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Høringssvar ang. forslag til ændring af Rejsebekendtgørelsen
 
Departement for Erhverv og Arbejdsmarked har den 25. maj modtaget et 
høringsbrev fra Naturafdelingen vedr. ændring af Rejsebekendtgørelsen. 
Departementet har med interesse læst høringsbrevet. Høringsfristen er berammet 
til den 14. juni.
 
Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med Visit Greenland.
 
Naturafdelingen lægger op til to afgørende ændringer af Rejsebekendtgørelsen. 
 
Udvidelse af områder dækket af Rejsebekendtgørelsen 
 
Departementet bemærker, at der er lagt op til en meget stor udvidelse af 
områder, hvor der skal ansøges om tilladelse fra Rejsebekendtgørelsen – specielt 
i Østgrønland. Det bemærkes, at der bliver foreslået en udvidelse af søterritoriet, 
som fremover i højere grad skal være omfattet af Rejsebekendtgørelsen. 
 
Rejsebekendtgørelsens § 2 handler om områder, der er undtaget fra 
bekendtgørelsen. Formålet med disse undtagelser er i høj grad, at man ikke 
ønsker at lægge hindringer i vejen for udvikling af turisme i Grønland. 
 
Søterritoriet omkring Scorebysund Fjord
 
I dag kan krydstogtskibe frit sejle ind og ud af Scorebysund Fjord, uden at 
det kræver en tilladelse. Ifølge Visit Greenland sejler der allerede i dag en 
del krydstogtsskibe ind i denne fjord. Disse krydstogter vil i henhold til det 
fremsatte forslag om udvidelse af Rejsebekendtgørelsen skulle søge om tilladelse 
til at sejle ind og ud af Scoresbysund Fjord, hvis de vil passere længdegrad 
24. Departementet er af den opfattelse, at dette kan afholde f.eks. de skibe, der 
kommer fra Island, og kun har et anløb på den grønlandske østkyst, fra at besøge 
Ittoqqortoormiut. Dels fordi det er forbundet med en vis usikkerhed omkring 
tildeling af tilladelser, og dels fordi ansøgningsprocessen er forbundet med en 
vis ventetid. 
 
En udvidelse af søterritoriet vil besværliggøre mulighederne for at fremme 
krydstogtsturisme i Grønland, da krydstogtsselskaberne skal til at lave flere 
ansøgninger om tilladelser til at færdes i grønlandsk søterritorium. Ansøgninger 
om tilladelser skal afsendes senest 12 uger, før færdslen forventes at finde 
sted, jf. § 7. Hvis et krydstogtsselskab får afslag på en ansøgning, så skal 
selskabet formulere en ny ansøgning, hvorved der i realiteten kan gå op til 12 
yderligere uger, inden selskabet får vished om, hvorvidt de kan planlægge turen 
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og iværksætte markedsføring og salg af krydstogtsturene til deres potentielle 
kunder. Med andre ord: Selskaberne kan gå i uvished i adskillige måneder, 
inden de med sikkerhed ved, hvorvidt de kan arrangere et krydstogt f.eks. ind i 
Scoresbysund Fjord. Det kan oplyses, at krydstogtsselskaber oftest publicerer 
deres sejlplan op til 18 måneder før afrejse. Såfremt det nye forslag vedtages, 
bliver det endnu mere nødvendigt med en vurdering af sagsbehandlingspraksis. 
 
Derudover skal det fremhæves, at udvidelsen af søterritoriet formentlig vil 
medføre, at krydstogtsskibene skal ansøge om flere tilladelser på et enkelt togt, 
specielt hvis de sejler ned langs den grønlandske østkyst. Dette vil gøre det mere 
kompliceret at drive krydstogtsturisme i Grønland, end det allerede er i dag.     
 
Hvis man skærper adgangen til søterritoriet for udenlandske krydstogtsskibe, 
vil det svække vores konkurrenceevne, da tilgængeligheden til Grønland bliver 
mere vanskelig. Samtidig vil det påføre krydstogtskibe øgede administrative 
byrder ifbm. ansøgningsprocedurer. 
 
For at indskrænke de administrative byrder, ved en eventuel udvidelse af 
søterritoriet uvægerligt vil medføre for krydstogtsturismen i Grønland, foreslås 
det, at det bliver muligt at lave én samlet ansøgning for en serie af krydstogter 
– specielt vil denne mulighed være nærliggende for selskaber, der gennemfører 
gentagende ekspeditioner i de samme områder i Grønland år efter år. 
 
Denne form for serietilladelser vil konkret betyde, at operatørerne i én 
ansøgning kan søge om alle de tilladelser, som de får behov for i løbet af en 
krydstogtssæson. Det er afgørende for krydstogtsselskaberne, at de i god tid 
ved, om de får de nødvendige tilladelser. Selskaberne planlægger normalt deres 
krydstogter 1-1½ år forud, og har derfor behov for længere tid til at ændre deres 
sejlplan i tilfælde af et afslag.
 
I denne forbindelse kunne man overveje en ”fast track”-ordning for selskaber, 
der ikke tidligere har begået lovbrud, og overtrådt bestemmelserne i 
Rejsebekendtgørelsen.        
 
Linjeføringen i forbindelse med en evt. udvidelse af områder dækket af 
Rejsebekendtgørelsen  
 
Det står uklart for os, hvordan Naturafdelingen har valgt den linjedragning, der 
er lagt op til. Vi forstår, at forslaget om skærpelsen af Rejsebekendtgørelsen er 
fremsat på baggrund af, at der har været iværksat nogle redningsaktioner i 2010 
og 2011, der lå udenfor området, der i dag er dækket af Rejsebekendtgørelsen. 
Det fremgår dog ikke hvor der har været flest redningsaktioner. Og man må 
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spørge om antallet vil mindskes som følge af at Rejsebekendtgørelsen dækker et 
støtte område? 
 
