbehold for Grønland. Konventionen er i kraft 30. august 1975.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands Selvstyre har mulighed for at deltage i den danske delegation ved de årlige konventionsmøder.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Implementeret ved Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet (inden
for 3 sømil) og ikraftsættelse af lov om beskyttelse af havmiljøet (uden for 3 sømil) senest ved anordning
nr. 1035 af 22. oktober 2004.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.imo.org/OurWork/Environment/SpecialProgrammesAndInitiatives/Pages/London-Convention-and-Protocol.aspx
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Reference
Lovtidende C, 1975, side 270.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=49606

LRTAP konventionen og tilhørende protokoller

7.9

Konventionen for Langtransporteret grænseoverskridende luftforurening.
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Konventionen tilstræber at begrænse og gradvis reducere og forhindre luftforurening. Mål og strategier søges opnået gennem udveksling af informationer, gennem konsultationer, forskning og måling under
hensyn til allerede foretagne bestræbelser på nationalt og internationalt plan.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland tiltrådte konventionen i 1982, da Kongeriget Danmark ratificerede den uden forbehold for
Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager ikke i møde aktiviteter inden for konventionen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Protokol fra 1984 om langsigtet finansiering af samarbejdsprogrammet for overvågning og vurdering
af transport af luftforurenende stoffer over store afstande i Europa (EMEP). Protokollen er trådt i kraft
den 28. januar 1988. Grønland tiltrådte protokollen i 1986, da Kongeriget Danmark ratificerede den uden
forbehold for Grønland. Indeholder ingen egentlig forpligtelser. Danmark betaler bidrag på vegne af Rigsfællesskabet.
Protokol fra 1985 om reduktion af emission af svovl og tilhørende grænseover-skridende luftforurening
med svovl. Protokollen er trådt i kraft den 2. september 1987. Grønland tiltrådte protokollen i 1986, da
Kongeriget Danmark ratificerede den uden forbehold for Grønland. Protokollen blev ratificeret af Kongeriget Danmark før miljøområdet blev hjemtaget i 1988, hvilke betyder, at det er Danmark der på vegne af
Kongeriget har implementeret protokollen i dansk lovgivning.
Protokol fra 1998 om POP’er (Persistente Organiske Forbindelser). Protokollen trådte i kraft den 23.
august 2003. Grønland tiltrådte protokollen i 2001. Protokollen er ikke fuldt implementeret. Det kræver
bl.a. fastsættelse af grænseværdier, ibrugtagning af alternative teknologier samt produktions- og/eller
anvendelsesforbud mod visse stoffer. Men protokollen er delvist implementeret i Inatsisartutlov nr. 9 af
22. november 2011 om beskyttelse af miljøet og i praksis i sagsbehandlingen ved anvendelse af andre
lignende landes grænseværdier. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give en detaljeret plan over
hvornår Grønland vil implementere denne protokol fuldt ud.
Protokol fra 1998 om tungmetaller.. Grønland tiltrådte protokollen i 2001. Protokollen trådte i kraft den
29. december 2003. Protokollen er delvist implementeret i Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om
beskyttelse af miljøet og i praksis i sagsbehandlingen ved anvendelse af andre lignende landes grænseværdier.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.unece.org/env/lrtap/
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Reference
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=71347#ctl00_MainContent_DokumentNoter1

MARPOL konventionen

7.10

Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe af 1973
som ændret ved protokollen af 1978.
International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 as modified
by the Protocol of 1978.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
MARPOL konventionen har til formål at forebygge og minimere forurening fra skibe, både fra rutinemæssige driftsoperationer og uheld. Konventionen indeholder specifikke reguleringer i 6 forskellige annekser:
Anneks I Olie
Anneks II Kemikalier
Anneks III Emballeret farligt gods
Anneks IV Spildevand
Anneks V Affald
Anneks VI Luftforurening.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland tiltrådte konventionen i 1997 med undtagelse af Anneks IV og Anneks VI.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager ikke i mødeaktiviteter inden for konventionen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Implementeret ved Landstingsforordningen nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet (inden ofr 3 sømil)og ikraftsættelse af Lov om beskyttelse af havmiljøet (uden for 3 sømil) ved anordning mr
1035 af 22. oktober 2004. som også sætter MARPOL anneks I (olie), II (kemikalier), III (emballeret farligt
gods) og V (affald) i kraft for Grønland. Anneks IV’s regler om spildevand såvel indenfor som udenfor
3 sømilgrænsen er ikke sat i kraft for Grønland. Det samme gælder det senere vedtagne anneks VI om
luftforurening.
Bemærkninger
Havmiljøområdet er hjemtaget ud til 3 sømil fra basislinjen. Det betyder at det her er den grønlandske
Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet og senere ændringer der
gælder. Udenfor 3 sømilgrænsen er det kongelig anordning nr. 1035 af 22. oktober fra 2004, der sætter den daværende danske lov om beskyttelse af havmiljøet i kraft for Grønland, med visse tilpasninger.
Blandt andet er der ikke nogen restriktioner på udledning af spildevand. Hvis aktiviteten er råstofrelateret, hvad enten det er uden for eller inden for 3 sømilgrænsen, er det Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december
2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor der gælder.
Website
http://www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-(MARPOL).aspx
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Reference
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49656
http://lovgivning.gl/lov?rid={7FF13361-5A48-4D05-95B1-D998C96D73BF}

Den nordiske miljøbeskyttelseskonvention

7.11

Nordic (Environmental Protection) Convention.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og NaturBeskrivelse og formål
Nordisk Miljøbeskyttelseskonvention, konvention fra 1974 mellem Danmark, Norge, Sverige og Finland
vedrørende erstatning for grænseoverskridende miljøskader for al slags forurening fra faste kilder. Et af
hovedprincipperne er, at der i vurderingen af etablerings- og/eller produktionstilladelsen til en virksomhed, der kan skade miljøet, også skal indgå eventuelle påvirkninger af miljøet i andre nordiske lande, samt
at myndighederne i disse lande skal informeres om sådanne påvirkninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Ratificeret af Danmark i 1974 uden forbehold for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Der er for øjeblikket ingen grønlandsk deltagelse.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Konventionen er implementeret ved etablering af en national miljømyndighed, som i dag er Departementet for Miljø og Natur.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=48446

OSPAR konventionen

7.12

Konventionen om beskyttelse af det marine miljø i Nordøst-Atlanten.
Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur..
Beskrivelse og formål
Konventionens formål er at gennemføre mulige foranstaltninger til forebyggelse og bekæmpelse af forurening af det marine miljø. For at bevare menneskets sundhed og de maritime økosystemer, har konventionen endvidere til formål at gennemføre de nødvendige foranstaltninger for at beskytte havområdet
mod skadevirkninger af menneskelige aktiviteter. Konventionen dækker den nordøstlige del af Atlanterhavet (mod vest til 42°W) og omfatter dermed hele kyst- og havområdet ud for Østgrønland.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark har ratificeret konventionen i 1995, og territorielt forbehold for Grønland er ophævet marts
1996.
Grønlandsk deltagelse
Grønland har mulighed for at deltage i den danske delegation.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet inden for 3 sømil) og
anordning nr. 1035 af 22. Oktober 2004 om i lov om beskyttelse af havmiljøet (uden for 3 sømil) implementerer konventionen i Grønland. Efter OSPARs udvidede fokusering på beskyttelse af biodiversitet,
økosystemer og særlig vigtige områder skal en del af implementeringsgrundlaget tilsvarende findes i
Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om naturbeskyttelse.
Konventionen får stadig større relevans for Grønland bl.a. fordi der drøftes problemstillinger omkring
arter der findes i Grønland, om marine beskyttede områder samt problemstillinger relateret til råstofområdet.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.ospar.org
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Reference
http://lovgivning.gl/lov?rid={7FF13361-5A48-4D05-95B1-D998C96D73BF}

Ramsarkonventionen

7.13

Konvention om vådområder af international betydning navnlig som levesteder for vandfugle.
The Convention on Wetlands of International Importance, especially as Waterfowl Habitat.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur
Beskrivelse og formål
Konventionen fastlægger rammerne for nationale foranstaltninger og internationalt samarbejde om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af vådområder og deres ressourcer.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark har ved kgl. resolution af 16. juli 1977 ratificeret den i Ramsar den 2. februar 1971 vedtagne
konvention uden terrorielt forbehold for Grønland og den er derfor gældende for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland indgår i den danske delegation ved partskonferencerne der afholdes hvert 3. år. Departementet
for Miljø og Natur deltager aktivt i partskonferencer og de underliggende møder. Under konventionen er
der nedsat et regionatl initiativ ”Nordic-Baltic Wetland Initaitve” hvor Grønland i 2012-2014 varetager
formandsskabet.

Bemærkninger
Grønland havde i 2009 et officielt besøg fra Ramsar sekretariatet (såkaldt Ramsar Advisory Mission).
Rapporten fra dette besøg lægger vægt på rådgivning omkring den generelle implementering af konventionen i Grønland. På denne baggrund er der fokus på opfølgning af anbefalingerne herfra.
Website
http://www.ramsar.org
Reference
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=70616
http://lovgivning.gl/lov?rid={B285FE79-D0A5-4C4A-92B4-B93D0C018161}
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National gennemførelse og/eller forpligtelser
Rammerne for at sikre en implementering af konventionen er lagt i Landstingslov nr. 29 af 18. december
2003 om naturbeskyttelse som varetages af Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø.
Den nuværende nationale lovgivning anses dog ikke som tilstrækkelig for at sikre en tilstrækkelig implementering.
I 1987 besluttede Grønlands Hjemmestyre at anmode om at få 11 områder optaget på den internationale
liste. Dette blev godkendt af Ramsar sekretariatet i 1988. I 2011 blev endnu et vådområde i Grønland
tilføjet den internationale liste efter indstilling af Naalakkersuisut. Følgende områder er udpeget som
Ramsarområder i Grønland:
Aqajarua – Sullorsuaq (Qaasuitsup Kommunia), Qinnguata Marraa – Kuussuaq (Qaasuitsup Kommunia), Kuannersuit Kuussuat (Qaasuitsup Kommunia), Kitsissunnguit (Qaasuitsup Kommunia), Naternaq
(Qaasuitsup Kommunia), Eqalummiut Nunaat - Nassuttuup Nunaa (Qaasuitsup- og Qeqqata Kommunia),
Ikkattoq (Kommuneqarfik Sermersooq), Ydre Kitsissut (Kommune Kujalleq), Heden (Kommuneqarfik Sermersooq), Hochstetter Forland (Nationalparken), Kilen (Nationalparken), Ørsted Dal, Pingel Dal og Enhøjrningen Dal (Kommuneqarfik Sermersooq).
Grønland har løbende dialog med Ramsar sekretariatet om implementeringen af konventionen, og der er
iværksat projekter støttet af DANCEA ordningen, der har relationer til implementeringen af Ramsarkonventionen. Der afrapporteres hvert 3. år for status for implementering af konventionen forud for partskonferencerne. Grønland har i årene 1990, 1993, 1996, 1999 og 2002 indgået i den danske afrapportering. I 2005, 2008, 2012 har Grønland (via Danmark) afrapporteret ved en selvstændig rapport til Ramsar
sekretariatet.

UNESCO konventionen

7.14

UNESCO konventionen om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv.
The UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling samt Departementet for Miljø og Natur
Beskrivelse og formål
UNESCO-konvention fra 1972 er den første internationale aftale, der integrerer kultur- og naturbeskyttelse. Medlemslandene forpligter sig til at sikre effektive tiltag, der beskytter, bevarer og formidler kultur- og naturarven på eget territorium. Dette skal bl.a. ske ved at give kultur- og naturarven en funktion i
lokalsamfundet og integrere kultur- og naturbeskyttelse i den almindelige planlægning.
Under UNESCO-konventionen findes “Man and the Biosphere”-programmet. Programmet, der blev udviklet i 1974, har til hensigt at formidle og vedligeholde en balance mellem mennesker og natur.
Tiltrædelse og hjemmel
I 1977 blev Nationalparken i Nord- og Østgrønland udpeget som Man and Biosphere område af Danmark
på vegne af Grønland.
Danmark og Grønland ratificerede UNESCO-konventionen i 1979.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager årligt i verdensarvsmøder sammen med Kulturarvsstyrelsen i Danmark.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
I 2004 blev Ilulissat Isfjord optaget på UNESCOs Verdensarvsliste som det første grønlandske område.
Departementet for Miljø og Natur er ansvarlig for implementeringen af UNESCOs retningslinier for Ilulissat Isfjord. Dette sker gennem en fredningsbekendtgørelse Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 10 af
15. juni 2007 om fredning af Ilulissat Isfjord samt en forvaltningsplan for området.
Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø er forpligtet til periodevist at indrapportere til
UNESCO hvordan det går med forvaltningen af verdensarvsområdet i Ilulissat.
Nationalparken i Nord- og Østgrønland har siden 1977 været udpeget som “Man and Biosphere Reserve”
(biosfæreområde). Imidlertid er biosfærekonceptet aldrig blevet implementeret. Hertil kommer at konceptet og regelsættet for Biosfæreområder blev ændret i 1995, og at der derfor er behov for en stillingtagen til hvorvidt biosfærekonceptet skal gælde for nationalparkområdet.
Departementet for Miljø og Natur har igangsat en udarbejdelse af en strategi- og handlingsplan for Nationalparkområdet, der bl.a. skal udrede, hvorvidt området udover at være Nationalpark fortsat skal være
Biosfæreområde. Før en beslutning om fremtidig status som biosfæreområde kan træffes, skal der gennemføres en zonering af Nationalparken.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.unesco.org
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Reference
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=49602
http://lovgivning.gl/lov?rid={A890D25B-60FE-4E45-BF65-C31CAE0CA03D}

OPRC konventionen

7.15

Konventionen om beredskab, bekæmpelse og samarbejde vedrørende olieforurening.
International Convention on Oil Pollution Preparedness and Response.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Konventionen danner ramme for internationalt samarbejde om bekæmpelse af større olieforureninger. Parterne i OPRC-konventionen er forpligtet til at træffe foranstaltninger til håndtering af forureningsuheld, enten nationalt eller i samarbejde med andre lande. Konventionen omfatter beredskab, indberetninger og internationalt samarbejde på forsknings- og udviklingsområdet og teknik. Konventionen
danner specielt grundlag for assistance til udviklingslande og lande, der ikke har indgået regionale olieforureningsberedskabsaftaler.
Tiltrædelse og hjemmel
Ratificeret af Danmark i 1996. Landstingsbeslutning i 1996 om Grønlands tiltræden.
Grønlandsk deltagelse
Konventionen har ikke nogen praktisk betydning for Grønland, der allerede har indgået aftaler med den
danske stat, de øvrige nordiske lande og Canada om olieberedskab.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønlands forpligtelser i henhold til konventionen, dækkes både nationalt af det kystnære lokale olieberedskab og det danske olieberedskab uden for 3 sømilgrænsen og indenfor 3 sømilgrænsen ved større
forureninger. Yderligere er Danmark/Grønland/Færøerne med i Københavnsaftalen, en samarbejdsaftale
om gensidig assistance i forbindelse med olieberedskab mellem de nordiske lande og endelig er der CANDEN-aftalen, en tilsvarende aftale mellem Danmark og Canada om gensidig assistance.
I 2000 kom der en protokol til OPRC konventionen omkring farlige og giftige stoffer - Protocol to the
OPRC relating to hazardous and noxious substances (OPRC-HNS Protocol). Grønland tiltrådte protokollen i 2008. Protokollen udvider OPRC konventionen til også at omfatte farlige og giftige stoffer, i stedet
for kun at handle om olie.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.imo.org/about/conventions/listofconventions/pages/international-convention-on-oil-pollution-preparedness,-response-and-co-operation-(oprc).aspx
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Reference
Lovtidende C, 1997, side 519.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=85865

Konvention om beskyttelse og udnyttelse af
grænseoverskridende vandløb og internationale søer.

