
 
Nuuk d. 3. sept. 2012

 
 

Til Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked
 
 
 

Vedr. høringssvar om forslag til Inatsisartut lov nr. Xx af yy 2012 om koncession til 
turistvirksomhed i udvalgte områder.
 

 
 
Indledningsvis vil vi gerne takke for den hidtidige dialog, der har været med Departementet for 
Erhverv og Arbejdsmarked, og for det fremsendte lovforslag.

 
VG er positiv omkring forslaget da det vil give turisme i Grønland motivation og mulighed for 
at udvikle yderligere, samtidig med at man beskytter sin investering pålægges den enkelte 
koncessionshaver forpligtigelser til gavn for erhvervet.
 
Der er dog lige enkelte punkter VG gerne vil have præciseret eller omformuleret
 
§6;
Indholdet af denne § skal understøtte allemandsretten i Grønland, således at ikke-betalende 
personer frit kan udfører deres aktiviteter som altid (om det er jagt, fiskeri, vandring, skiløb 
osv.). Et potentielt ”lovgivningshul” ved den nuværende tekst er dog at andre operatører 
ville kunne tranportere turister til et koncessionsområde, hvor disse turister vil udføre den 
koncessionsomfattede aktivitet, så længe disse turister kun betaler den ikke-koncessions ejende 
operatør for selve transporten. Hermed siger vi ikke at de lokale ikke skal have lov til at være på 
koncessionsområde.
 
Man kunne skærpe teksten ved at pointere at der i stk 3 klart skal stå, at "Hjemmehørende i 
Grønland må udføre sådanne aktiviteter" i stedet for "enhver må udføre sådanne aktiviteter..." 
 
I stk. 4 vil det være hensigtsmæssigt at pointere at den SAMME koncessionshaver må 
gerne have andre turistprodukter – og ikke andre aktører der har fået koncession i samme 
koncessionsområde hvor aktiviteten er anderledes. Vi er bange for at stk. 4 kan udnyttes af 
kreative aktører og dermed ødelægge for andre.  
 
I stk. 4 bør der tilføjes "..såfremt disse ikke konflikter med udførelsen af den koncessionerede 
aktivitet.
 
Desuden er §6, stk 2 er noget knudret formuleret og vi mener at det må kunne skrives bedre.
 
§7;
Denne § må meget gerne understøttes online af kort og informationsværktøjet ”NunaGIS”. Det vil 
være meget hensigtsmæssigt at oplysninger omkring område, aktiviteter, ejer, tidshorisont mv. 



foreligger et samlet offentligt tilgængeligt sted. Det vil give ansøgerne eller interesserede hurtigt 
kunne få overblik over hvor der er muligheder.
 
 
§11;
I forhold til koncessionsperioden, vil vi fra VG opfordre til at stk. 4 bliver omformuleret således 
en aktivitet/et firma som i mange år på en bæredygtig grundlag har haft koncession i 30 år, og 
har mod på længere koncession skal kunne genansøge. På forslaget er det nemlig svært at se at 
der er mulighed for det. 
 
Vi er lidt bange for, at stk. 4 kan afskrække mulige store investeringer. Hvis det ikke er muligt at 
synliggøre muligheden i loven, så skal det nok stå i modeltilladelserne – men derfor er det vigtigt 
at synliggøre dette overfor mulige investorer. 
 
§19;
I dette paragraf burde formuleringen være mere klar ift. at der står ”Naalakkersuisut KAN 
fastsætte bestemmelser”……- og i stedet skal der enten stå ”Naalakkersuisut fastsætter 
bestemmelser….” eller ”Naalakkersuisut SKAL fastsætte….”. Her mener vi at loven skal klart 
melde ud, at koncessionshaveren skal fra dag 1 vide, at i tilfælde af at aktiviteterne stopper, 
frivilligt eller tvunget, skal der være en form for garanti fra koncessionshaveren til oprydning – 
det være sig bortskaffelsen af aktiver og miljømæssige anliggender som hermed jenleder til § 23.
 
§23
I dette paragraf mangler vi at se om det er overfor kunderne eller myndighederne man skal stille 
sikkerhed.
 
Vi vil afslutningsvis nævne, at i forbindelse med vurdering af ansøgningerne, hvor en specifik 
tilladelsesmodel skal vurderes eller føre tilsyn, nedsættes et udvalg med specifikt viden i 
området.
 
 
Med venlig hilsen
 
Mads-Daniel Skifte
 
Visit Greenland 

  
 
 


