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F o r s l a g  

til 

F r e d n i n g s l o v  for  G r ø n l a n d .  

(Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 9. maj 1974.*) 

Kapitel I. 

Fredede fortidsminder og fund. 
§ 1. Jordfaste fortidsminder, der er syn- 

lige i terrænet, såsom ruiner, bopladser, 
køkkenmøddinger, grave og stensætninger, 
må ikke beskadiges, ændres eller flyttes helt 
eller delvis. Der må heller ikke bygges, gra- 
ves, pløjes, tændes ild, rejses telte eller hen- 
kastes affald i og på fortidsminderne. 

Stk. 2. Reglerne om 'jordfaste fortidsmin- 
der gælder ikke anlæg fra tiden efter år 
1900, bygninger, der er i brug, samt varder. 

§ 2. Inden for en afstand af 20 m fra de 
jordfaste fortidsminder, der er omfattet af 
§ 1, er enhver virksomhed, der i væsentlig 
grad kan virke skæmmende på fortidsmin- 
det, forbudt. Rigsantikvaren kan bestemme, 
at fund med tilknytning til fortidsmindet 
skal lades urørt, eller at disse skal afleveres, 
såfremt de måtte være fjernet. 

§ 3. Findes under jordarbejde et jord- 
fast fortidsminde, skal arbejdet standses i 
det omfang, det berører fortidsmindet. 
Fundet skal straks anmeldes til rigsantikva- 
ren og de fundne genstande efter anmodning 
afleveres. Rigsantikvaren meddeler snarest 
den, der udfører arbejdet, om arbejdet kan 
fortsætte, eller om det skal indstilles, indtil 
der er foretaget en undersøgelse eller der er 
taget stilling til, om fredningssag skal rejses. 
Rigsantikvarens afgørelse kan indbringes 
for ministeren for Grønland. 

Stk. 2. Hvis nogen privat lider tab i an- 
ledning af arbejdets standsning, har han 
krav på erstatning. Kravet fremsættes over 
for rigsantikvaren, der forelægger spørgsmå- 

let om erstatning for ministeren for Grøn- 
land. Bestemmelsen i § 16, stk. 3, finder til- 
svarende anvendelse. 

§ 4. Andre fund af historisk eller kul- 
turhistorisk interesse end dem, der er nævnt i 
§§ 1-3, skal anmeldes til rigsantikvaren, så- 
fremt de fundne genstande er fjernet fra 
findestedet, og efter hans anmodning afleve- 
res. 

Stk. 2. Fund skal fortrinsvis forblive i Grøn- 
land. Rigsantikvaren kan udpege lokale re- 
præsentanter, der kan modtage anmeldelse 
om fund og opbevare afleverede genstande, 
indtil der er truffet bestemmelse om deres 
anbringelse. 

§ 5. Rigsantikvaren kan gøre undta- 
gelse fra bestemmelserne i § 1, stk. 1, § 2, 
§ 3, stk. 1, og § 4. Hans afgørelse kan ind- 
bringes for ministeren for Grønland. 

§ 6. §§ 1-3/ finder tilsvarende anvendelse 
på jordlag med indlejret subfossilt drivtøm- 
mer, subfossilt knoglemateriale i jord eller 
is samt meteoritter af en sådan størrelse, at 
de ikke kan fjernes med håndkraft. 

Stk. 2. Fund af løstliggende subfossilt 
knoglemateriale samt af mindre meteoritter 
skal anmeldes, såfremt de fjernes fra finde- 
stedet, og efter anmodning afleveres."' 1 

§ 7. For så vidt angår de i § 6 nævnte 
fund, træffes afgørelsen af henholdsvis bota- 
nisk museum, zoologisk museum og minera- 
logisk museum. Der kan udpeges lokale re- 
præsentanter, der kan modtage anmeldelse 
om fund og opbevare afleverede fundne 
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genstande, indtil der er truffet bestemmelse 
om deres anbringelse. 

§ 8. Ministeren for Grønland kan fast- 
sætte bestemmelser om dusør for anmeldelse 
og aflevering af de i §§ 4 og 6 nævnte gen- 
stande. 

Kapitel II. 

Fredning. 
§ 9. Ministeren for Grønland kan fore- 

tage fredning af plante- og dyrearter i hele 
Grønland eller i bestemte områder. 

