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Høring	  om	  udkast	  til	  Inatsisartutlov	  om	  beskyttelse	  af	  havmiljøet	  
	  
Visit	  Greenland	  skal	  indledningsvist	  takke	  for	  fremsendelse	  af	  udkast	  til	  lov	  om	  havmiljø	  i	  
høring.	  	  
	  
Vi	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  Visit	  Greenland	  på	  høringslisten	  er	  benævnt	  Grønlands	  Turist-‐	  og	  
Erhvervsråd.	  Visit	  Greenland	  skiftede	  navn	  1.	  Januar	  2012	  og	  vi	  vil	  hermed	  bede	  jer	  ændre	  
dette	  på	  høringslisten.	  
	  
Generelt	  hilser	  vi	  den	  nye	  lov	  velkommen.	  Med	  øget	  sejlads	  i	  det	  grønlandske	  søterritorie	  
anser	  vi	  det	  for	  vigtigt	  at	  sikre,	  at	  dette	  i	  videst	  muligt	  omfang	  sker	  bæredygtigt	  og	  forsvarligt	  i	  
forhold	  til	  lokalbefolkningens	  sundhed,	  udøvelsen	  af	  fangst	  og	  fiskeri,	  de	  havmiljø	  afhængige	  
økosystemer	  og	  de	  generelle	  rekreative	  værdier.	  
	  
Vi	  har	  følgende	  kommentarer	  til	  udkastet:	  
	  
§19	  Spildevand	  
Her	  listes	  krydstogtsskibe	  som	  en	  særlig	  gruppe,	  der	  uanset	  størrelse	  ikke	  må	  udlede	  
kloakspildevand	  på	  søterritoriet.	  
Vi	  savner	  en	  definition	  af	  ”krydstogtsskib”.	  Omfatter	  denne	  paragraf	  eks.	  private	  yachts	  og	  
super	  yachts?	  Omfatter	  den	  sejlskibe,	  der	  sejler	  med	  passagerer?	  	  
	  
Vi	  savner	  en	  begrundelse	  for	  at	  krydstogtsskibe	  uanset	  størrelse	  særligt	  forbydes	  udledning	  af	  
kloakspildevand,	  jf.	  Stk.	  1.1,	  når	  private	  fiskeskibe	  og	  fritidsbåde	  undtages,	  jf.	  Stk.	  2,	  og	  at	  der	  i	  
øvrigt	  foreslås	  en	  bestemmelse	  omkring	  forbud	  mod	  udledning	  fra	  skibe	  på	  400	  BRT	  og	  
derudover,	  jf.	  Stk	  1.2,	  samt	  at	  der	  foreslås	  forbud	  mod	  udledning	  fra	  skibe	  under	  400	  BRT	  
godkendt	  til	  befordring	  af	  mere	  end	  15	  personer.	  	  
	  
Vi	  finder	  i	  det	  hele	  taget	  Stk.	  1	  som	  en	  betydelig	  skærpelse	  og	  som	  stærkt	  begrænsende	  for	  
mindre	  krydstogtsskibe	  og	  turistbåde,	  eks.	  skibe,	  der	  går	  for	  sejl	  og	  meget	  små	  passagerskibe,	  
der	  i	  forvejen	  har	  en	  meget	  begrænset	  påvirkning	  af	  havmiljøet.	  Disse	  skibe	  vil	  i	  mange	  
tilfælde	  ikke	  have	  praktisk	  mulighed	  for	  at	  	  sejle	  ud	  af	  søterritoriet	  for	  udledning	  eller	  at	  
opbevare	  kloakspildevand	  ombord.	  Konsekvensen	  kan	  være,	  at	  disse	  skibe	  må	  indstille	  en	  del	  
af	  deres	  nuværende	  operationer.	  
	  
