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Fåtallige og sjeldne arter på Grønland 
bør forvaltes sentralt; mange av disse 
artene omfattes også av internasjonale 
avtaler og kan følgelig ikke forvaltes 
lokalt. Men noen arter kan være egnet 
til å forvaltes lokalt — de som danner 
geografisk avgrensede bestander og er 
alminnelig forekommende i flere land.

Fordeler ved lokal forvaltning
Dette fremgår av NINAs rapport om 
utdelegering av forvaltningsansvar for 
levende ressurser på Grønland. De 
mest åpenbare bevaringsmessige for
deler med en lokal forvaltning er at en 
lokalt hurtigere kan spore endringer i 
bestanden, samtidig som en lettere kan 
regulere fangsten etter dens fysiologis
ke tilpasning til den geografiske lokali
tetens miljø.

Forsøk med fjellørret og rein
På denne bakgrunnen er f jellør
ret på SørGrønland og reinsdyrbe
standen på Nussuaqhalvøya godt 
egnet for forsøk med lokal forvalt
ning. Utnyttelse av reinsdyr har alltid 
hatt stor betydning for grønlenderne. 
Dyrene kan kalve allerede i ettårsalde
ren, og bestandene har således et stort 
produksjonspotensial. Med tanke på en 
bærekraftig utnyttelse er det viktig å 

Det moderne Grønlands utvikling og 
industrialisering har røtter tilbake til 
det opprinnelige fangtservervet og 
er i stor grad basert på å utnytte de 
levende ressurser. Samtidig er retten 
til å drive med fiske og fangst sterkt 
forankret i befolkningen. 

Nye interesser
Men det er også oppstått andre og nye 
interesser, som for eksempel naturtu
risme, betalingsjakt og sportsfiske. Det 
er flere enn tidligere som skal dele res
sursene mellom seg. Det oppstår kon
flikter mellom de forskjellige interes
sene når ressursene er begrenset.

Flere enn før skal dele Grønlands ressurser

Fiskekutter på Grønlands vestkyst.                                                     Foto:  Arild Landa.

kjenne bestandenes antall og avgrens
ninger, deres størrelse og tilvekst, og 
tilstanden til dyr og vegetasjon. Mye 
av denne informasjonen kan oppnås 
gjennom et samarbeid mellom lokale 
aktører og biologer. Disse forholdene 
gjør reinsdyrene til en velegnet art når 
man vil utvikle og prøve lokal forvalt
ning. Videre omfattes ikke reinsdyrene 
av internasjonale avtaler.

Lange tradisjoner
Vi har begrenset viten om fjellørreten, 
som finnes over hele Grønland, men 
artens biologi er ganske godt kjent 
fra andre arktiske områder. Fangst av 
fjellørret har lange tradisjoner på Grøn
land, og den er en populær sportsfisk, 
som trolig har store muligheter innen 
turismen. Fisken er alminnelig forekom
mende i lokale bestander, og heller ikke 
fjellørreten omfattes av internasjonale 
avtaler.

Ressurs og interessepartnere
Forvaltning av og konflikter om de 
levende ressursene har mange sider. 
Dels er det tale om hensynet til selve 
ressursen og dens livsbetingelser; res
sursen har en egenverdi som skal 
forvaltes slik at den kan gi livskraftige 
bestander inn i fremtiden. Dels dreier 
det seg om hensynet til alle interesse
partnerne.

Må oppfattes som rettferdig
Målet med å forsøke lokal forvaltning 
er å oppnå en bærekraftig utnyttelse og 
en forvaltning som oppfattes som rett

ferdig av brukerne. Den største utfor
dringen er at alle som har interesser i 
en ressurs, tar et aktivt ansvar for at 
den opprettholdes lenge. Dette krever 
at alle parter har evne og vilje til å inngå 
kompromisser. 

Det er derfor klart at lokal forvalt
ning er ressurskrevende og vil avdekke 
mange problemer som må finne sin løs
ning over tid.
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Noen av samforvaltningens utfor-
dringer og problemer illustreres i 
rapporten gjennom erfaringer fra 
Canada og Norge, og det trekkes 
linjer fra disse eksemplene til de 
grønlandske forhold. 

Sentralisert forvaltning
Dagens ressursforvaltning på Grøn
land er relativt sentralisert, og bru

kermedvirkning blir hovedsakelig 
ivaretatt av nasjonale foreninger, 
politiske institusjoner og gjennom 
høringer og dialogmøter. Disse fora
ene involverer i dag et fåtall aktører.

Utvikling lokalt
Utvikling av nye lokale forvaltnings
modeller må finne sted lokalt. Tid 
og ressurser må stilles til rådighet for 
å sikre en inkluderende prosess. På 

samme måte vil opprettelse av nye 
forvaltningsorganer være avhengig 
av at tilstrekkelige ressurser gjøres 
tilgjengelige. Spørmålet om bru
kerne selv også må bidra økonomisk 
til dette, blir stilt. En modell med 
etablering av “Trust Funds”, som i 
Canada, kan være en finansierings
mulighet for vilt og fiskeforskning 
og utdannelsesformål innen natur
forvaltning på Grønland.

Delegering av forvaltningsansvar — fleksibelt og problemfylt

samforvaltninG — erfarinGer fra Canada oG norGe

Internasjonalt har man i de senere år 
sett en økende tendens til at lokale 
aktører spiller en rolle i ressursfor
valtningen; dette kalles gjerne co
management eller samforvaltning. En 

slik delegering av forvaltningsansvar 
kan skje etter forskjellige modeller. 
Et hovedprinsipp er at flere aktør
grupper får innflytelse når forvalt
ningstiltak skal utformes og gjen

nomføres. Dette kan gi en mer flek
sibel forvaltning og et redusert kon 
fliktnivå.

Reell myndighet
lokalt

Et avgjørende element i utviklingen 
av lokale forbaltningsmodeller, er 
at de nye organisasjonene gis reell 
myndighet, for eksempel i forbin
delse med kvotefastsettelse, jakt/
fangst/fiskeregler, frednings og jakt/
fiskeperioder osv. Det anbefales at 
slike forvaltningsorganer utnevnes 
politisk av kommunene, men at for
skjellige interesser og perspektiver 
ivaretas gjennom planmessig utvel
gelse av medlemmer. Ansettelse av 
medarbeidere i en posisjon mellom 
besluttende organer og lokale res
sursbrukere kan bidra til en bedre 
dialog og forbedre informasjonen 
mellom de ulike parter. Dette sees 
også av eksemplene fra Canada og 
Norge.

Samarbeid om praktiske forvalt 
ningsoppgaver kan redusere kon
flikter og forbedre tilliten mellom 
grupper. Bestandsovervåkning og 
registreringsarbeid er oppgaver 
som er velegnet for lokal deltagelse. 
Informasjon om forvaltningen og 
forskningens aktiviteter bør være en 
sentral komponent i dialogen mel
lom de forskjellige aktørene. Det er 
dessuten ønskelig å involvere også 
andre grupper enn dem som har en 
sterk forankring i tradisjonell natur
bruk.

Reinsdyrforskning ved hjelp av lokale fangere, Inglefield Land, 
Nordvest-Grønland.                                      Foto: Arild Landa.