StJc. 2. Ministeren kan endvidere foretage 
fredning af ubeboede områder og lokaliteter, 
hvor nyplantninger eller udsættelse af dy- 
reyngel påtænkes eller er sket. 

Stk. 3. Ministeren fastsætter de nærmere 
regler om fredningens indhold og omfang. 

§ 10. Der kan efter reglerne, i §§ 11-17 
foretages fredning af: 

1) Områder, som på grund af deres land- 
skabelige værdi eller beliggenhed i nærheden 
af bosteder har væsentlig betydning for 
almenheden. 

2) Områder og lokaliteter, h vis bevarelse af 
videnskabelige, undervisningsmæssige eller 
historiske hensyn er af væsentlig interesse. 

3) Bygninger, bygningsdele og varder, 
hvis bevarelse på grund af deres historiske 
værdi er af væsentlig betydning. 

§ 11. I forbindelse med fredning efter 
§ 10 træffes bestemmelse om fredningens 
omfang og indhold. Der kan endvidere træf- 
fes bestemmelse om, hvilke foranstaltninger 
ejeren eller brugeren eller vedkommende 
kommune skal træffe til fredningens gen- 
nemførelse. 

§ 12. Fredningssag kan rejses over for 
landshøvdingen af et ministerium, landsrå- 
det, en kommunalbestyrelse eller en fore- 
ning eller institution, der er anerkendt af 
ministeren for Grønland hertil. 

§ 13. Landshøvdingen kan afvise sagen, 
såfremt han finder, at fredning ikke, eller 
ikke for tiden, bør gennemføres. 

Stk. 2. Landshøvdingens afgørelse kan 
indbringes for ministeren for Grønland af de 
myndigheder m.fl., der er nævnt i § 12. 

§ 14. Hvis landshøvdingen, om fornø- 
dent efter indhentet udtalelse fra personer 
eller institutioner, der må anses for sagkyn- 
dige med hensyn til de formål, den på- 
tænkte fredning skal tjene, finder, at fred- 
ning kan komme på tale, foretager han be- 
kendtgørelse i Statstidende og Grønlandspo- 
sten om sagens genstand og omfang. Samti- 
dig underretter han de ejere og brugere, hvis 
rettigheder skønnes at blive berørt. Fristen 
for fremsættelse af protester og erstatnings- 
krav kan ikke fastsættes til mindre end 3 
måneder. 

Stle. 2. Sagen forelægges for kommunalbe- 
styrelsen, hvis det drejer sig om en stedlig, 
begrænset fredning. Alle fredningssager fo- 
relægges landsrådet. 

Stk. 3. Når der har fundet bekendtgørelse 
sted, må der ikke foretages noget, der kan 
hindre eller vanskeliggøre fredningens gen- 
nemførelse. 

§ 15. Fremkommer der ikke protester 
eller erstatningskrav i anledning af den 
planlagte fredning, kan landshøvdingen 
træffe bestemmelse om fredning. 

Stk. 2. Rejses der indsigelse mod frednin- 
gen eller fremsættes erstatningskrav, fore- 
lægger landshøvdingen sagen for ministeren 
for Grønland. Ministeren træffer herefter 
bestemmelse om, hvorvidt fredningen skal 
gennemføres. 

Stle. 3. Selv om fredningen ikke gennemfø- 
res, kan der ydes erstatning til den, der har 
lidt tab ved ikke at kunne udnytte sin ejen- 
dom som hidtil. 

Stk. 4. Kan ministeren ikke godkende et 
erstatningskrav, anlægger landshøvdingen 
sag mod den pågældende til afgørelse af 
spørgsmålet. 

§ 16. Meddelelse om beslutninger i hen- 
hold til § 13, stk. 1, og § 15, stk. 1 og 2, gives 
til den, der har rejst sagen, samt andre, der 
har været inddraget under sagen. 

Stk. 2. Inden 14 dage efter, at en fred- 
ningsbeslutning er truffet, foretager fred- 
ningsmyndigheden bekendtgørelse om fred- 
ningen i de i § 14, stk. 1, nævnte blade. 

Stk. 3. Fredningsmyndigheden drager 
omsorg for gennemførelse af de foranstalt- 
ninger, der er nødvendige til sikring af fred- 
ningen, og lader fredningsbeslutningen regi- 
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strere i de tilfælde, hvor fredningen angår 
privat ejendom. 