7.16

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Konventionen har til formål at forebygge, bekæmpe og begrænse forurening af vandområder, der forårsager eller måtte forårsage virkninger på tværs af landegrænserne i grænseoverskridende vandløb og
internationale søer igennem international samarbejd på området. Konventionen har to protokoller: Protokollen om vand og sundhed fra 1999 og Protokollen om civilt erstatningsansvar (civil liability). I 2003
blev konventionen revideret med ændring af artikel 25 og 26.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland tiltrådte den oprindelige konvention i 1997. Territorielt forbehold for Grønlands ved Danmarks
ratificering af ændring af artikel 25 og 26 i 2012 er ikke ophævet.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager ikke i mødeaktiviteter.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ingen implementering nødvendig for konventionen fra 1992, da Grønland ikke har grænseoverskridende
vandløb eller søer.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.unece.org/env/water/
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Reference
Lovtidende C, 1999, side 274.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22806

UNFCCC

7.17

Klimakonventionen / FN’s Rammekonvention om Klimaændringer.
United Nations Framework Convention on Climate Change.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Konventionen er den eneste internationale ramme for regulering af drivhusgasemissioner. Formålet med
rammekonventionen er at stabilisere koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, der
forhindrer skadelig menneskelig påvirkning af klimaet. Formålet med Grønlands deltagelse er at bidrage
til reduktion af den globale udledning af drivhusgasser og sikre, at grønlandske interesser varetages i
forbindelse hermed.
Tiltrædelse og hjemmel
Rammekonventionen er underskrevet af Danmark d. 9. juni 1992 og ratificeret af Danmark uden forbehold for Grønland d. 21. december 1993 med virkning fra d. 21. marts 1994.
Grønlandsk deltagelse
I selvstyrelovens kapitel 4, § 11, stk. 2 fastsættes det, at den danske regering og Naalakkersuisut samarbejder med henblik på at sikre såvel Grønlands interesser som rigets samlede interesser. Heri er indbefattet en pligt for den danske regering til at sikre Grønlands interesser i det omfang, at regeringen
agerer internationalt. Naalakkersuisut deltager som integreret medlem af den danske delegation ved
forhandlinger under konventionen. For at sikre grønlandsk interessevaretagelse i de internationale klimaforhandlinger har Naalakkersuisut indgået en klimasamarbejdsaftale (august 2012) med regeringen
om forhandlinger i UNFCCC, jf. selvstyrelovens § 13, stk. 1.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland forpligter sig til at levere bidrag til Danmarks årlige nationale opgørelser (national inventory
reports) over udledning af drivhusgasser1 til UNFCCC i overensstemmelse med angivne rapporteringsretningslinjer. Dertil kommer aflevering af nationale rapporter (national communications) hvert fjerde år.
UNFCC er en rammekonvention og indeholder ingen bindende krav til at reducere udledningen af drivhusgasser. Det gør til gengæld Kyotoprotokollen, som er vedtaget som et instrument under Klimakonventionen. Grønland har ingen forpligtelser under Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode fra 20132020.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://unfccc.com

1

Klimakonventionen regulerer udledning af CO2, CH4, N2O og F-gasserne: HFC’er, PFC’er og SF6
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Reference
Nalunaarutit A, 1994, side 107.
Lovtidende C, 1994, nr. 89.
Lovtidende C, 2005, side 579.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=71613

Wien-konventionen og tilhørende protokol og ændringer hertil

7.18

Konvention om beskyttelse af ozonlaget.
Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer.

Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
FN-reguleringen består af en rammekonvention - Wien konventionen fra 22. marts 1985 om beskyttelse
af ozonlaget - og en tilhørende protokol - Montreal Protokollen fra 16. september 1987 om stoffer, der
nedbryder ozonlaget. Konventionen er hovedsageligt en hensigtserklæring om samarbejde om forskning
og udveksling af informationer. Konventionen forpligter dog de deltagende parter til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte mennesket og miljøet mod de skadelige virkninger, der stammer
fra eller skønnes at stamme fra menneskelige aktiviteter, der skader ozonlaget. Montreal-protokollen er
en tilhørende nedskæringsaftale om stoffer, der nedbryder ozonlaget.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland tiltrådte konventionen i 1988, da Kongeriget Danmark ratificerede den uden territorielt forbehold for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Der er på nuværende tidspunkt ingen grønlandsk deltagelse.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Konventionen er en rammekonvention, hvis formelle forpligtigelser er af begrænset omfang. Yderligere
forpligtigelser m.h.p. konkret opfølgning af målsætninger beskrives i en tilhørende protokol med senere
ændringer.
I Thule og Kangerlussuaq er der opstillet måleudstyr (måler ozon og uv-stråling) i overensstemmelse med
konventionens anneks I.
Protokol og ændringer hertil
Montreal-protokollen fra 1987 om stoffer, der nedbryder ozonlaget. Protokollen blev underskrevet i
1987 og indeholder bindende aftaler om reduktion af forbrug og produktion af en række ozonlagsnedbrydende stoffer. Protokollen revideres regelmæssigt på grundlag af videnskabelige, tekniske, miljømæssige og økonomiske vurderinger. Protokollen er trådt i kraft den 1. januar 1989. Grønland tiltrådte
protokollen 1991, hvor forbeholdet for Grønland blev ophævet. Protokollen er implementeret ved bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.
London-ændringen i 1990. Protokollen blev ændret den 10. august 1992. Ændringen blev implementeret
ved bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse af visse ozonlagsnedbrydende
stoffer.
København-ændringen i 1992. Protokollen blev ændret den 14. juni 1994. Grønland tiltrådte den i 1993.
Ændringen blev implementeret ved bekendtgørelse nr. 30 af 10. august 2001 om forbud mod anvendelse
af visse ozonlagsnedbrydende stoffer.
Montreal-ændringen i 1997. Protokollen blev ændret den 10. november 1999. Grønland tiltrådte i 2002.
Det kræver en mindre lovændring på bekendtgørelsesniveau før den implementeres.
Beijing-ændringen i 1999. Protokollen blev ændret den 25. februar 2002. Grønland tiltrådte i 2002. Det
kræver en mindre lovændring på bekendtgørelsesniveau før den implementeres.
Bemærkninger:
Ingen.

Reference
Lovtidende C, 1990, nr. 81.
Nalunaarutit A, 1997, side 419.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=49642
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Website:
Ingen.

Århus konventionen

7.19

Konventionen om adgang til information, offentlig deltagelse og adgang til domstole i miljøsager.
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and
Access to Justice in Environmental Matters.
Ansvarlig enhed
Departementet for Miljø og Natur.
Beskrivelse og formål
Århuskonventionen fra 1998 omhandler borgernes miljørettigheder. Konventionen handler om borgernes
adgang til miljøoplysninger, adgang til at deltage i beslutninger på miljøområdet og adgang til at klage og
få en domstilsprøvelse. Konventionen udmærker sig bl.a. ved, at den i modsætning til alle andre miljøkonventioner har en særlig uafhængig komité, som ikke blot landene, men også borgere og NGO’er kan klage
til, hvis landene ikke overholder deres forpligtelser efter konventionen.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland har ikke tiltrådt konventionen jf. afsnit om National gennemførelse. På FM 2014 er der fremsat
forslag i Inatsisartut om, at det territorielle forbehold for Grønland ophæves.
Grønlandsk deltagelse
Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen grønlandsk deltagelse.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Konventionen blev inddraget i Landstingsforordning nr. 8 af 15. november 2007 om ændring af landstingsforordning om beskyttelse af miljøet, hvor klagemuligheden blev ændret i Kapitel 10. Således er
konventionen delvis implementeret.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.unece.org/env/pp/treatytext.html
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Reference
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22991
http://lovgivning.gl/lov?rid={DD908A25-E80F-47EA-BF4D-FF8EF8473250}

8. FINANSER

Aftale mellem de nordiske lande om bistand i skattesager
Aftale om udveksling af skatteoplysninger imellem Andorra og Grønland
Den islandsk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (DBO)
DBO Amerikansk-Grønlandsk aftale
DBO Norsk-Grønlandsk aftale
Grønlands tiltrædelse til den dansk-canadiske dobbeltbeskatningsaftale (DBO)
Udveksling af skatteoplysninger imellem Anguilla og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Aruba og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Bahamas og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Bahrain og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Belize og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Bermuda og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Cayman Islands og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Cook Islands og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Gibraltar og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Grenada og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Guernsey og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Isle of Man og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Jersey og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Liberia og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Lichtenstein og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Macau og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Marshalløerne og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Mauritius og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Monaco og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem San Marino og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Schweiz og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Turks and Caicos og Grønland
Udveksling af skatteoplysninger imellem Uruguay og Grønland
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Aftale mellem de nordiske lande om bistand i skattesager
(bistandsaftale)

8.1

Overenskomst mellem de nordiske lande, Danmark, Færøerne, Grønland, Finland, Island, Norge og
Sverige om bistand i skattesager.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
De kontraherende stater forpligter sig i henhold til aftalen til at yde hinanden bistand i skattesager for så
vidt angår indkomst og formueskatter.
Overenskomsten indeholder regler for, hvornår en kontraherende stat er pligtig at yde bistand i skattesager og for skattekrav som er opstået i en kontraherende stat. Aftalen indeholder desuden regler om
anmodning om oplysninger, indfordring af oplysninger, inddrivelse af skatter mv.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 7. december 1989.
Aftalen er ændret ved tillægsaftale af 30. juni 1997 (overenskomst i henhold til Artikel 20 i aftalen af 7.
december 1989 mellem de nordiske lande om bistand i skattesager).
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Overenskomsten udspringer af et langvarigt og omfattende nordisk samarbejde på skatteområdet.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere oplysninger og til at bistå de nordiske lande i skattesager.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Reference
Lovtidende C, 1992, side 161.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=64031

Udveksling af skatteoplysninger imellem Andorra og Grønland

8.2

Tax Information Exchange Agreement (TIEA), Andorra and Greenland.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Andorra. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 6. april 2013.
Aftalen er indgået på baggrund af praksis iht. Hjemmestyreloven, nu § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og
§ 114, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Andorra på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Den islandsk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (DBO)

8.3

Aftale mellem Island og Grønland til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst – og
formueskat samt bistand i skattesager.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Island og Grønland, ønsker at fremme gensidige økonomiske forbindelser ved, at de indgår en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter og formueskatter.
De kontraherende parter skal derfor arbejde sammen efter overenskomsten for at undgå dobbeltbeskatning.
Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Grønland henholdsvis Island kan beskatte forskellige
former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat modtager fra
den anden stat og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når begge stater beskatter
samme person eller selskab af samme indkomst.
Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om skattemæssigt hjemsted, fast driftssted, indkomst
af fast ejendom, indkomst af erhvervsvirksomhed, indkomst ved skibs- og luftfart, gensidig bistand mv.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 5. juli 2002.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er indgået på baggrund af praksis iht. Hjemmestyreloven, nu § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og
§ 114, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat. Forhandlinger varetages således af Grønland, repræsenteret ved Skattestyrelsen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at arbejde sammen med Island for at undgå dobbeltbeskatning, samt at bistå Island i skattesager.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Nalunaarutit D, 2002, side 196.

