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Rigsfællesskabet  

•  En del af Rigsfællesskabet 

•  Naturområdet blev hjemtaget til Grønland i 1989 

•  Grønlands Selvstyre har det overordnede ansvar for naturforvaltningen  

•  Konventionen om Biologisk Mangfoldighed – Danmark ratificerede på 
vegne af Grønland konventionen i 1993. 

•  Grønland meddelte at man ikke kan påtage sig de økonomiske 
forpligtigelser, som en implementering kræver! 

•  Grønland har ikke taget stilling til en eventuel ratificering af Nagoya 
protokollen.  
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•  Naturforvaltningsansvaret i Grønland er delt mellem Departementet for 
Miljø og Natur og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. 

•  Departementet for Miljø og Natur 

•  Ansvarlig for naturkonventionerne og aftaler (ext. IUCN) – Ramsar, 
CBD, CITES. Beskyttelse af økosystemer og fredede områder herunder 
Nationalparken, UNESCO verdensarvsområdet samt 
Ramsarområderne.  

•  Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug  

•  Ansvarlig for artsforvaltning (fisk, fugle samt pattedyr) samt dertil 
hørende regionale og internationale aftaler (IWC, NAMMCO mv) 

 

Artikel 8j –fokus på oprindelige folks rettigheder (varetages af 
Udenrigsdirektoratet )  

 

Selvstyret 



Organisationsdiagram 



Grønland/Danmark  

•  Grønland udarbejder selvstændige afrapporteringer til CBD (og 
Ramsar). Disse fremsendes dog som en del af Danmarks 
afrapportering. 

•  Seneste afrapportering fremsendt 1. marts 2014 - afholdes af af 12. 
partskonference under CBD i oktober 2014. 

•  Grønland indgår normalt i den danske delegation på CBD COP. Dette 
såfremt der er sager af særlig relevans for Grønland.  

•  Grønland inddrages og høres i udarbejdelsen af det danske 
mandatnotat.  
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•  Rammen for konventionen er implementeret i Langdstingslov 
nr. 29 af 18. december 2003. 

•   Formål at beskytte den biologisk diversitet, inklusiv gener, 
habitater, arter og økosystemer og sikre en bæredygtig 
udnyttelse af de levende ressourcer.  

•  En række bekendtgørelser som beskytter arter og fredede 
områder.  

Råstofaktiviteter er ikke omfattet af loven !  

Lovgivning  



Implementering nationalt 

•  Ingen nationale målbare mål (mangel på biodiversitets strategi) 

Status: 
 
•  Fokus på artsforvaltningen og til dels fredninger 

•  Rødliste udarbejdet i 2008 

•  Bekendtgørelser udarbejdet 
 
•  Lovgivning om genetiske ressourcer (Landstingslov nr. 20 af 20. november 

2006 om kommerciel og forskningsmæssig anvendelse af biologiske 
ressourcer)  

 



Strategi for beskyttede områder 

 

•  Grønland har 12 områder beskyttet i 
forhold til nationale 
fredningsbekendtgørelser 

•  - få marine områder 
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Fredede områder i Grønland 

A      -   Naturreservatet i Melville Bugt 
B      -   Kitsussunnguit – Grønne Ejland 
C      -   Ilulissat Isfjord (UNESCO Verdensarv) 
D      -   Arnangarnup Qoorua - Paradisdalen 
E      -   Arktisk Station 
F      -   Nationalparken i Nord- og Østgrønland  
G     -  Austmannadalen 
H     -  Akilia 
I      -   Ivittuut og Kangilinnguit 
J      -   Qinnguadalen, Qinngeq Kujalleq, Tasersuaq og Kuussuaq 
K     -  Uunartoq 
L     -   Klosterdalen 



Tiltag 

 

 
 

•  Identificering af vigtige naturområder i Grønland – 
Hotspots 

•  Udarbejdelse af strategi for beskyttede områder 
 
•  En række internationale tiltag af relevans 
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Marine signifikante områder 

!  Arktisk Råd og relateret arbejde i IUCN 
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•  Arktisk Råd. Grønland er Head of Delegation for arbejdsgruppen 
Conservation of Arctic Flora and Fauna under Arktisk Råd. Co-lead 
for det store arktiske biodiversitets moniteringsprogram CBMP samt 
var co-lead for det arktiske biodiversitets assessment som udkom i 
maj 2013.  

•  CAFF – biodiversitetsgruppen i Arktisk Råd kan ses som den 
regionale implementering af CBD. 

•  Mange tiltag i CAFF er direkte opfølgning af CBD.  

•  Opfølgning af det arktiske biodiversitets assessement (ABA) linker til 
CBDs strategiske mål for 2020. 

Implementering - regionalt 



Det arktiske biodiversitets assessment – 
produkter  
 

•  En film om ABA  
•  Dansk og grønlandsk versioner af 

synteserapporten samt det politiske 
dokument.  

•  Seminar og borgermøder 
•  De 17 politiske anbefalinger føles nu op 

nationalt – med udarbejdelse af en 
national implementeringsstrategi 
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