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GRU alm. del spørgsmål 75:  
 
”For tiden opleves, at EU i sagen om grønlandsk sælfangst vægter EU borgeres misforståede 
moralske hensyn frem for det arktiske folks levevis og bæredygtige fangst af sæler. Samtidig 
ønsker EU at være en integreret medspiller i Arktisk Råd. Udenrigsministeren bedes på den 
baggrund redegøre for sine overvejelser om Danmarks støtte til EU’s ønske om at blive obser-
vatør i Arktisk Råd, og om Danmark aktivt vil promovere Grønlands sælfangstinteresser i for-
bindelse med EU's Arktisk Råd observatørstatus.” 
 
Svar: 
Det fremgår klart af Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020, at den danske rege-
ring sammen med Naalakkersuisut og Færøernes landsstyre støtter EU’s ønske om observatør-
status i Arktisk Råd. Det er vores klare fælles mål og interesse at styrke Arktisk Råd som den 
eneste relevante organisation, der har alle arktiske stater og folkeslag som medlemmer, her-
under ved at sikre samarbejde med lande og organisationer, der har betydning for Arktis. 
 
På Arktisk Råds ministermødet i 2013 blev EU formelt accepteret som observatør, mens im-
plementeringen af beslutningen blev udskudt til et senere tidspunkt, og på det seneste minister-
møde den 24. april 2015 blev det besluttet, at udestående observatørspørgsmål skal søges afkla-
ret på det næste ministermøde i 2017.  
 
Samtidig er det vigtigt, at EU’s involvering i Arktis sker på de arktiske befolkningers præmisser, 
og at EU viser forståelse for arktiske samfunds levevis, herunder anerkender Grønlands sæl-
fangst og handel med sælprodukter som fuldt bæredygtigt og legitimt, samt at EU lever op til 
sine internationale forpligtelser i forhold til oprindelige folks rettigheder.  
 
Danmark og Grønland har sammen lagt en stor indsats i at promovere og fremme forståelsen i 
EU for betydningen af Grønlands sælfangst og for sikre, at EU bidrager til at udrydde mis-
forståelser om Grønlands sælfangst skabt af årelange kampagner imod sælfangst, også som en 
forudsætning for at genoprette forbrugertilliden til sælprodukter.  
 
Den danske regering er indstillet på at fortsætte denne aktive indsats sammen med Grønland i 
de vigtige igangværende forhandlinger om udmøntningen af WTO-afgørelsen. 
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