Den amerikanske-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (DBO)

8.4

Aftale mellem den amerikanske regering og Grønlands Selvstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning
for så vidt angår indkomst fra international skibs- og luftfart.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Den amerikanske regering og Grønlands Selvstyre, ønsker at fremme gensidige økonomiske forbindelser
ved, at de indgår en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så
vidt angår indkomst fra international skibs- og luftfart.
De kontraherende parter skal derforarbejde sammen efter overenskomsten for at undgå dobbeltbeskatning af indkomst fra international skibs- og luftfart.
Overenskomsten indeholder regler for hvornår Grønland henholdsvis USA kan beskatte forskellige former for indkomst fra international skibs- og luftfart, samt hvordan landene skal lempe dobbeltbeskatning, når begge stater beskatter samme person eller selskab af samme indkomst.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 10. december 2008.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er indgået på baggrund af fuldmagtsloven, nu § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk.
2, i landstingslov om indkomstskat.. Forhandlinger varetages af Grønland, repræsenteret ved Skattestyrelsen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at arbejde sammen med USA for at undgå dobbeltbeskatning
samt at bistå USA i skattesager.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Den norsk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale (DBO)

8.5

Aftale mellem den norske regering og Grønlands Selvstyre til undgåelse af dobbeltbeskatning
for så vidt angår indkomst – og formueskat samt bistand i skattesager.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Den norske regering og Grønlands Selvstyre, ønsker at fremme gensidige økonomiske forbindelser ved,
at de indgår en overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for
så vidt angår indkomstskatter og formueskatter.
De kontraherende parter skal derfor arbejde sammen efter overenskomsten for at undgå dobbeltbeskatning.
Overenskomsten indeholder regler for, hvornår Grønland henholdsvis Norge kan beskatte forskellige
former for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat modtager fra
den anden stat og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når begge stater beskatter
samme person eller selskab af samme indkomst
Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om skattemæssigt hjemsted, fast driftssted, indkomst
af fast ejendom, indkomst af erhvervsvirksomhed, indkomst ved skibs- og luftfart, gensidig bistand mv.
Aftalen med Norge er vigtig, bl.a. henset til forventningerne om flere udenlandske investeringer i Grønland.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 4. august 2005.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er indgået på baggrund af fuldmagtsloven, nu § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2,
i landstingslov om indkomstskat.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at arbejde sammen med Norge for at undgå dobbeltbeskatning, samt at bistå Norge i skattesager.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Grønlands tiltrædelse til den
dansk-canadiske dobbeltbeskatningsaftale (DBO)

8.6

Aftale mellem den canadiske regering og den danske regering til undgåelse af dobbeltbeskatning og
forhindring af skatteunddragelse f.s.v.a. indkomst og formueskatter.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Grønland tiltrådte med aftalen artikel 23 og 26 i den dansk-canadiske dobbeltbeskatningsaftale.
Artikel 23 indeholder regler for, hvornår Grønland henholdsvis Canada kan beskatte forskellige former
for indkomst, som en person eller et selskab, der er hjemmehørende i den ene stat modtager fra den anden stat og om hvordan bopælsstaten skal lempe dobbeltbeskatning, når begge stater beskatter samme
person eller selskab af samme indkomst.
Artikel 26 indeholder regler for udveksling af oplysninger mellem landene for så vidt angår bistand i skattesager.
Tiltrædelse og hjemmel
Artiklerne trådte i kraft den 17. september 1997 og fik virkning fra 3. juni 1998.
Tiltrædelsen skete på baggrund af § 114, stk. 2, i landstingslov om indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Grønland repræsenteret ved Skattestyrelsen vil deltage, hvis forhandlinger om aftalen vedrører Grønland.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at arbejde sammen med Canada for at undgå dobbeltbeskatning, samt at bistå Canada i skattesager.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Lovtidende C, 1998, side 191.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=87446

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Anguilla og Grønland

8.7

Tax Information Exchange Agreement (TIEA), Greenland and Anguilla.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Anguilla. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 2. juni 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Anguilla på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=130379

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Aruba og Grønland

8.8

Tax Information Exchange Agreement (TIEA), Aruba and Greenland.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Aruba. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Aruba på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Bahamas og Grønland

8.9

Tax Information Exchange Agreement (TIEA), Bahamas and Greenland.
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indendrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Bahamas. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 21. juni 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Bahamas på anmodning og
vice versa.

Bemærkninge
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Bahrain og Grønland

8.10

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Bahrain. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 4. juli 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Bahrain på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Belize og Grønland

8.11

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Belize. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Belize på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Bermuda og Grønland

8.12

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Bermuda. Aftalen indeholder
blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 22. april 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Bermuda på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Cayman Islands og Grønland

8.13

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Cayman Islands. Aftalen
indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Cayman Islands på anmodning og vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Cook Islands og Grønland

8.14

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Cook Islands. Aftalen
indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 10. januar 2013.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Cook Islands på anmodning
og vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Gibraltar og Grønland

8.15

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Gibraltar. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 23. januar 2010.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Gibraltar på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Grenada og Grønland

8.16

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Grenada. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 24. marts 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Grenada på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Guernsey og Grønland

8.17

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Guernsey. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 1. november 2009.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Guernsey på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Isle of Man og Grønland

8.18

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Island of Man. Aftalen
indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 13 marts 2008.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Island of Man på anmodning
og vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Jersey og Grønland

8.19

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Jersey. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 6. juni 2009.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Jersey på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Liberia og Grønland

8.20

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).

Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Liberia. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 17. maj 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Liberia på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Lichtenstein og Grønland

8.21

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Lichtenstein. Aftalen
indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 13. april 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Lichtenstein på anmodning
og vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Macau og Grønland

8.22

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Macau. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 19. april 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Macau på anmodning og vice
versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Marshalløerne og Grønland

8.23

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Marshall Islands. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 4. december 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Marshall Islands på anmodning og vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Mauritius og Grønland

8.24

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Mauritius. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 1. maj 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Mauritius på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Monaco og Grønland

8.25

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Monaco. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 13. april 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Monaco på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
San Marino og Grønland

8.26

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser, Skattestyrelsen
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og San Marino. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 7. december 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til San Marino på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Schweiz og Grønland

8.27

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser, Skattestyrelsen
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Schweiz. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 14. marts 2014
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til San Marino på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl

NUNANUT ALLANUT PISORTAQARFIK · UDENRIGSDIREKTORATET · DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS · 2014

91

FINANSER

Reference
Ingen.

Udveksling af skatteoplysninger imellem
Turks og Caicosøerne og Grønland

8.28

Tax Information Exchange Agreement (TIEA)
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Turks and Caicos. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 26. marts 2012.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Turks and Caicos på anmodning og vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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Udveksling af skatteoplysninger imellem
Uruguay og Grønland

8.29

Tax Information Exchange Agreement (TIEA).
Ansvarlig enhed
Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Skattestyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalen åbner mulighed for udveksling af skatteoplysninger mellem Grønland og Uruguay. Aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om anvendelsesområde, forespørgsler, fortrolighed og omkostninger.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 25. januar 2013.
Aftalen er indgået på baggrund af § 12 i lov om Grønlands Selvstyre og § 114, stk. 2, i landstingslov om
indkomstskat.
Grønlandsk deltagelse
Aftalen er et resultat af et fælles nordisk samarbejde vedrørende indgåelse af aftaler om udveksling af
skatteinformationer. Samarbejdet har resulteret i indgåelse af lignende aftaler med en række lande og
jurisdiktioner.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Fra ikrafttrædelsestidspunktet har aftalen umiddelbar virkning i Grønland.
Grønland forpligtes i henhold til aftalen til at udlevere skatteoplysninger til Uruguay på anmodning og
vice versa.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.aka.gl
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9. FISKERI, FANGST OG LANDBRUG

9.12.
9.13.
9.14.

ICRW – IWC (om regulering af hvalfangst)
Fiskeriaftale mellem Grønland og Færøerne
Fiskeriaftale mellem Grønland og Island
Fiskeriaftale mellem Grønland og Norge
Fiskeriaftale mellem Grønland og Rusland
Loddeaftale mellem Grønland, Island og Norge
MoU Nar- og hvidhval
MoU – Isbjørn
NAFMC (North Atlantic Fisheries Minister Conference)
NAFO (Northwest Atlantic Fisheries Organization)
NAMMCO (Agreement on Cooperation in Research, Conservation and Management of
Marine Mammals in the North Atlantic)
NASCO (North Atlantic Salmon Conservation Organization)
NEAFC (North East Atlantic Fisheries Commission)
Oslo konventionen (om fredning af isbjørne)
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9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.

IWC

9.1

Hvalfangst kommissionen
The International Convention for the Regulation of Whaling
Ansvarlig enhed
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Beskrivelse og formål
Aftalen skal sørge for den rette forvaltning af verdens storhvalsbestande og herved muliggøre den fortsatte udvikling af hvalindustrien. Kommerciel hvalfangst har siden 1986 været suspenderet globalt.
Tiltrædelse og hjemmel
International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW), Washington af 2. december 1946 er Konventionen, hvorpå det nuværende International Whaling Commission, IWC bygger på. Kongeriget Danmark har underskrevet ICRW 23. maj 1950.
Til konventionen er knyttet et sæt ”Vedtægter”, som indeholder reglerne for fangst. IWC’s fastsættelse af
nye regler sker ved at ændre Vedtægterne.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager som en del af den danske delegation til IWC.
Naalakkersuisut har et tæt og velorganiseret samarbejde med Udenrigsministeriet omkring store hvaler.
Samarbejdet er formaliseret i Rigets IWC-gruppe, hvor også Færøernes Landsstyre er repræsenteret.
Danmarks delegation optræder på Rigets vegne. Udenrigsministeriet har formandskabet. De grønlandske deltagere i Danmarks delegation er embedsmænd fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Naturinstitut og KNAPK.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De IWC beslutninger, der gælder for Grønland, gennemføres ved bekendtgørelser i henhold til Landstingslov om fangst og jagt af 1999 med senere ændringer.
Grønland er forpligtiget til årlig afrapportering af information om årets fangst, der bl.a. bruges i den Videnskabelige Komites arbejde.
Bemærkninger
IWCkonventionen er ældre end 200sømilegrænserne (hjemlet i Havretskonventionen og indført 1/1
1977) og gælder derfor også indenfor Grønlands fiskeriterritorium.
IWC har kompetence til at fastsætte maksimum for fangst af bestemte bestande af storehvaler men ikke
småhvaler. Hvis et medlemsland indgiver protest imod en reguleringsbeslutning, er landet ikke bundet af
beslutningen.
Website
http://iwc.int/home
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Reference
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=45865

Fiskeriaftale mellem
Grønland og Færøerne

9.2

Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål
Aftalen mellem Grønlands Landsstyre og Færøernes Landsstyre om gensidige fiskeriforbindelser mellem Grønland og Færøerne blev indgået i Torshavn den 27. maj 1997. Aftalen er en bilateral rammeaftale, der indeholder principper for samarbejdet, men ikke udveksling af konkrete kvoter. Kvotebytterne
mellem de to parter finder sted i forbindelse med de årlige forhandlinger, om protokoller for næste års
fiskeri. De årlige protokoller opererer med relativt beskedne gensidige kvoter, men anses for vigtige på
grund af de øvrige fiskerimæssige relationer Grønland har med Færøerne, først og fremmest i de store
organisationer NAFO og NEAFC. Aftalen gælder for 10 år, og kunne opsiges med 12 måneders varsel fra
år 2004 til ophør i år 2005. Herefter har parterne haft mulighed for at opsige aftalen hvert 6. år. Dette
er ikke sket. De primære fiskearter som aftalen indbefatter, er sild, torsk, hellefisk, blåhvilling og rejer.
Til gengæld for, at færøske fartøjer tildeles mulighed for at fiske hellefisk, torsk og rejer i Grønlands
økonomiske zone, tildeles grønlandske fartøjer kvoter til fiskeri efter bl.a. sild, og blåhvilling i Færøernes
økonomiske zone.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev, efter høring i Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, godkendt af det daværende Landsstyre.
Grønlandsk deltagelse
I forbindelse med de årlige forhandlinger om protokoller for det kommende års fiskeri i de to parters
respektive økonomiske zoner deltager for Grønland embedsfolk fra Departementet for Fiskeri, Fangst
og Landbrug samt repræsentanter fra Grønlands Naturinstitut og det grønlandske fiskerierhverv. De to
parter skiftes til at være værter for møderne. For Færøerne deltager embedsfolk fra Fiskeriministeriet
på Færøerne samt repræsentanter for det færøske fiskerierhverv. Forhandlingerne finder sted i henhold
til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De kvoter, der aftales parterne imellem offentliggøres i den årlige bekendtgørelse om kvoter for fiskeri.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: www.nanoq.gl
Det Færøske Fiskeriministerium: www.fisk.fo
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Ilulissataftalen

9.3

Aftale om fiskerimæssigt samarbejde mellem Island og Grønland/Danmark
Aftalen er udformet i tre officielle sprog: Islandsk, dansk og grønlandsk
Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål
Aftalen er fra 1998 og er en rammeaftale, som indeholder principper for det bilaterale samarbejde mellem Island og Grønland, herunder nedsættelse af en Fiskerikommission, som skal mødes mindst en gang
om året og behandle alle sager vedrørende fiskerisamarbejde mellem parterne. Aftalen kan opsiges med
6 måneders varsel af hver part.
Fiskerikommissionen blev nedsat under et møde i København i januar 2013 i form af en protokol til Ilulissataftalen, som blev godkendt og underskrevet af begge parter ved mødet. Protokollen blev endeligt
godkendt af det nye Naalakkersuisut efter valget 12. marts 2013, således at den kunne træde i kraft på
grønlandsk side.
Efter Fiskerikommissionens oprettelse i 2013, et det aftalt i protokollen i henhold til Ilulissataftalen, at
der afholdes mindst et møde om året i november/december med henblik på indgåelse af aftaler om kvotebytning, forvaltning af fælles bestande samt kontrol- og videnskabeligt samarbejde.
Tiltrædelse og hjemmel
Bemyndigelsen til ratifikation af Ilulissataftalen blev i sin tid givet på et Landsstyremøde den 9. juni 1998
og i overensstemmelse med bemyndigelse fra Danmarks Udenrigsministerium af 15. juni 1998. Aftalen
blev underskrevet d. 9. juli 1998 i Ilulissat og trådte i kraft det efterfølgende år. Grønlands tiltrædelse af
Ilulissataftalen har nu hjemmel i Selvstyrelovens § 12.
Grønlandsk deltagelse
Delegationerne til de kommende møder i den grønlandsk/islandske Fiskerikommission ledes af Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, og vil bestå af embedsmænd fra Departementet og repræsentanter fra fiskerierhvervet samt Grønlands Naturinstitut.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De aftalte kvoter til Island indgår i de årlige bekendtgørelser om kvoter for fiskeri.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Fiskeriaftale mellem
Grønland og Norge