I	  stk.	  4	  foreslås	  at	  Naalakkersuisut	  kan	  fastsætte	  regler	  om,	  at	  udledning	  af	  spildevand	  tillades	  
i	  særlige	  områder	  eller	  under	  særlige	  retningslinjer.	  Det	  er	  væsentligt	  at	  præcisere,	  hvorledes	  
disse	  tilladelser	  vil	  blive	  administreret,	  om	  der	  påtænkes	  at	  udlægge	  særlige	  områder	  til	  dette	  
og	  hvilke	  skibe	  der	  eventuelt	  vil	  kunne	  omfattes.	  
	  
Det	  er	  vores	  vurdering,	  at	  der	  ikke	  findes	  begrundelse	  for	  at	  forbyde	  udledning	  af	  



 

kloakspildevand	  fra	  meget	  små	  krydstogts-‐	  og	  passagerfartøjer	  såfremt	  dette	  sker	  i	  nærheden	  
af	  større	  byer	  eller	  eksempelvis	  i	  områder	  med	  stor	  vandudskiftning.	  Den	  eventuelle	  
forurening	  forbundet	  hermed	  må	  forventes	  at	  være	  meget	  ringe	  i	  forhold	  til	  den	  almindelige	  
udledning	  fra	  byerne.	  
	  
Det	  er	  dog	  klart,	  at	  fri	  udledning	  af	  kloakspildevand	  fra	  større	  krydstogtsskibe	  med	  flere	  
hundrede	  passagerer	  ombord	  kan	  være	  en	  særlig	  forureningskilde,	  såfremt	  udledning	  ikke	  
sker	  under	  observans	  af	  strenge	  retningslinjer	  eller	  på	  steder,	  hvor	  udledningen	  vil	  have	  
minimal	  påvirkning.	  
	  
§13	  Sejladsbegrænsninger	  
Her	  foreslås	  at	  Naalakkersuisut	  kan	  fastsætte	  regler	  om	  begrænsning	  af	  sejlads	  og	  tilknyttede	  
aktiviteter	  for	  bestemte	  typer	  af	  skibe	  med	  henblik	  på	  at	  forebygge	  eller	  begrænse	  forurening.	  
	  
I	  bemærkningerne	  til	  §13	  nævnes	  igen	  krydstogtsskibe	  som	  en	  særlig	  type	  skibe,	  hvis	  sejlads	  
kan	  reguleres.	  
	  
Det	  forekommer	  at	  udkastet	  i	  urimelig	  grad	  fokuserer	  på	  netop	  krydstogtsskibe	  –	  uanset	  
størrelse	  –	  som	  en	  særlig	  problematisk	  type	  skibe.	  Det	  er	  vores	  opfattelse,	  at	  krydstogtsskibe	  i	  
dag,	  med	  moderne	  rensningssystemer	  ikke	  udgør	  en	  større	  forureningskilde	  end	  så	  mange	  
andre	  typer	  skibe,	  hvorfor	  vi	  ikke	  ser	  behovet	  for	  en	  særlig	  fokus	  på	  disse.	  
	  
	  
Det	  vil	  være	  ønskeligt	  om	  forslaget	  omkring	  udledning	  af	  kloakspildevand	  og	  gråt	  spildevand	  
satte	  grænser	  for	  mængden	  af	  spildevand,	  fremfor	  at	  sætte	  grænser	  ved	  BRT	  eller	  særlige	  
typer	  skibe.	  
	  
Vi	  håber,	  at	  det	  endelige	  lovforslag	  tager	  højde	  for	  de	  skadelige	  virkninger,	  loven	  vil	  kunne	  få	  
for	  særligt	  de	  meget	  små	  krydstogts-‐	  og	  passagerskibe,	  såfremt	  §19	  bevares	  uændret.	  Dette	  
vil	  bl.a.	  få	  konsekvenser	  for	  de	  bygder	  og	  mindre	  byer,	  der	  i	  dag	  besøges	  af	  disse	  skibe.	  
	  
Vi	  står	  naturligvis	  til	  rådighed	  med	  uddybning	  af	  vores	  høringssvar,	  såfremt	  dette	  måtte	  
ønskes.	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
	  
	  
Anders	  la	  Cour	  Vahl	  
Souschef,	  Visit	  Greenland	  
	  
	  
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  
	  