Det er heller ikke beskrevet hvilke typer af redningsaktioner, der har været 
tale om. Drejer det sig om kajakekspeditioner, ture med P-godkendte både, 
krydstogtsskibe eller en helt fjerde type af ekspeditioner?
Naturligvis skal redningsaktioner undgås. Udover dette aspekt savner vi dog en 
nærmere præcisering af, hvilke kriterier Naturafdelingen har lagt til grund for 
den omfattende udvidelse af linjeføringen igennem grønlandsk søterritorium og 
landområder? 
 
Det er uklart, hvordan Naturafdelingen er kommet frem til, at dele af grønlandsk 
søterritorium er ”mere sikkert” at færdes i, og derfor ikke kræver tilladelse fra 
Rejsebekendtgørelsen, mens det er nødvendigt at søge tilladelse, hvis man vil 
færdes i andre dele af Grønland og andre dele af grønlandsk søterritorium. 
 
Valget af linjeføringen af den udvidede zone, hvortil der kræves tilladelser er 
uhensigtsmæssig i visse dele af Grønland. Endnu et eksempel er indsejlingen 
til Savisivik, der ligger lige syd for breddegrad 76,15. Der er hvert år anløb 
af krydstogtskibe i Savisivik, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at holde 
indsejlingen fri fra zonen, hvor det er nødvendigt at søge om tilladelse. 
 
Vi bemærker endvidere, at der hverken i høringsbrevet eller i den nuværende 
lov skelnes mellem forskellige typer af ekspeditioner. Således antager vi, at der 
stilles de samme krav til krydstogtsekspeditioner som til kajakekspeditioner. 
Dette til trods for, at der ikke os bekendt har været nogle redningsaktioner i 
forbindelse med krydstogtsekspeditioner i 2010 og 2011. Der stilles allerede i 
dag en række skærpede sikkerhedskrav til krydstogtsekspeditioner1 i henhold 
til Polarkoden i IMO-regi (international Maritime Organization) og ”The 
International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS). Der bør derfor 
skelnes mellem de forskellige typer af sejlads (krydstogter, kajakekspeditioner, 
sejlads i p-godkendte både, jollesejlads). Løsningen kunne være én udvidelse 
af søterritoriet gældende for kajakekspeditioner, mens man laver en anden og 
mindre restriktiv udvidelse af søterritoriet gældende for SOLAS-godkendte 
fartøjer. 
 
Endelig kunne man forestille sig en helt anden model, hvor krydstogtsskibe helt 
bliver friholdt fra at søge om tilladelse til at sejle ind i områder, som er dækket 
af Rejsebekendtgørelsen. I den nuværende lov er skibe, der sejler i søterritoriet i 
forbindelse med forundersøgelser, efterforskning eller udvinding af mineralske 
råstoffer jf. § 3 stk. 2, omfattet af en undtagelse i forhold til ansøgning om at 

1Der kan bl.a. henvises til www.imo.org, og søfartsstyrelsens bestemmelser 
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sejle i søterritoriet. Dette rejser spørgsmålet om krydstogtsskibe, ikke er lige så 
sikre, som de skibe der sejler i grønlandsk søterritorium i forbindelse med søgen 
og udvinding af mineralske og råstofmæssig aktiviteter.   
 
Udvidelse af Rejsebekendtgørelsen i forhold til landområder
 
En udvidelse af Rejsebekendtgørelsen i forhold til landområder kan 
muligvis medføre den konsekvens, at det kan blive sværere at starte nye 
turismevirksomheder op i de berørte dele af Grønland. Ansøgninger om 
tilladelser er forbundet med en økonomisk omkostning, og samtidig er der en 
ikke ubetydelig risiko ved, at tidskrævende ansøgningsprocedurer kan holde 
lokale ildsjæle fra at igangsætte nye erhvervsfremmende tiltag. Eksempelvis 
har der været planer i Qaasuitsup Kommune om trofæjagt i Thule-området, 
og det bemærkes, at f.eks. Inglefield Land nord for Qaanaaq ikke er omfattet 
af undtagelserne fra Rejsebekendtgørelsen, da området ligger nord for den 
78. breddegrad. Inglefield Land er et område, hvor trofæjagt kan skabe 
indtægter for de lokale, så man kan overveje, om det ikke ville være fornuftigt 
at lade Inglefield Land være en del af det område, hvor der ikke kræves 
tilladelse til færdsel for at tage hensyn til lokale økonomiske interesser og 
erhvervsmuligheder.  
 
Forhøjelse af gebyr ved ansøgninger
 
Den anden afgørende ændring, der er lagt op til, er en forhøjelse af gebyret for 
behandling af ansøgninger om tilladelser jf. § 9 i Rejsebekendtgørelsen. Vi er af 
den opfattelse, at det kun bør være rimeligt, at gebyret er fastsat således, at det 
kan dække de faktiske omkostninger i forbindelse med sagsbehandlingen.   
 
Endelig bemærker vi, at en udvidelse af Rejsebekendtgørelsens områder 
- herunder søterritoriet vil medføre flere ansøgninger, hvilket igen vil 
afstedkomme flere sager, der skal behandles, og det er naturligvis også et aspekt, 
som vi forventer, der er taget højde for i det fremsatte forslag.
 
Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga
Med venlig hilsen
 
 
Simon Hansen
Toqq/direkte 34
simh@nanoq.gl
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