9.4

Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål
Aftalen mellem Grønlands Landsstyre og Danmarks regering på den ene side og Norges regering på den
anden side om gensidige fiskeriforbindelser mellem Grønland og Norge blev indgået i København den
9. juni 1992. Aftalen er en bilateral rammeaftale, der indeholder principper for samarbejdet, men ikke
udveksling af konkrete kvoter. Kvotebytterne mellem de to parter finder sted i forbindelse med de årlige
forhandlinger i det såkaldte Kontaktudvalg, om protokoller for næste års fiskeri. Aftalen kunne opsiges
første gang i år 2000 med ophør i 2001. Herefter har parterne haft mulighed for at opsige aftalen hvert 6.
år. Dette er ikke sket. De primære fiskearter som aftalen indbefatter, er torsk, kuller, sej, hellefisk, rejer
og rødfisk. Til gengæld for, at norske fartøjer tildeles mulighed for at fiske hellefisk, rødfisk og rejer i
Grønlands økonomiske zone tildeles grønlandske fartøjer kvoter til fiskeri efter torsk, kuller og sej i den
norske del af Barentshavet.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev, efter høring i Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, godkendt af Landsstyret.
Grønlandsk deltagelse
I forbindelse med de årlige forhandlinger om protokoller for det kommende års fiskeri i de to parters
respektive økonomiske zoner deltager for Grønland embedsfolk fra Departementet for Fiskeri, Fangst
og Landbrug samt repræsentanter fra Grønlands Naturinstitut og det grønlandske fiskerierhverv. De to
parter skiftes til at være værter for møderne. For Norge deltager embedsfolk fra Det kongelige Fiskeri
og Kystdepartement, Fiskeridirektoratet samt repræsentanter for det norske fiskerierhverv. Forhandlingerne finder nu sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De kvoter, der aftales parterne imellem offentliggøres i den årlige bekendtgørelse om kvoter for fiskeri.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: www.nanoq.gl
Det Kongelige Fiskeri og Kystdepartement: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257
Fiskeridirektoratet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd.html?id=257
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Fiskeriaftale mellem
Grønland og Rusland

9.5

Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål

Aftalen mellem Kongeriget Danmarks Regering og Grønlands Hjemmestyre på den ene side og den
Russiske Føderations Regering på den anden side om gensidige fiskeriforbindelser mellem Grønland og Den Russiske Føderation blev indgået i København den 7. marts 1992. Aftalen er en bilateral
rammeaftale, der indeholder principper for samarbejdet, men ikke udveksling af konkrete kvoter.
Kvotebytterne mellem de to parter finder sted i forbindelse med de årlige forhandlinger om protokoller for næste års fiskeri. Aftalen kunne opsiges første gang i 1996 med ophør i 1997. Herefter
har parterne haft mulighed for at opsige aftalen hvert andet år. Dette er ikke sket. De primære fiskearter som aftalen indbefatter, er torsk, kuller, sej, hellefisk og rødfisk. Til gengæld for at russiske fartøjer tildeles mulighed for at fiske hellefisk og rødfisk i Grønlands økonomiske zone tildeles
grønlandske fartøjer kvoter til fiskeri efter torsk, kuller og sej i den russiske del af Barentshavet.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev, efter høring i Landstingets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, godkendt af Landsstyret den 27. februar 1992.
Grønlandsk deltagelse

I forbindelse med de årlige forhandlinger om protokoller for det kommende års fiskeri i de to parters respektive økonomiske zoner deltager for Grønland embedsfolk fra Departementet for Fiskeri,
Fangst og Landbrug samt repræsentanter fra Grønlands Naturinstitut og det grønlandske fiskerierhverv. De to parter skiftes til at være værter for møderne. Forhandlingerne finder sted i henhold
til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De kvoter, der aftales parterne imellem offentliggøres i den årlige bekendtgørelse om kvoter for fiskeri.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: www.nanoq.gl
Russian Federal Agency for Fisheries: http://government.ru/eng/power/243/ samt www.fishcom.ru
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Loddeaftale mellem
Grønland, Island og Norge

9.6

Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål
Aftalen mellem Grønland, Island og Norge om fælles forvaltning af loddebestanden i farvandene mellem Grønland, Island og Jan Mayen blev første gang indgået i København den 29. juni 1994. Den er efterfølgende revideret flere gange, senest i 2003. Aftalen er en blanding af en konkret fiskeriaftale og en
rammeaftale indeholdende principper for samarbejdet om forvaltning af loddebestanden. Aftalen kan
opsiges seks måneder før udløbet af hver toårsperiode. Rent praktisk foregår aftalen således, at Grønland hvert år modtager en meddelelse fra de islandske fiskerimyndigheder vedrørende loddekvoten i den
indeværende eller kommende sæson. Den overordnede TAC fastsættes af de islandske fiskerimyndigheder ud fra biologiske undersøgelser. Ifølge aftalen tildeles Grønland 11 % af den samlede TAC, Norge får
8 % og Island de resterende 81 %.
Tiltrædelse og hjemmel
Landsstyret godkendte den nuværende loddeaftale den 28. maj 1998. Forud for dette var den første aftale blevet godkendt af Landsstyret den 21. april 1994 og herefter godkendt af Landstingets Udenrigsog Sikkerhedspolitiske Udvalg den 22. april 1994.
Grønlandsk deltagelse

Der finder ikke årlige forhandlinger sted mellem aftaleparterne. Det er udelukkende hvis en eller
flere af parterne ønsker at forny aftalen, at dette sker. Ved de tidligere forhandlinger har den grønlandske delegation bestået af embedsfolk fra det daværende Hjemmestyre samt Grønlands Naturinstitut og fiskerierhvervet. Eventuelle forhandlinger finder sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser

Den grønlandske loddekvote offentliggøres i den årlige bekendtgørelse om kvoter for fiskeri. Gennem Fiskeripartnerskabsaftalen med EU har Grønland i en årrække forpligtet sig til at tilbyde 70 %
af den grønlandske del af TAC en til netop EU. Loddesæsonen er forskudt således at den ikke følger
kalenderåret. Det vil sige, at fiskeriet begynder 1. juli og slutter 30. april det efterfølgende år.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Fiskeridirektoratet i Norge: www.fiskeridir.no
Fiskeriministeriet i Island: www.fisheries.is
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: www.nanoq.gl
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Reference
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22834

MoU om nar- og hvidhvaler

9.7

Aftale mellem Grønlands Hjemmestyres Landstyreområde for fiskeri, industri og
ydeområder, og Canadas fiskeriministerium vedrørende bevaring og forvaltning
af narhvaler og hvidhvaler.
Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Beskrivelse og formål
Formålet med denne MOU er at samarbejde om forskning, bevaring og forvaltning af de bestande af narhvaler og hvidhvaler, som migrerer mellem grønlandske og canadiske farvande. Samarbejdet gennemføres med 1) et Fælleskommission om forvaltningen af hvid- og narhvaler (JCNB) mellem Canada og Grønland med Canada og Grønland (Parterne) og Den Nordatlantiske Havpattedyrs Kommission (NAMMCO)
som observatør, og 2) en videnskabelig arbejdsgruppe, Scientific working group (SWG), som nedsættes
af Fælleskommission og rådgiver Kommissionen om de emner, Kommissionen anmoder om.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev underskrevet d. 7. december i 1989, af Grønlands Hjemmestyrets Landstyreområde for
fiskeri, industri og ydeområder, og Canadas fiskeriministerium. Ratifikation af aftalen blev vedtaget i
Landsstyremøder 5. oktober og 1. december 1989.
Grønlandsk deltagelse
I Grønlands delegation indgår sagsbehandlere fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Grønlands Naturinstitut og KNAPK som repræsentanter. Grønlandske fangere har deltaget som observatører.
Der er udpeget 2 kommissionsmedlemmer fra Grønlands side. Forhandlingerne finder sted i henhold til
selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Aftalen er en rammeaftale, som indeholder principper for samarbejdet, men ingen konkrete reguleringsforanstaltninger. Fælleskommission stiller forslag til Parterne med hensyn til forskning, bevaring og forvaltning, således kan Fælleskommissionen afgive biologisk og forvaltningsmæssig rådgivning omkring
fællesbestande af hvid- og narhvaler i Baffin Bugt. Forslag fra den Fælleskommission om reguleringsforanstaltninger gennemføres ved bekendtgørelse med hjemmel i Landstingslov om fangst og jagt af 1999
med senere ændringer.
Formandsskabet af Fælleskommission samt ansvaret for arrangering af kommissionsmødet hvert 2. år
og afrapportering fra dette møde, går på skift mellem Canada og Grønland.
Fælleskommissionens forslag og beslutninger skal godkendes af både Canada og Grønland, før de gennemføres. Aftalen kan udvides til at omfatte bestande af andre arter, som migrerer mellem Canada og
Grønland.
Bemærkninger
Siden 2001 er forskning og biologisk rådgivning for bestande af nar - og hvidhvaler, som migrerer mellem
Grønland og Canada blevet koordineret af en fællesarbejdsgruppe mellem JCNB og NAMMCO.
Website
Ingen.
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MoU om Isbjørne

9.8

Aftalememorandum mellem Regeringen i Canada, Regeringen i Nunavut, og Grønlands Selvstyre om
bevaring og forvaltning af fælles isbjørnepopulationer.
Memorandum of Understanding between the Government of Canada, the Government of Nunavut, and
the Government of Greenland for the Conservation and Management of Polar Bear Populations.
Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.
Beskrivelse og formål
Aftalen er en opfølgning af aftalememorandummet om samarbejde mellem regeringen i Nunavut og
Naalakkersuisut, underskrevet i 2000.
Formålet med denne MOU er at forvalte isbjørne i Kane Bassin’s og Baffin Bugts forvaltningsenheder på
en sådan måde, at deres bevaring og bæredygtige forvaltning sikres ud i fremtiden.
MOU vil etablere et effektivt forvaltningssystem, som vil omfatte overholdelse af forvaltningsprincipperne, f.eks. følgende: (i) opretholdelse af den naturlige balance i økologiske systemer, (ii) beskyttelse
af levesteder for vilde dyr, (iii) opretholdelse af livskraftige, sunde bestande af vilde dyr, som kan understøtte fangstbehov; samt (iv) genoprettelse og genoplivelse af reducerede bestande af vilde dyr og deres
levesteder.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev på Grønlands vegne underskrevet af medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Ane Hansen 30. september 2009 i Kangerlussuaq.
Aftalen er lavet på baggrund af MOU mellem Nunavuts regering og Grønlands Hjemmestyre, af 2000.
Aftalen blev godkendt ved et oplæg til Naalakkersuisut af 25. november 2009.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands deltagelse sker på flere niveauer. I fælleskommission, er Grønland repræsenteret ved 3 medlemmer; 2 fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug og 1 fra KNAPK. Forhandlingerne i fælleskommissionen finder sted i henhold til selvsyrelovens § 12.
Ved lejligheden kan aftalens deltagere nedsætte arbejdsgrupper, hvor Grønland er repræsenteret. Arbejdsgrupperne kan være af videnskabelige karakter, i hvilket tilfælde biologer fra Grønlands Naturinstitut vil være involveret.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Deltagerne vil sikre sig at denne MOU er i overenstemmelse med enhver relevant og anvendelig international lov inklusive bilaterale traktater og konventioner mellem Canada (Nunavut) og Danmark (Grønland)
og eksisterende ordninger mellem deltagerne samt forbunds-, territorial- og lokallovgivning og gældende lovgivning inden for de berørte kommuner og forvaltningsområder i Grønland samt bevaringsprioriteterne i hver deltagers land.
Fælleskommissionen mødes en gang årligt, eller når der foreligger ny biologisk viden om de isbjørnebestande MOU’en omhandler.
Bemærkninger
Ingen.

Reference
Ingen.
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Website
Ingen.

NAFMC

9.9

Den Nordatlantiske Fiskeriministerkonference
North Atlantic Fisheries Minister Conference
Ansvarlig enhed
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål
Den Nordatlantiske Fiskeriministerkonference har hele Nordatlanten som interesseområde. Konferencen er ikke et besluttende organ, men et forum, hvor fiskeriministrene i Nordatlanten mødes for at diskutere synspunkter. Konferencen er fritstillet i forbindelse med hvilke fiskerirelaterede emner deltagerlandene kan diskutere. De nordatlantiske fiskeriministre afholder møderne i et uformelt miljø, således,
at der er mulighed for at knytte kontakter mellem landene. Der afholdes bilaterale møder i margen af
konferencen.
Værtskabet for NAFMC går på tur mellem deltagerlandene, som er Grønland, Island, Færøerne, Canada,
EU, Norge og Rusland.
Formålet med konferencerne - ud over diskussion af de udvalgte emner - er gensidig inspiration ministrene imellem omkring emner, der kan være til gavn for forvaltning og udnyttelse af fiske- og skaldyrsbestandene i Nordatlanten.
Der vedtages ikke reguleringer, men traditionelt afsluttes konferencen med et kommuniké, der indeholder deltagerlandenes fælles fiskerirelaterede holdninger. Endelig holdes der pressekonference.
Tiltrædelse og hjemmel
Første møde blev holdt i Canada i 1995.
Grønlandsk deltagelse
Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug samt departementschefen for Departement for Fiskeri,
Fangst og Landbrug deltager i NAFMC, som afholdes én gang om året i juni eller juli. Forinden selve konferencen afholdes et formøde på embedsmandsniveau, hvor det besluttes hvilket emne der skal diskuteres
til NAFMC. Den grønlandske deltagelse finder sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Der udarbejdes orientering til Naalakkersuisut efter NAFMC.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Ingen.

NAFO

9.10

Nordvest Atlantisk fiskeri organisation
Northwest Atlantic Fisheries Organization
Ansvarlig enhed
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen
Beskrivelse og formål
Det fremgår af NAFO-konventionen, at NAFO, som er en international fiskeriforvaltningsorganisation, består af 12 medlemslande, som er Canada, Cuba, Danmark på vegne af Færøerne og Grønland, EU,
Frankrig på vegne af St. Pierre et Miquelon, Island, Japan, Republikken Korea, Norge, Rusland, Ukraine
og USA. Det fremgår desuden af konventionen, at NAFO reguleringsområde omfatter det nordvestlige
Atlanterhav, herunder havområdet mellem Grønland og Canada. NAFO reguleringsområde omfatter derimod kun farvandene udenfor 200 sømil grænserne ved Grønlands sydvestkyst, Canadas østkyst og USA’s
nordøstkyst. Organisationens hovedformål er, at medvirke til bevarelse og optimal udnyttelse af fiskeressourcerne Nordvest Atlanten.
Det konkrete formål med Grønlands deltagelse i organisationen er, at sikre adgang til at fiske efter rejer ud for New Foundland ved Canadas østkyst, nærmere bestemt ved det internationale område ved fiskebankerne Flemish Cap og Grand Banks. Derudover modtager Grønland den biologiske rådgivning fra
NAFO for hovedparten af sine kommercielle fiskebestande i Vestgrønland.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark deponerede sit ratifikationsinstrument hos Depositaren Canada d. 30. maj 1979, hvilket således var tiltrædelsesdatoen for Danmarks medlemskab af NAFO på vegne af Grønland.
Indtil 1985 var Grønland omfattet af EF’s medlemskab af NAFO. Efter Grønlands udtræden af EF blev
NAFO-medlemmet ”Danmark på vegne af Færøerne” udvidet til ”Danmark på vegne af Færøerne og Grønland
Grønlandsk deltagelse
De grønlandske deltagere i delegationen ”Danmark på vegne af Færøerne og Grønland” er ifølge praksis
de seneste år embedsmænd fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Biologer fra Grønlands
Naturinstitut og repræsentanter fra erhvervet har mulighed for at deltage. Grønlands deltagelse finder
sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
Grønland har formandskabet i delegationen og er ordfører i General Council, som koordinerer organisationens interne forhold, herunder finansielle, organisatoriske og administrative forhold samt organisationens eksterne relationer. Færøerne er ordfører i Fiskerikommissionen, som regulerer fiskeriet i internationalt farvand (reguleringsområdet). Udenrigsministeriet kan deltage som observatør, men praksis de
seneste år har været, at Udenrigsministeriet ikke deltager i delegationen.
Grønland deltager løbende i udvalgs- og arbejdsgruppemøder i organisationen i løbet af året, som er led i
forberedelserne til NAFO årsmøde i september, hvor beslutningerne træffes.