§ 17. Ophævelse eller ændring af fred- 
ning efter dette kapitel sker efter samme 
regler som gennemførelse af fredning. 

Sth. 2. Ministeren for Grønland kan tilla- 
de, at fredningsbestemmelser fraviges, hvis 
det kan ske uden skade for fredningens for- 
mål. 

Kapitel III. 

Friluftsreklamer. 
§ 18. Uden for bymæssig bebyggelse må 

reklamer og propagandaskilte ikke anbrin- 
ges i fri luft, medmindre de er anbragt i 
umiddelbar tilknytning til en næringsdrift 
eller virksomhed, som de vedrører. 

Stk. 2. Landshøvdingen kan gøre undta- 
gelse fra denne bestemmelse, og hans afgø- 
relse kan indbringes for ministeren for Grøn- 
land. 

Kapitel IV. 

Nationalpark. 
§ 19. Et  område af landsdelen Nord- og 

Østgrønland fredes som nationalpark med 
det formål at bevare områdets naturtil- 
stand. Nationalparkens sydgrænse fastsæt- 
tes som en linie fra Kap Biot (pynten nord 
for Flemings Fjord ca. 10 km syd for 72° 
nordlig bredde) vestpå gennem bjergryggen 
og derefter langs østsiden af Staunings Al- 
per til og langs med nordsiden af søerne 
Holger Danskes Briller, vestpå til Storm- 
pynt på nordkysten af Nordvestfjord, herfra 
følgende nordkysten af Nordvestfjord indtil 
øen Mågetuen, videre tværs over fjorden og 
tværs gennem Renland til bræen nord for 
Rypefjord og derfra syd om Nunatakkerne 
til indlandsisen på 71° nordlig bredde. Her- 
fra fortsætter grænselinjen tværs over ind- 
landsisen til Petermanns Gletscher. End- 
videre henregnes den ud for det således 
afgrænsede område beliggende del af sø- 
territoriet til nationalparken. 

§ 20. I nationalparken er ethvert ind- 
greb, som medfører forandringer i naturen, 

herunder enhver form for jagt, fiskeri samt 
forstyrrelse af reder eller plantevækst, for- 
budt. 

Stk. 2. Ministeren for Grønland kan fast- 
sætte nærmere regler til opfyldelse af de i 
§ 19 nævnte formål, herunder om færdsel og 
ophold i naturparken. Han kan endvidere 
gøre undtagelse fra reglerne i stk. 1. 

Kapitel V. 

Andre bestemmelser. 
§ 21. Ministeren for Grønland kan fast- 

sætte regler om tilsyn med og pleje af det 
fredede. 

Stk. 2. Landshøvdingen kan give ejeren 
eller brugeren pålæg om at berigtige retsstri- 
dige forhold. Efterkommes pålægget ikke 
inden for den fastsatte frist, kan arbejdet 
udføres på ejerens eller brugerens bekost- 
ning. Landshøvdingens afgørelse kan ind- 
bringes for ministeren for Grønland. 

Kapitel VI. 

Overtrædelse. 
§ 22. Advarsel eller bøde kan idømmes 

den, der: 
1) overtræder § 1, stk. 1, § 2, 1. pkt., § 3, 

stk. 1, 1. og 2. pkt., § 4, stk. 1, § 6, § 14, stk. 
3, § 18, stk. 1, og § 20, stk. 1. 

2) tilsidesætter vilkår eller påbud, der er 
fastsat i en afgørelse truffet i medfør af § 2, 
2. pkt., § 5, 1. pkt., § 7, 1. pkt., § 11, § 17, 
stk. 2, § 18, stk. 2, § 20, stk. 2, og § 21, stk. 2. 

§ 23. I forskrifter, der udstedes i hen- 
hold til loven, kan der fastsættes regler om 
idømmelse af advarsel eller bøde for over- 
trædelse af bestemmelser i forskrifterne. 

Kapitel VII. 

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser. 
§ 24. Loven træder i kraft den 1. juli 1974. 
Stk. 2. Tidligere fredninger, der ikke er- 

stattes af fredninger i henhold til denne lov, 
forbliver i kraft, indtil de ophæves. 

Skyt te .  

/ K. J. Mortensen. 


