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Vedrørende en yderligere stramning omkring krydstogtsskibe, der færdes 
i grønlandsk farvand inden for tre sømilegrænsen fra kysten. Eksempelvis 
indførsel af parvis sejlads, hvor to skibe højst må befinde sig seks timers 
sejlads fra hinanden så de kan komme hinanden til undsætning i tilfælde af 
forlis.
 

 
Som reaktion på MS Explorer forlis – et skib fra 1969 med plads til 100 passagerer, 
som gik ned ved Antarktis i 2007 uden tab af menneskeliv, men med en række 
kritisable forhold – blev der med en ny bekendtgørelse indført stramninger ved 
passagersejlads i Grønland. Bl.a. indførsel af forbud mod åbne redningsbåde, 
og krav om isprojektører, samt måske vigtigst af alt, at navigatører ombord på 
skibene skal kunne dokumentere, at de har lokalkendskab til at sejle i grønlandsk 
farvand.

Indfører man yderligere en regel om at konkurrerende skibe skal sejle i par i 
Grønland, vil det være ødelæggende for krydstogtsturismen og et ikke ubetydeligt 
indtægtsgrundlag for nogle af de byer, som tjener mest på krydstogtsturisme i 
dag (flere turistkontorer melder, at de tjener mere på krydstogtsturisme end 
landbaseret turisme – bl.a. Nanortalik, Qaqortoq. 

Rederierne konkurrerer på flere parametre, priser, produkter og steder, hvor de 
sejler og skal de til at udbyde stort set ens produkter, fordi de tvinges samme 
steder hen som konkurrenten, så vil vi nok se, at hovedparten af de omtrent 
40 krydstogtsskibe, som i dag gæster os som sommeren, vælger at gå udenom 
Grønland til andre destinationer uden en sådan regel. 

Ydermere har vi hørt fra USA-rederierne, at de sandsynligvis ikke må koordinere 
deres ruter, da de vil kunne indbringes for konkurrencedomstole af den grund.
 
I Grønland tjener vi mest og bedst på de større skibe (1000 passager og op til 
3000 pax), mens vi tjener væsentligt mindre på skibe så som FRAM, der typisk 
medbringer en 250 passagerer. Disse store skibe fra respekterede rederier så som 
Holland America Line, Princess Cruises og P & O sejler i dag kun til følgende byer: 
Nanortalik, Qaqortoq, Nuuk og senest har vi også set større skibe gå til Ilulissat. 
MEN de går ikke til byer på østkysten eller nordligere end Diskobugten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vurdering af den generelle sikkerhed i krydstogtsbranchen.
  
Krydstogtsturisme har turismebranchens allerbedste sikkerhedsstatistik ift. 
konventionel landbaseret turisme, hvor transporten fx kan foregå med fly, bus eller 
tog. De sidste 20 år har der været færre end 20 dødsfald som følge af ulykker til 
havs – indtil Costa Concordias ulykkelige forlis her i sidste uge, som jo nok tilføjer 
måske over 30 flere på den kedelige konto.
 
SOLAS er den internationale konvention (Safety of Life at Sea), som blev 
foranstaltet efter Titanic’s forlis i 1912 og som stadig er gældende internationalt 
i dag og som markant har forbedret sikkerheden til søs. Derudover reguleres 
søsikkerhedsspørgsmål internationalt i dag af IMO (International Maritime 
Organization), som hører under FN, og krydstogtskibe skal således leve op 



til adskillelige strenge og omfattende krav fra IMO for at få lov at sejle med 
passagerer - udover selvfølgelig de regler, som foreskrives af det land, hvor et 
pågældende skib er registreret samt de særlige nationale regler/bekendtgørelser, 
der gælder for skibe, der besøger et hvilket som helst land - Grønland fx
IMO set fra vores synspunkt er det bedste forum at drøfte skærpelser af sikkerhed 
til søs. At Grønland/Danmark unilateralt indfører skærpelser for grønlandsk 
farvand vil dels stille os i en dårligere konkurrencemæssig situation, men også 
stille betydelige krav til administration og kontrol som alene ville skulle løftes af 
rigsfællesskabet. 
 

Som konsekvens af ulykken i Italien er det tænkeligt, at der bliver indført 
yderligere stramninger ift. at et skib ikke må afvige fra sin planlagte rute ift. hvad 
der på forhånd har været oplyst til såvel rederiet som til rette myndigheder, fx 
GLK i Grl’s tilfælde.

Derudover er det sandsynligt, at der fra IMO’s side vil komme krav om nu, 
at redningsøvelser, der skal involvere alle ombordværende passagerer uden 
undtagelse skal gennemføres inden at skibet sejler fra afgangshavnen. I dag 
har praksis været, at redningsøvelser senest skal gennemføres et døgn efter 
afsejlingen.
 
Branchen vil uden tvivl lære meget af den her ulykke, men der er også god 
grund til at slå koldt vand i blodet og ikke indføre uigennemtænkte love og 
bekendtgørelser i kølvandet på ulykken i Italien.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vedrørende højnelse af sikkerheden og indførsel regler der yderligere 
minimerer risikoen for at noget en dag går galt med fatale uheld til følge.
 
Hvis der skal arbejdes hen i mod dette, er det vigtigt at VG bliver repræsenteret i 
relevante arbejdsgrupper. 
 
Et par konstruktive forslag kunne fx være en revidering af Isfjordsbekendtgørelse 
her nogle år efter at den har været trådt i kraft, hvor man bl.a. kigger på om 
man yderligere kan lave tiltag, der forebygger sejlads af større passagerskibe i de 
forbudte zoner.

Yderligere kunne man have nogle vejledninger med tilhørende sanktioner omkring 
hvor tæt skibe af en vis størrelse må færdes på isbjerge der skønsmæssigt rager 
mere end x meter over overfladen for at yderligere minimere ulykker i tilfælde 
af at isbjerge vender rundt. I Norge (Svalbard) anbefales det fx krydstogtskibe 
at holde en afstand på min. 200 meter til gletsjerfronter. Lignende anbefalinger 
kunne man have i isfjordsbekendtgørelsen. Derudover bør man se på, om rette 
regelværk vitterligt læses og distribueres på et internationalt sprog (engelsk) til 
broen og kaptajnen på alle skibe, der besøger Isfjordsområdet.

Slutteligt kunne man overveje at indføre zoner omkring hele kyststrækningerne i 
Grønland. Eksempelvis tre zoner, hvor den første zone kunne gå fra Prins Christians 
Sund op til Ilulissat/Diskobugten og hvor de store skibe har lov til at færdes 
på kendte sejlstrækninger. Zone to kunne være en tillægszone der yderligere 
inkluderer Uummannaq og Upernavik-distrikter, mens zone tre giver adgang 
til yderligere Qaanaaq - og Tasiilaq, Ittoqqortoormiit samt nationalparken på 
østkysten. Jo højere zonetal, jo strengere krav til skibstype (forstærket skrog) og 
besætningens kendskab til Grønland.



 
Med venlig hilsen
Malik Milfeldt
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Visit Greenland. 