Bemærkninger
Ingen.
Website
www.nafo.int
Reference
Ingen.
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National gennemførelse og/eller forpligtelser
Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri giver hjemmel til at fastsætte regler for grønlandske fartøjers fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, f.eks. i NAFO reguleringsområde. Der er dog endnu ikke
udstedt nogen bekendtgørelse specielt for NAFO-området. Selvstyret må derfor sikre sig, at eventuelt
grønlandsk fiskeri overholder de regler, NAFO har vedtaget i reguleringsområdet. Selvstyret forpligter
sig til at afrapportere grønlandske fangster i reguleringsområdet, og at videresende data fra fiskerikontrollører og satellitovervågning til NAFO-sekretariatet.

NAMMCO

9.11

Nordatlantisk aftale om samarbejde vedr. forskning, beskyttelse og forvaltning af marine havdyr
Agreement on Cooperation in Research, Conservation and Management of
Marine Mammals in the North Atlantic
Ansvarlig enhed
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fangst- og Jagtafdelingen.
Beskrivelse og formål
Formålet med aftalen, er gennem regionalt samarbejde at bidrage til bevarelse, rationel forvaltning og
studier af havpattedyr i Nordatlanten. 4 lande er medunderskrivere af aftalen; Færøerne, Grønland, Island og Norge. Danmark, Canada, Rusland og Japan er observatører. Aftalen danner grundlaget for den
internationale organisation NAMMCO.
NAMMCO er opdelt i Rådet, Forvaltningskomite om hhv. sæler og hvaler, Videnskabelig Komite og Sekretariat (Tromsø) samt en række tekniske arbejdsgrupper, heriblandt Komité om fangstmetoder og Komite
om Inspektion og Observation. Organisationen har kvotebesluttende kompetence, der for grønlandske
arter pt. anvendes for småhvaler og hvalros.
Rådet koordinerer de administrative, finansielle og øvrige interne forhold i NAMMCO. Desuden koordinerer Rådet de eksterne relationer, f.eks. til andre lande og til ICES, JCNB, IWC, Arktisk Råd og andre
forvaltningsorganisationer. I Rådet forelægges studier og analyser af bestandene af havpattedyr, og
oplysninger udveksles. Forvaltningskomiteerne drøfter reguleringsforanstaltninger for bestandene af
havpattedyr. Beslutninger i forvaltningskomiteerne kræver enstemmig tilslutning.
NAMMCOs Videnskabelige Komite består af forskere og forvaltere fra medlemslandene. Eksperter udefra kan inviteres til at deltage i arbejdet.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen blev godkendt på Landsstyremøder 2. og 9. april 1992.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager i henhold til selvstyrelovens § 12. . Danmark inviteres som observatør. Grønlands Selvstyre har formandsskabet i Grønlands delegation. Repræsentanter for Departement for Fiskeri, Fangst
og Landbrugs sagsbehandlere samt KNAPK og Grønlands Naturinstitut deltager i delegationen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Hvis NAMMCO vedtager reguleringsforanstaltninger for havpattedyr på Grønlands fiskeriterritorium,
vil Landstingslov om fangst og jagt af 1999 med senere ændringer indeholde hjemmel til at udstede de
nødvendige bekendtgørelser.
Grønland er forpligtiget til årlig afrapportering af information om årets fangst, der bl.a. bruges i den Videnskabelige Komites arbejde.

Website
www.nammco.no
Reference
Ingen.

NUNANUT ALLANUT PISORTAQARFIK · UDENRIGSDIREKTORATET · DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS · 2014

105

FISKERI, FANGST OG LANDBRUG

Bemærkninger
NAMMCO-aftalen tilsidesætter ikke medlemslandenes forpligtelser i henhold til andre internationale
aftaler. Grønland er derfor bundet af de forpligtelser, der følger af Grønlands deltagelse i Den internationale Hvalfangstkommission, IWC.
Selvom NAMMCO-aftalen omfatter alle havpattedyr, er der enighed om, at NAMMCO for tiden kun skal
fastsætte reguleringsforanstaltninger for sæler og småhvaler, ikke for store hvaler.
Nye medlemslande kan kun optages i NAMMCO, hvis de eksisterende medlemslande er enige.

NASCO

9.12

Nordatlantisk organisation om beskyttelse af laks
North Atlantic Salmon Conservation Organization
Ansvarlig enhed
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen.
Beskrivelse og formål
NASCO er en international fiskeriorganisation med seks medlemmer (Canada, Danmark på vegne af Færøerne og Grønland, EU, Norge, Rusland og USA). Island trak sig fra NASCO medvirkning fra den 31. december 2009 på grund af finanskrisen.
NASCO konventionen, som organisationen bygger på, blev vedtaget i 1982. Konventionen omfatter laksebestandene i det nordlige Atlanterhav. Forvaltningen i NASCO består af Rådet og herunder tre regionale kommissioner: Den Nordøstatlantiske Kommission (EU, Danmark på vegne af Færøerne, Norge og Rusland), den Nordamerikanske Kommission (Canada og USA) og den Vestgrønlandske Kommission (Canada,
EU, USA og Danmark på vegne af Grønland og Færøerne). Formålet med NASCO er ifølge konventionen at
fremme bevaring, genopbygning og forøgelse af laksebestandene samt at fremme videnskabelig information og analyse af bestandene. Naalakkersuisut arbejder i NASCO for at bevare Grønlands historiske
rettigheder til kommercielt laksefiskeri.
De stadigt forværrede tilstande i laksenes hjemfloder i Nordamerika og Europa har medført, at der i de
senere år ikke har været noget ”overskud”, der kunne udnyttes til et kommercielt fiskeri i Grønland, hvorfor den årlige laksekvote til indhandling i Grønland siden 2002 har været fastsat til 0 tons. Der har således udelukkende været tale om fiskeri efter laks til forsyning af det grønlandske hjemmemarked. Til illustration af problematikken vurderede ICES i 2008, at laksebestandene i de europæiske og amerikanske
områder, der forsyner Vestgrønland med laks, var på et historisk lavt niveau. Den biologiske anbefaling
for 2012-2014 viser ikke nogen generelle forbedringer. Anbefalingen er således, at bestandene, der optræder ved Vestgrønland er under forvaltningsgrænsen, og at bestandene lider af reduceret reproduktiv
kapacitet.
Tiltrædelse og hjemmel
Indtil 1985 var Grønland omfattet af EF’s medlemskab af NASCO. Efter Grønlands udtræden af EF blev
NASCO-medlemmet ”Danmark på vegne af Færøerne” udvidet til ”Danmark på vegne af Færøerne og
Grønland”.
Grønlandsk deltagelse
De grønlandske deltagere i delegationen ”Danmark på vegne af Færøerne og Grønland” er ifølge praksis
de seneste år embedsmænd fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Grønlands Selvstyre er
ordfører i West Greenland Comission (WGC), mens Færøernes Landsstyre er ordfører i North East Atlantic Comission (NEAC). Grønlands deltagelse finder sted i henhold til selvstyrelovens § 12.

Bemærkninger:
Ingen.
Website
www.nasco.int
Reference
Ingen.
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National gennemførelse og/eller forpligtelser
NASCO konventionen forbyder fiskeri efter laks uden for 200 sømile-grænserne. Desuden er fiskeri
uden for 12-sømile grænserne forbudt, undtagen ved Vestgrønland, hvor fiskeri er tilladt ud til 40 sømil,
og ved Færøerne, hvor fiskeri er tilladt ud til 200 sømil. NASCO kommissioner kan træffe beslutninger
om regulering af laksefiskeriet, også inden for Grønlands EEZ. Hvis et medlemsland, der er berørt af en
reguleringsbeslutning indgiver protest imod den, er ingen lande bundet af beslutningen. De NASCO-beslutninger, der gælder for Grønland, gennemføres ved bekendtgørelser i henhold til Landstingslov om
erhvervsmæssigt fiskeri.

NEAFC

9.13

Nordøst atlantisk fiskeri kommission
North East Atlantic Fisheries Commission
Ansvarlig enhed
Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Fiskeriafdelingen.
Beskrivelse og formål
Det fremgår af NEAFC-konventionen, at NEAFC, som er en international fiskeriforvaltningsorganisation,
består af 5 medlemslande, som er Danmark på vegne af Færøerne og Grønland, EU, Island, Norge og Rusland. Konventionens område omfatter det nordøstlige Atlanterhav. Det fremgår desuden af konventionen, at NEAFC reguleringsområde omfatter et større område i det centrale Atlanterhav, et stort område
i Norskehavet samt et mindre område i Barentshavet. Organisationens hovedformål er, at medvirke til
bevarelse og optimal udnyttelse af fiskeressourcerne i Nordøst Atlanten.
Det konkrete formål med Grønlands deltagelse i organisationen er at sikre adgang til fiskerikvoter efter
blåhvilling og rødfisk samt evt. andre arter i NEAFC reguleringsområde.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark deponerede sit ratifikationsinstrument hos Depositaren Det Forenede Kongerige for Storbritannien og Nordirland d. 15. marts 1982, hvilket således var tiltrædelsesdatoen for Danmarks medlemskab af NEAFC på vegne af Grønland.
Indtil 1985 var Grønland omfattet af EF’s medlemsskab af NEAFC. Efter Grønlands udtræden af EF blev
NEAFC-medlemmet ”Danmark på vegne af Færøerne” udvidet til ”Danmark på vegne af Færøerne og
Grønland”.
Grønlandsk deltagelse
De grønlandske deltagere i delegationen ”Danmark på vegne af Færøerne og Grønland” er ifølge praksis
de seneste år embedsmænd fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Biologer fra Grønlands
Naturinstitut og repræsentanter fra erhvervet har mulighed for at deltage.
Grønland og Færøerne skiftes hvert år til at have formandskabet i delegationen og til at være ordfører i
Kommissionen. Udenrigsministeriet kan deltage som observatør, men praksis de seneste år har været, at
Udenrigsministeriet ikke deltager i delegationen. Grønlands deltagelse finder sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De IWCbeslutninger, der gælder for Grønland, gennemføres ved bekendtgørelser i henhold til Landstingslov om fangst og jagt af 1999 med senere ændringer.
Grønland er forpligtiget til årlig afrapportering af information om årets fangst, der bl.a. bruges i den Videnskabelige Komites arbejde.

Website
www.neafc.org
Reference
Ingen.
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Bemærkninger
Landstingslov om erhvervsmæssigt fiskeri giver hjemmel til at fastsætte regler for grønlandske fartøjers fiskeri uden for Grønlands fiskeriterritorium, f.eks. i internationalt farvand i Nordøstatlanten. Der
er dog ikke udstedt nogen bekendtgørelse specielt herom. Selvstyret må derfor sikre sig, at eventuelt
grønlandsk fiskeri i dette område overholder de regler, NEAFC har vedtaget. Selvstyret forpligter sig til
at afrapportere grønlandske fangster i reguleringsområdet, og at videresende data fra fiskerikontrollører og satellitovervågning til NEAFC- sekretariatet.
Grønland deltager løbende i udvalgs- og arbejdsgruppemøder i organisationen i løbet af året, som er led i
forberedelserne til Fiskerikommissionens årsmøde i november, hvor beslutningerne træffes.

Oslo konventionen

9.14

Aftale af 15. november 1973 om fredning af isbjørne
Agreement on the Conservation of Polar Bears.
Ansvarlig enhed
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug
Beskrivelse og formål
Samarbejde mellem staterne i de arktiske egne om beskyttelse af isbjørne. Udover Grønland (Danmark)
er Norge, USA, Canada og Rusland medunderskrivere af aftalen.
Aftalen definerer i hvilke situationer, de deltagende lande må tillade nedlæggelse af isbjørne. De situationer der tillades er nedlæggelse i forbindelse med forskning, aktiviteter med beskyttelse til sigte,
beskyttelse imod forstyrrelser af andre arter og traditionel fangst. Aftalen sikrer også mod kommerciel
udnyttelse af isbjørneskind.
Gennem aftalen binder deltagerne hinanden på at fremme forskningsprogrammer, der især omhandler
beskyttelse og forvaltning af isbjørne. Aftalen sikrer deltagerne også deling af disse forskningsprogrammer, samt viden, forskningsresultater og data på nedlagte isbjørne.
Tiltrædelse og hjemmel
Ratificeret af Danmark, incl. Grønland, den 25. januar 1978.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands deltagelse kan deles op i to dele. Den forvaltningsmæssige opfølgning af aftalen sker i Polar
Bear Range States, hvor møderne afholdes hvert andet år, og Grønland deltager med egen delegation. I
disse møder deltager KNAPK også som observatør. Forhandlingerne finder sted i henhold til selvsgtyrelovens § 12.
I IUCN’s Polar Bear Specialist Group (PBSG) deltager Grønland med en delegation på 3. 2 fra Grønlands
Naturinstitut og 1 fra forvaltningen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Aftalens rammer er indarbejdet i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 22. september 2005 om beskyttelse og fangst af isbjørne.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://pbsg.npolar.no/en/agreements/agreement1973.html
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Reference
Lovtidende C, 1978, nr. 41.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=70870

10. RÅSTOFFER, ERHVERV OG ARBEJDSMARKED
Samarbejdsaftale med det norske Oljedirektorat
Samarbejdsaftale med National Energy Board of Canada
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10.1.
10.2.

Samarbejdsaftale med det norske Oljedirektorat

10.1

Samarbejdsaftale mellem Oljedirektoratet i Norge, og Råstofstyrelsen
(tidligere Råstofdirektoratet) i Grønland.
Ansvarlig enhed
Råstofstyrelsen.
Beskrivelse og formål
Formålet med denne aftale er at fremme, styrke og udvikle samarbejdet mellem parterne på kulbrinteområdet.
Tiltrædelse og hjemmel
Underskrevet i Stavanger den 11. januar 2011 af Oljedirektør Bente Nyland og daværende direktør for
Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen. Parterne kan til enhver tid ændre eller opsige denne aftale ved
skriftlig aftale derom. Aftalen er ikke juridisk bindende.
Grønlandsk deltagelse
Parterne tilsigter at afholde mindst et årligt møde, skiftevis i Norge og i Grønland, med henblik på at
udveksle oplysninger samt drøfte deres samarbejde og andre forhold omfattet af denne aftale. Parterne
kan aftale et andet mødested. Møderne finder sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Samarbejdet efter denne aftale kan omfatte ethvert passende forhold på kulbrinteområdet, herunder:

(a) Udveksling af oplysninger om politikker, regler, reguleringsmetoder – og processer, retningslinjer, praksisser, aktiviteter, projekter samt andre forhold på kulbrinteområdet.
(b) Afholdelse af møder af enhver art med henblik på at udveksle oplysninger om, og drøfte sådanne
forhold,
(c) Konkrete projekter,
(d) Møder, seminarer, undervisning og andre aktiviteter for at styrke og udvikle myndighedsansattes viden og kompetencer med hensyn til regulering, administration og forvaltning af, og tilsyn
med kulbrinteressourcer – og aktiviteter, samt de økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger af kulbrinteaktiviteter, og
(e) Besøg og udveksling af myndighedsansatte.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.npd.no
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Reference
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Raastoffer-og-Erhverv/Raastofstyrelsen/Samarbejdsaftaler

Samarbejdsaftale med National Energy Board of Canada

10.2

Samarbejdsaftale mellem Råstofstyrelsen (tidligere Råstofdirektoratet)
i Grønland og Canadas Nationale Energiagentur.
Memorandum of Understanding between the Bureau of Minerals and Petroleum of Greenland and the
National Energy Board of Canada Regarding Cooperation.
Ansvarlig enhed
Råstofstyrelsen.
Beskrivelse og formål
Aftalens formål er at udveksle erfaringer om forvaltningspraksis og begivenheder på råstofområdet.
Tiltrædelse og hjemmel
Underskrevet i Calgary, Alberta, Canada den 13. juli 2010 af direktør for det canadiske nationale energiagentur Gaétan Caron og daværende direktør for Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen. Parterne kan
til enhver tid ændre eller opsige denne aftale ved skriftlig aftale derom. Aftalen er ikke juridisk bindende.
Grønlandsk deltagelse
Samarbejdet kan udmøntes i møder, udveksling af medarbejdere, fælles træningsaktiviteter og lignende.
Samarbejdet finder sted i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Samarbejdet indbefatter udveksling af viden om kriterier for regulering af råstofmrådet, tilgange til tilsyn og myndighedsbehandling, reguleringsmetoder og procedurer, retningslinjer og ”best practices”, og
udveksling af viden om energimarkeder, energipolitikker, og specifikke energiprojekter.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.neb-one.gc.ca
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Reference
http://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Raastoffer-og-Erhverv/Raastofstyrelsen/Samarbejdsaftaler

11. SUNDHED

11.2.
11.3.

Aftale om sundhedsfagligt samarbejde mellem Departement for Sundhed og
Det Islandske Sundhedsministerium
Samarbejdsaftale med det islandske sundhedsvæsen om behandling af
grønlandske patienter
Samarbejdsaftale med The European Environment Agency
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11.1.

Aftale om sundhedsfagligt samarbejde mellem
Grønlands Selvstyre, Departement for Sundhed og
Det Islandske Sundhedsministerium

11.1

Ansvarlig enhed
Departement for Sundhed og Infrastruktur.
Beskrivelse og formål
Aftalen har til formål at styrke og udbygge det sundhedsfaglige samarbejde mellem Grønland og Island.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 1. april 2010 efter underskrift af Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed Agathe Fontain og den islandske sundhedsminister.
Grønlandsk deltagelse
Samarbejdet bliver fortrinsvist udbygget og evalueret på baggrund af møder i et stående samarbejdsorgan, Islandsk-Grønlandsk Sundhedssamarbejde.
Det grønlandske landstyremedlem udpeger 3 medlemmer, hvoraf 2 er embedsmænd, og den ene er en
sundhedsfaglig repræsentant.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønlands Selvstyre, Departement for Sundhed og Det Islandske Sundhedsministerium forpligtiger sig
til at styrke og udbygge det sundhedsfaglige samarbejde.
Det Islandsk-Grønlandske Sundhedssamarbejde forbereder og udvikler aftaler vedrørende akutte patienter, kroniske patienter, ambulante patienter, køb/salg af kirurgi og andre ydelser, rekruttering af
sundhedsfagligt personale til Grønland, uddannelse og efteruddannelse af sundhedsfagligt personale,
udvikling af sundhedsfremme, sundhedsforskning mv.
Der er tale om en frivillig gensidig aftale. Aftalen kan skriftligt opsiges af begge parter med 6 måneders
varsel. Inden aftalen skriftligt opsiges, skal parterne indgå en aftale om afvikling om en overgangsperiode for allerede indgåede aftaler under samarbejdet.
Bemærkninger
Formandsskabet går på skift mellem aftaleparterne for ét år ad gangen. I 2013 har Island formandsskabet. Der afholdes et ordinært møde om året, skiftvis i Nuuk og Reykjavik, og herudover efter behov og
aftale.

Webside
Ingen.
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Reference
Ingen.

Samarbejdsaftale med det islandske sundhedsvæsen om
behandling af grønlandske patienter

11.2

Ansvarlig enhed
Departement for Sundhed og Infrastruktur har det formelle ansvar.
Beskrivelse og formål
Samarbejdsaftalen med det islandske sundhedsvæsen vedrører grønlandske patienter, der henvist til behandling på Island af det grønlandske sundhedsvæsen, uanset om det er planlagt patientbehandling eller
akut evakuering.
De islandske aftaleparter forpligter sig til at modtage akutte patienter fra Grønland til behandling i Island.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalen trådte i kraft den 1. september 1997 efter aftale mellem fra Ministeriet for Sundhed og Socialforsikring, Island, de behandlende sygehuse på Island og det daværende Direktorat for Sundhed og
Forskning.
Grønlandsk deltagelse
Modtagelse af patienter fra Grønland sker i henhold til forudgående aftale mellem den vagthavende læge
på Island og den ansvarlig cheflæge på Grønland.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Aftalen skal ikke implementeres i national lovgivning.
Det grønlandske sundhedsvæsen har forpligtiget sig til at betale en aftalt pris for grønlandske patienter,
der modtager behandling på Island.
Der er tale om en frivillig gensidig aftale, hvor Departement for Sundhed og Infrastruktur er i løbende
dialog med Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse samt det islandske sundhedsvæsen vedrørende evaluering og opdatering af aftalen.
Bemærkninger
Aftalen indeholder nærmere specifikationer om informationsudveksling og betaling. Det indgår i aftalen,
at den af Grønlands sundhedsvæsen godkendte ledsager til børn under 12 år indkvarteres fortrinsvist på
det behandlende sygehus på Island.
I tillæg til samarbejdsaftalen med det islandske sundhedsvæsen har Departement for Sundhed og Infrastruktur i november 2012 indgået en formel aftale med den danske ambassade på Island om støtte til
grønlandske patienter, der er henvist af det grønlandske sundhedsvæsen til behandling på Island.
Website
www.peqqik.gl
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Samarbejdsaftale med
European Environment Agency

11.3

Ansvarlig enhed
Departement for Sundhed og Infrastruktur.
Beskrivelse og formål
Målet er at forbedre udvekslingen af data og information samt kvaliteten og aktualiteten af vurderinger
og fremtidssyn i den europæiske region som helhed og den arktiske region i særdeleshed, relateret til de
miljømæssige virkninger på menneskers sundhed.
Et yderligere mål er at støtte bæredygtig udvikling, integrere sundheds- og miljørelaterede overvejelser med økonomiske politikker samt at beskytte og forbedre sundheden for den europæiske og arktiske
befolkning ved at levere målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til politiske beslutningstagere,
såvel som information til den generelle offentlighed i Grønland og Europa med hensyn til globale miljøproblemer på menneskers sundhed i Arktisk.
Tiltrædelse og hjemmel
Samarbejdsaftalen blev underskrevet den 13. januar 2012 af Medlem af Naalakkersuisut for Sundhed
Agathe Fontain og Executive Director Jacqueline McGlade fra European Environment Agency.
Grønlandsk deltagelse
Samarbejdet indebærer en fri strøm af gensidigt nyttige informationer mellem parterne, uden ledsagende økonomiske konsekvenser.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Samarbejdsaftalen skal ikke implementeres i national lovgivning.
Der er tale om en frivillig gensidig aftale, der ikke medfører formelle forpligtigelser for Grønlands Selvstyre.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.eea.europa.eu/da
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Ingen.

12. FAMILIE OG JUSTITSVÆSEN

FN’s Børnekonvention
FN’s Handicapkonvention
Konvention om bekæmpelse af doping
Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester
Nordisk konvention om social sikring
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12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.

FN’s Børnekonvention

12.1

FN-konvention af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder.
UN Convention on the Rights of the Child.
Ansvarlig enhed
Departementet for Familie og Justitsvæsen.
Beskrivelse og formål
I forlængelse af Verdenserklæringen om Menneskerettighederne fra 1948 vedtog De Forenede Nationer
en række konventioner til at beskytte menneskerettigheder. En af konventionerne er FN’s Konvention om
Barnets Rettigheder, som trådte i kraft i 1990.
Børnekonventionen blev vedtaget på FN’s Generalforsamling i 1989. Konventionen fastsætter bestemmelser om, at lande, der tiltræder konventionen, respekterer børn som selvstændige individer med
politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønland tiltrådte FN’s Børnekonvention d. 11. maj 1993 efter vedtagelse i Inatsisartut.
Til konventionen hører tre valgfri tillægsprotokoller:
• Valgfri protokol af 12. februar 2002 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter
• Valgfri protokol af 25. maj 2000 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn,
børneprostitution og børnepornografi
• Valgfri protokol af 28. februar 2012 til FN-konventionen om barnets rettigheder vedrørende individuel klageadgang (ikke tiltrådt af Grønland)
Grønlandsk deltagelse
Grønlands deltagelse foregår gennem periodevis afrapportering til FN’s Børnekomite og deltagelse i
Danmarks delegation. Grønladns deltagelse finder sted iht § 12 i selvstyreloven.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Konventionen er en bindende aftale mellem deltagerstaterne. Staterne forpligter sig til at efterleve konventionen, dvs. opfylde de forpligtelser, som de har påtaget sig ved at tiltræde konventionen, eventuelt
inkorporere konventionen i national lovgivning. Da området er hjemaget, skal disse forpligtelser opfyldes
af Grønland.
FN’s Komite om Barnets Rettigheder er nedsat gennem artikel 43 i konventionen. Naalakkersuisut skal
rapportere til komiteen cirka hvert fjerde år om realiseringen af konventionen i Grønland. I forlængelse
heraf holdes en eksamination, hvor komitemedlemmerne kan stille uddybende spørgsmål til rapporten.
Herefter offentliggør komiteen sine konklusioner og anbefalinger med henblik på at fremme konventionen i Grønland.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.ohchr.org
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Reference
Lovtidende C, 1992, nr. 6.
Nalunaarutit A, 1993, side 309.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=60837

FN’s Handicapkonvention

12.2

FN-konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap.
UN Convention on the Rights of Persons with disability.
Ansvarlig enhed
Departementet for Familie og Justitsvæsen.
Beskrivelse og formål
FN’s Konvention om Rettigheder for Personer med Handicap blev vedtaget af FN’s Generalforsamling den
13. december 2006.
Konventionens formål er at fremme og beskytte mulighederne for, at personer med handicap fuldt ud
kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at
fremme respekten for deres naturlige værdighed.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark ratificerede konventionen med ikrafttræden den 24. august 2009 uden forbehold for Grønland.
Inatsisartut har på efterårssamlingen i 2012 tiltrådt konventionen.
Grønlandsk deltagelse
Grønland indgår i de periodevise rapporteringer og deltager på vegne af Naalakkersuisut i den danske
delegation ved eksaminationer. Dette sker i henhold til selvstyrelovens § 13.
National gennemførelse og/eller forpligtelserKonventionen er en bindende aftale mellem deltagerlandene og skal inkorporeres eller implementeres i national lovgivning.

Naalakkersuisut skal rapportere til FN’s Komite om Rettigheder for Personer med Handicap cirka
hvert fjerde år. I forlængelse heraf holdes en offentlig eksamination, hvor komitemedlemmerne kan
stille uddybende spørgsmål til en eller flere repræsentanter for Naalakkersuisut. Efter eksaminationen offentliggør komiteen sine konklusioner og anbefalinger med henblik på at fremme realisering
af konventionen i Grønland.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/crpdindex.aspx
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Reference
Lovtidende C, 2009, nr. 35.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=127181

Konvention om doping

12.3

Den internationale konvention mod doping i idræt.
Anti-doping Convention.
Ansvarlig enhed
Departementet for Familie og Justitsvæsen.
Beskrivelse og formål
Formålet med denne konvention er inden for rammerne af UNESCO´s strategi og programaktiviteter på
området for fysisk uddannelse og idræt at fremme forebyggelsen og bekæmpelsen af doping i idræt med
henblik på eliminering heraf.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark har i december 2005 ratificeret konventionen med territorielt forbehold for Grønland. Grønland har ikke selvstændigt ratificeret konventionen, men samarbejder dog tæt med Antidoping Danmark.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands Idræts Forbund har udarbejdet et dopingregulativ.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Antidoping Grønland samarbejder med Antidoping Danmark
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.antidoping.dk
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Reference
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=23180

Nordisk konvention om social bistand og sociale tjenester

12.4

Nordic Convention on Social Assistance and Social Services.
Ansvarlig enhed
Departementet for Familie og Justitsvæsen.
Beskrivelse og formål
Konventionen er underskrevet den 14. juni 1994 og trådte i kraft den 1. oktober 1996.
Formålet er at sikre nordiske borgere, der arbejder eller opholder sig i et andet nordisk land, den samme
sociale tryghed som landets egne borgere.
Konventionen vedrører social bistand, sociale tjenester og andre sociale ydelser, der ikke er omfattet af
reglerne i Nordisk Konvention om Social Sikring.
Konventionen supplerer Nordisk Konvention om Social Sikring.
Tiltrædelse og hjemmel
Inatsisartut tiltrådte konventionen den 24. maj 1995.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands interesser varetages på politisk niveau af medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender i det relevante nordiske ministerråd, MR-S. På embedsmandsniveau varetages Grønlands interesser
af ressortområdet for sociale anliggender, i EK-S.
Konventionen finder anvendelse ved al lovgivning i de nordiske lande vedrørende bistand, tjenester og
ydelser, som er omfattet af konventionen. Konventionen er indarbejdet i de relevante grønlandske regler.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ved godkendelse af konventionen afleverer hvert nordisk land en fortegnelse over den gældende lovgivning, der er omfattet af konventionen.
Hvert år inden udgangen af februar måned giver hvert land det danske udenrigsministerium meddelelse
om de ændringer i fortegnelsen, som skyldes lovgivning, der er gennemført i det foregående kalenderår.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.sm.dk/Temaer/International/internationale-regler-aftaler/Nordisk-konvention-om-social-bistand-og-sociale-tjenester/Sider/default.aspx
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Referencer
Nalunaarutit A, 1998, side 1.
Lovtidende C, 1994, nr. 150.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83047

Nordisk konvention om social sikring

12.5

Nordic Convention on Social Security.
Ansvarlig enhed
Departementet for Familie og Justitsvæsen.
Beskrivelse og formål
Konvention af 15. juni 1992 trådte i kraft samtidig med EØS-aftalen den 1. januar 1994. Nugældende
konvention af 18.august 2003 trådte i kraft for Grønland 28. maj 2005.
Formålet er at sikre nordiske statsborgere, der arbejder eller opholder sig i et andet nordisk land, den
samme sociale tryghed som landets egne statsborgere.
Konventionen vedrører ydelser ved sygdom, fødsel eller adoption, ydelser ved invaliditet, alderdom eller
sygdom, ydelser ved arbejdsskade, ydelser ved arbejdsløshed samt offentlige kontantydelser til børn.
Konventionen viderefører ligestillingen af nordiske borgere i de nordiske lande og selvstyreområder.
Tiltrædelse og hjemmel
Nordisk konvention om social sikring og den tilhørende administrative aftale er trådt i kraft for Grønland,
efter godkendelse i Inatsisartut.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands interesser varetages på politisk niveau af medlemmet af Naalakkersuisut for sociale anliggender i via Nordisk Ministerråd, MR-S. På embedsmandsniveau varetages Grønlands interesser af ressortområdet for sociale anliggender gennem i Nordisk Socialpolitisk Komité, EK-S.
Grønland er ikke medlem af EU og EØS, hvorfor det er den nordiske konvention om social sikring, der
sikrer rettigheder for personer, som flytter mellem de nordiske lande.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Til konventionen hører en administrativ aftale, der beskriver landenes forpligtelser.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
Nalunaarutit A, 2005, side 367.
Lovtidende C, 2003, nr. 40.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23070

13. UDDANNELSE, KIRKE, KULTUR OG LIGESTILLING

Arctic Winter Games
CEDAW (om bekæmpelse af diskrimination mod kvinder)
Konvention om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Konvention om kulturel mangfoldighed
Konvention om verdensarvlisten
Kulturaftale mellem Grønland, Island og Færøerne
Nordisk Gymnasieoverenskomst
Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelser
Sydkorea MoU
Traktat om fremførelser og fonogrammer (WIPO)
Traktat om ophavsret (WIPO)
UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv
United World College
Verdenskonventionen om ophavsret
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13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
13.10.
13.11.
13.12.
13.13.
13.14.

Arctic Winter Games

13.1

Memorandum of Agreement between Greenland Homerule Government and
Arctic Winter Games International Committee
Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.
Beskrivelse og formål
AWG er sportskonkurrencer, specielt for unge, afviklet hvert andet år i et af deltagerlandene. Sideløbende hermed afvikles desuden kulturelle arrangementer, ligeledes med deltagere fra alle medlemslande.
Tiltrædelse og hjemmel
AWG blev etableret i 1968, første arrangement afviklet i Yellowknife, Northwest Territories, i 1970.
Grønland har været repræsenteret i AWGIC fra 1990 som observatør, siden 1993 med ét – og fra 1998
med to bestyrelsesmedlemmer. Memorandum underskrevet 4. september 1993.
Grønlandsk deltagelse
Grønlands repræsentanter i AWGIC udpeges af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kirke Kultur og Ligestillling i samråd med Grønlands Idrætsforbund.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Ifølge aftalen skal Grønland sende en delegation af idrætsudøvere og udøvende kunstnere til hvert AWG,
samt deltage i AWGIC og kan varetage værtskabet som beskrevet i vedtagne manualer.
Bemærkninger
Grønland tilkendegav ved AWG 1996 interesse for værtsskab for AWG år 2002, evt. som delværtskab
med Nunavut. Endeligt tilsagn blev givet ved AWG i 1998 og kontrakten underskrevet i 1999. Grønland
har endnu engang i 2012 underskrevet en aftale om afholdelse af AWG i 2016, hvor sportsgrene på is
varetages af Nunavut.
Website
www.arcticwintergames.org
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Reference
Ingen.

CEDAW

13.2

FN konvention af 18. december 1979 om afskaffelse af
alle former for diskrimination imod kvinder
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Konventionens fremsætter krav om ligestilling for kvinder på alle livets områder, politisk, økonomisk,
socialt, kulturelt og civilt. Den omfatter således en række juridisk bindende kvinderettigheder, som de
185 lande, der har underskrevet konventionen, forpligter sig til at overholde.
Tiltrædelse og hjemmel
Konventionen blev ratificeret af Danmark og trådte i kraft den 21. maj 1983. Konventionen blev ratificeret uden forbehold for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Udenrigsministeriet koordinerer samarbejdet under FN. Grønland deltager i den danske delegation ved
eksaminationer og udarbejder bidrag om status i Grønland til de periodiske rapporter til CEDAW.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Konventionen er en bindende aftale mellem deltagerlandene. For Grønland er den primært implementeret ved Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling mellem mænd og kvinder.
Som kontrolforanstaltning er der i henhold til konventionens art. 17 nedsat en overvågningskomite;
CEDAW-komiteen. De enkelte stater/lande er forpligtet til hvert fjerde år at indberette om fremskridt,
problemer og status i forhold til konventionens krav samt deltage ved de periodiske eksaminationer.
Grønland deltager i den danske delegation ved disse eksaminationer.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
Reference
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Nalunaarutit A, 2002, side 24.
Lovtidende C, 1983, nr. 83.
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=71519

Haagerkonventionen

13.3

Konventionen om beskyttelse af kulturværdier i tilfælde af væbnet konflikt
Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict
with Regulations for the Execution of the Convention 1954
Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Konventionen skal beskytte kulturværdier under væbnede konflikter. Det betyder, at staterne i en krigssituation forpligter sig til at skåne fredede bygninger, sjældne kulturgenstande og i det hele taget modpartens kulturarv. Konventionen forbyder stridende parter at udføre et andet lands kulturskatte og flytte
dem hjem til sig. Formålet med konventionen er at understrege, at et lands kulturarv ikke kun skal beskyttes af hensyn til det pågældende land, men af hensyn til alle lande i verden. Det er altså en international
opgave at forhindre krig på kulturarv.
Tiltrædelse og hjemmel
Konventionen er ratificeret af Danmark, uden territorielt forbehold for Grønland, 26. marts 2003.
Grønlandsk deltagelse
Konventionen omhandler primært forhold under væbnet konflikt, dermed er Grønland forpligtet at følge
konventionen.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Med konventionen forpligter delstaterne sig til at respektere en fjendes kulturarv under krigshandlinger
mod forudsigelige konsekvenser af væbnet konflikt. Konventionen er siden 1954 udvidet med en protokol, der forbyder delstaterne at udføre kulturværdier fra et territorium, de har besat under en væbnet
konflikt.
Bemærkninger
Ingen.
Website
www.unesco.org
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Reference
www.Retsinformation.dk

Konvention om kulturel mangfoldighed

13.4

UNESCO´s konvention om beskyttelse og fremme af de kulturelle
udtryksformers mangfoldighed
Convention of “0 October 2003 on the protection and promotion of
the Diversity of Cultural Expressions
Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Konventionen har overordnet til formål at:

– Sikre staters ret til at føre kulturpolitik på egen jord
– Beskytte den kulturelle mangfoldighed og anerkende dens betydning for de fundamentale menneskerettigheder
– Fremme kulturelt samarbejde på tværs af landene
– Anerkende kulturelle aktiviteters, goders og tjenesteydelsers dobbelte rolle som både ”kultur”
og ”varer”
– Fremme solidaritet med udviklingslande
– Understrege sammenhængen mellem kulturel mangfoldighed og udvikling og i den forbindelse
at støtte udviklingslandes bestræbelser på at fremme kulturel mangfoldighed til gavn for hele
verdenssamfundet.
Tiltrædelse og hjemmel
Konventionen blev den 18. november 2006 ratificeret af Danmark med territorielt forbehold for Grønland. Efter forelæggelse for Inatsisartuit på EM 2009 blev dette forbehold ophævet.
Grønlandsk deltagelse
Grønland har hidtil ikke deltaget.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Der skal ske afrapportering som del af Danmarks afrapportering til UNESCO.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=2185&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Reference
Lovtidende C, 2003, side 393.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=23013

Verdensarvkonventionen

13.5

Verdensarvkonventionen
The World Heritage Convention

Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Formålet med verdensarvkonventionen er først og fremmest at udpege og bevare kultur- og naturarv,
som har betydning for menneskeheden. Målet er også at skabe et effektivt internationalt samarbejde om
at beskytte værdierne til glæde for kommende generationer.
Tiltrædelse og hjemmel
Verdensarvkonventionen fra 1972 om beskyttelse af verdens kultur- og naturarv blev ratificeret af Danmark i 1979.
Verdensarvslisten er udarbejdet på grundlag af den internationale UNESCO-konvention.
Grønlandsk deltagelse
I Grønland blev Kangia (Ilulissat Isfjord) i 2004 optaget på verdensarvslisten.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Optagelse på verdensarvslisten er betinget af beskyttelse, vedligeholdelse og evt. restaurering af de
pågældende steder, og der føres løbende tilsyn med dem for at sikre, at de fortsat kan betragtes som verdensarv. Myndighederne er forpligtede til at tage hensyn til arkitektoniske og kulturmæssige helheder.
Bemærkninger
Grønland har to andre områder på UNESCO´s tentativliste: Et område i Sydgrønland og et i Midtgrønland. En ansøgning om optagelse af området i Sydgrønland forventes færdiggjort i 2014 og fremsendt til
UNESCO januar 2015.
Website
http://whc.unesco.org/en/
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Reference
Ingen.

Samarbejdsaftale mellem Island, Færøerne og Grønland

13.6

Protokollat fra 3. november 2010 til samarbejdsaftale mellem
Island, Færøerne og Grønland om Kultur, uddannelse og forskning

Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Island, Færøerne og Grønland har indgået en samarbejdsaftale om kultur, uddannelse og forskning. Formålet med udvekslingsordningen er, at det skal gøres muligt for kunstnere og kulturarbejdere i hvert af
de tre lande at søge inspiration fra de øvrige vestnordiske lande og at viderebringe viden og erfaringer til
kulturmiljøet i modtagerlandet. Ministerierne i de tre lande fastsætter nærmere regler for udvekslingsordningen.
Tiltrædelse og hjemmel
Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Island, Grønland og Færøerne i 2005. Herefter har ministrene
for Kultur, uddannelse og forskning i de tre lande i Vestnorden, Island, Grønland og Færøerne, vedtaget, at
de til protokollatet hørende indsatsområder skal være gældende for årene 2012-2014.
Grønlandsk deltagelse

Grønland er part i samarbejdet i henhold til selvstyrelovens § 12.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Hvert land afsætter samme midler til årets seminar som afvikles i et af de tre lande på skift.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.nordvux.net/object/27298/nysamarbejdsaftalemellemislandgr%C3%B8nlandogf%C3%A6r%C3%B8erne.htm
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Reference
Ingen.

Nordisk gymnasieoverenskomst

13.7

Aftale af 3. november 2004 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige
om nordisk uddannelsesfællesskab på det gymnasiale niveau
(det almene gymnasium og erhvervsskolerne).
Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Med aftalen forpligter landene sig gensidigt til at give uddannelsessøgende adgang til deres i lovgivningen regulerede almene og erhvervskompetencegivende gymnasiale uddannelser på samme vilkår som
landets egne statsborgere.
Aftalen indeholder et gratisprincip, hvorefter landene og deres skolemyndigheder afstår fra at kræve betaling hos hinanden for den undervisning m.m., som modtages af uddannelsessøgende fra andre nordiske
lande, der følger en i lovgivningen reguleret gymnasial uddannelse
Overenskomsten indeholder desuden bestemmelser om anerkendelse af gennemført uddannelse og
praktik.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønlands tiltræden er sket i forbindelse med Danmarks ratifikation af overenskomsten, da gymnasieområdet på dette tidspunkt ikke var hjemtaget som sagsområde.
Grønlandsk deltagelse
Gennem Grønlands tilslutning til overenskomsten har grønlandske uddannelsessøgende vederlagsfri adgang til gymnasiale uddannelser i hele Norden. Nordiske statsborgere har tilsvarende adgang til gymnasiale uddannelser i Grønland.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønlands deltagelse i samarbejdet er hjemlet i § 7, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011
om den gymnasiale uddannelse, hvorefter den gymnasiale uddannelse er åben for ansøgere, der ikke har
fast bopæl i Grønland, hvis de i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland,
har ret til optagelse på lige fod med ansøgere fra Grønland. Dette omfatter bl.a. den nordiske overenskomst.
Grønland har ved sin tiltræden påtaget sig de forpligtelser, der er beskrevet ovenfor under ”Beskrivelse
og formål”. Udover disse indeholder overenskomsten informationsforpligtelser. Dette gælder en forpligtelse for landene til at informere borgerne og de berørte personer om mulighederne for anerkendelse af
erhvervsuddannelserne gennem en stadig udvikling af indholdet på de respektive netsteder for de nationale referencecentre for erhvervsuddannelse. Derudover en forpligtelse til som et led i den offentlige
uddannelses- go erhvervsvejledning at informere om mulighederne for at gennemgå en i lovgivningen reguleret gymnasial uddannelse helt eller delvist i et andet nordisk land. ”

Website
www.norden.org
Reference
Ingen.

NUNANUT ALLANUT PISORTAQARFIK · UDENRIGSDIREKTORATET · DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS · 2014

129

UDDANNELSE, KIRKE, KULTUR OG LIGESTILLING

Bemærkninger
Overenskomsten bliver løbende forelagt landene til fornyelse gennem Ministerrådet for Uddannelse og
Forskning (MR-U)

Nordisk overenskomst om adgang til videregående uddannelse

13.8

Overenskomst mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om
adgang til videregående uddannelse af 3. september 1996,
som senest ændret ved overenskomst af 31. oktober 2012.

Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Grønland har siden 1997 været omfattet af Nordisk Overenskomst om adgang til videregående uddannelse. Overenskomsten blev indgået mellem Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island den 3. september
1996 og er siden blevet forlænget i flere omgange. Dette skete senest i 2012, hvor overenskomsten blev
forlænget for perioden 2013-2015.
Overenskomsten forpligter landende til gensidigt at give uddannelsessøgende, som har fast bopæl i et
andet nordisk land, adgang til deres offentlige videregående uddannelser på samme eller tilsvarende vilkår som landets egne ansøgere. Landene forpligter sig videre til på bedste måde at virke for, at noget tilsvarende finder anvendelse ved offentligt anerkendte videregående uddannelser, der udbydes af private,
offentligt finansierede uddannelsesinstitutioner. Overenskomsten indeholder desuden en gensidigt forpligtende bestemmelse om, at uddannelsessøgende, der har gennemgået en del af sin videregående uddannelse med godkendt resultat hos et af landene, skal kunne få denne del godskrevet ved en tilsvarende
uddannelse hos et andet land (meritoverførsel). Landene forpligter sig desuden til at informere om uddannelsesmulighederne ved de forskellige institutioner for videregående uddannelse i Norden.
Tiltrædelse og hjemmel
Grønlands tiltræden er sket ved Inatsisartuts tilslutning til beslutningsforslag herom forelagt af Naalakkersuisut på Inatsisartuts efterårssamling 2012 (EM 2013/27). Dette skete den 16. november 2012 og
blev meddelt til Ministeriet for Forskning, Innovation og videregående uddannelser den 20. november
2012.
Grønlandsk deltagelse
Gennem Grønlands tilslutning til overenskomsten har grønlandske uddannelsessøgende vederlagsfri adgang til videregående uddannelser i hele Norden.
Nordiske statsborgere har tilsvarende adgang til videregående uddannelse i Grønland
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Aftalen forudsætter ikke særskilt implementering i national lovgivning.
Grønland har ved sin tiltræden påtaget sig de forpligtelser, der er beskrevet ovenfor under ”Beskrivelse
og formål”

Website
www.norden.org
Reference
Ingen.
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Bemærkninger
Overenskomsten bliver løbende forelagt landene til fornyelse gennem Ministerrådet for Uddannelse og
Forskning (MR-U)

Studenterudveksling m.m. mellem Sydkorea og Grønland)

13.9

Memorandum of Understanding on Academic and Intellectual Cooperation between
the Korea Foundation and The Greenland Ministry of Education and Research
Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Den indgåede MoU har til formål at styrke gensidig forståelse og samarbejde mellem parterne ved at
fremme akademiske og intellektuelle relationer mellem Sydkorea og Grønland
MoU’en indeholder bestemmelser om Academic Exchange og Intellectual Exchange. Der er i General Provisions fastsat, at betingelserne og vilkårene for de programmer, der vil blive udmøntet i regi af MoU’en
vil forudsætte gensidig enighed herom, herunder om budget, og at begge parter vil allokere udgifter til
sådanne programmer gennem gensidig konsultering og på lige vilkår,
Tiltrædelse og hjemmel
MoU’en er underskrevet af præsidenten for Korea Foundation og daværende medlem af Naalakkersuisut
for Uddannelse og Forskning den 13. december 2012.
Grønlandsk deltagelse
Der henvises herom til beskrivelsen under ”Beskrivelse og formål”
National gennemførelse og/eller forpligtelser
MoU’en forudsætter ikke særskilt implementering i national lovgivning.
Der er tale om en ikke juriidsk bindende gensidig aftale, der er gældende for 3 år og som forbliver i kraft,
medmindre en af parterne siger den op med 6 måneders varsel.
Bemærkninger
Ingen.
Website
Ingen.
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Reference
Ingen.

WIPO-Traktat om fremførelser og fonogrammer

13.10

WIPO-traktat om fremførelser og fonogrammer
WIPO Performances and phonograms treaty (WPPT)

Ansvarlig enhed
Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.
Beskrivelse og formål
Traktaten indeholder en række eksklusive rettigheder, som navnlig tager sigte på den ophavsretlige udnyttelse på internettet og i andre nye medier. Traktaten har til formål at sikre fonogramproducenters og
udøvende kunstneres rettigheder i informationssamfundet.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark har uden territorielt forbehold for Grønland den 28. oktober 1997 undertegnet en i Genéve den
20. december 1996 vedtagen WIPO-traktat om fremførelser og fonogrammer.
Grønlandsk deltagelse
Evt. Grønlandsk deltagelse i forhandlinger vil ske i henhold til selvstyrelovens § 12,stk. 4 og § 13.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
De kontraherende parter indrømmer de udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer, som er
statsborgere henhørende under andre kontraherende parter, den i traktaten omhandlede beskyttelse.
Grønland er forpligtet til at implementere dette i national lovgivning.
Den i traktaten omhandlede beskyttelse begrænser eller påvirker på ingen måde beskyttelsen af ophavsretten til litterære og kunstneriske værker. Ingen bestemmelse i traktaten kan derfor fortolkes som en
indskrænkning af en sådan beskyttelse.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.wipo.int.treaties/en/.
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Reference
Ingen.

Traktat om ophavsret (WIPO)

13.11

WIPO-traktat om ophavsret
WIPO Copyright Treaty (WCT)

Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Traktaten indeholder en række eksklusive rettigheder, som navnlig tager sigte på den ophavsretlige udnyttelse på internettet og i andre nye medier. Traktaten har til formål at sikre ophavsmændenes rettigheder i informationssamfundet .
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark har den 13. December 2006 ratificeret traktaten uden territorielt forbehold for Grønland. Traktaten er en særlig aftale i henhold til Bernerkonventionen af 1971, der gælder for Grønland
Grønlandsk deltagelse
Eventuel grønlandsk deltagelse i forhandlinger vil ske i henhold til selvstyrelovens §12,stk. 4 og § 13.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland skal arbejde for at forbedre og opretholde beskyttelsen af ophavsmænds rettigheder til deres litterære og kunstneriske værker på en så effektiv og ensartet måde som muligt. Grønland erkender
behovet for at indføre nye internationale bestemmelser og præcisere fortolkningen af visse gældende
bestemmelser med henblik på det økonomiske, sociale, kulturelle og teknologiske område.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.wipo.int/treaties/en/
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Reference
Bekendtgørelse nr. 29 af 20. december 2010.
www.Retsinformion.dk
Eur-lex.Euuropa.eu

UNESCO´s konvention om immateriel kulturarv

13.12

UNESCO´s konvention af 17. oktober 2003 til beskyttelse af den immaterielle kulturarv
UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage
Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Konventionen har til formål at beskytte den kulturarv, som overvejende er folketraditions-, ritual- og
overleveringsbåret.
Hensigten med konventionen om den immaterielle kulturarv er at skabe en bedre balance mellem materiel og immateriel kulturarv inden for det internationale samarbejde på området. Historisk set har det
næsten udelukkende været den materielle kulturarv, der har nydt retlig beskyttelse.
Tiltrædelse og hjemmel
Inatsisartut har under forårssamlingen 2009 taget stilling til Grønlands Hjemmestyres eventuelle tilslutning til dansk ratifikation af UNESCO´s konvention til beskyttelse af den immaterielle kulturarv. Inatsisartut gav deres tilslutning og efterfølgende har den danske regering i slutningen af 2009 ratificeret
konventionen.
Grønlandsk deltagelse
Grønland er omfattet af registrering, dokumentation, forskning, formidling og træning / overførsel af
viden til næste generation og Grønlands National Museum deltager inden for immateriel kulturarv.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
En ratifikation af konventionen kræver ikke ændringer af grønlandsk lov. Konventionen berører forhold,
som allerede varetages på et højt kvalitativt niveau af vore eksisterende kulturbevaringsinstitutioner,
museer, arkiver og biblioteker, som har til formål at indsamle, bevare, udforske og formidle vor kulturarv.
De ratificerende stater er i henhold til artikel 29 i konventionen forpligtet til at rapportere om national
imple-mentering af konventionen til den i henhold konventionen nedsatte komité. Grønland skal afgive
delbidrag vedr. situationen i Grønland til det danske bidrag.
Bemærkninger
Ingen.
Website
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=home
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Reference
www.Retsinformation.dk

United World College (UWC)

13.13

Internationale skoler der udbyder den internationalt anerkendte
gymnasieuddannelse der hedder, International Baccalaureate (IB).
Agreement with int. schools offering IB.
Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling.
Beskrivelse og formål
Grønland har i henhold til indgået aftale herom siden begyndelsen af 1990’erne sendt studerende til [Lester B. Pearson] United World College i Canada. Siden begyndelsen af 2000’erne er der også
i henhold til aftale herom sendt grønlandske studerende til [Red Cross Nordic] United World College i
Norge. Siden 2012 er der også indgået en aftale med [Li Po Chun] United World College i Hong Kong/
Kina. Departementet afholder uddannelsesudgifter, rejser til og fra skolerne og uddannelsesstøtte.
UWC-skolerne har en ensartet struktur/kultur og lægger vægt på en balance mellem fritid, det faglige og
socialt/humanitært arbejde. Individer skal på bedste måde repræsentere deres land og kultur.
Rekruttering i Grønland varetages dels gennem Uddannelseskaravanen som afvikler uddannelsesmesser
på gymnasier i Qaqortoq, Sisimiut, Nuuk og Aasiaat. Ansøgere rekrutteres typisk fra 1.g. og det er et krav
at ansøgeren skal være stærk fagligt funderet, socialt engageret og skal være under 19 år inden studiestart i september. Udvælgelsen af elever foregår dels på baggrund af ansøgerens sociale- og faglige
profil og i sidste ende gennem personlige interviews.
United World Colleges afvikler International Baccalaureate over 2 år og dimittender modtager den internationale studenterhue. Uddannelsen er meget anerkendt og det er ikke ualmindeligt, at dimittender
fortsætter på universiteter over hele verden, ikke mindst på elite-universiteter såsom Oxford, Harvard,
Yale, Princeton osv.
Tiltrædelse og hjemmel
Aftalerne er indgået direkte mellem departementet og de enkelte skoler.
Grønlandsk deltagelse.
Grønlands deltagelse i UWC sker i henhold til § 12 i selvstyreloven.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Aftalerne forudsætter ikke implementering i national lovgivning. Grønland er fritstillet ift. afvikling eller
udvikling af eksisterende aftaler med de respektive skoler.

Website
United World College har som organisation en samlingshjemmeside: http://www.uwc.org/
De individuelle UWC-skoler har også deres respektive hjemmesider:
Lester B. Pearson UWC: http://www.pearsoncollege.ca/ , Red Cross Nordic UWC: https://uwcrcn.no/ , Li
Po Chun UWC: http://www.lpcuwc.edu.hk/
Reference
Ingen.
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Bemærkninger
Grønland sender årligt én studerende til Canada og én studerende til Norge. Fra 2012 er dette udvidet til
yderligere én studerende til Hong Kong/Kina. International Baccalaureate er en 2-årig uddannelse, hvorfor der (alt andet lige) er 4-6 studerende i alt fra Grønland på de tre United World Colleges

Verdenskonventionen om ophavsret

13.14

Verdenskonventionen om ophavsret som revideret i Paris den 24. juli 1971
Ansvarlig enhed
Departement for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling
Beskrivelse og formål
Verdenskonventionen har til formål at træffe alle nødvendige forholdsregler for at sikre en fyldestgørende og effektiv beskyttelse for ophavsmænds og andre rettighedshaveres rettigheder til litterære,
videnskabelige og kunstneriske værker, såsom skrifter, musikværker, dramatiske og kinematografiske
værker, malerier, gravurer og billedhuggerværker.
Tiltrædelse og hjemmel
Danmark ratificerede den 11. april 1997 om ophavsret som revideret i Paris den 24. juli 1971, uden territorielt frobehold for Grønland.
Grønlandsk deltagelse
Grønland deltager ikke internationalt i arbejdet. Eventuel grønlandsk deltagelse i forhandlinger vil ske i
henhold til § 12, stk. 4 og § 13 i selvstyreloven.
National gennemførelse og/eller forpligtelser
Grønland er forpligtet til at tilrette lovgivningen efter konventionen. Grønland skal sikre, at værker som
er publiceret i en hvilken som helst kontraherende stat, der publiceres første gang inden for en sådan
stats territorium, nyder i enhver anden kontraherende stat såvel den beskyttelse, som denne anden stat
indrømmer de værker af dens egne statsborgere, som første gang er publiceret inden for dens eget territorium, som den beskyttelse, der særligt tilkommer dem i henhold til konventionen.
Bemærkninger
Ingen.
Website

Lovtidende C, 1980, side 431.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=49660
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Reference
Bekendtgørelse nr. 97 af 13. december 1980.
www.Retsinformation.dk

