


Notat vedr. konsekvenser ved indfßrelse af sejlforbud i uopmält farvand samt to-skibs ordning for passagerseilads i gremlandsk 
farvand

19.o1<tober 2010 
Sammenfatning Grßnlands Turíst- og Erhvervsräd vil hermed kommentere de seneste officielle udmeldìnger om forbud mod 
sejlads i uopmâlt farvand samt tvungen toskibsordningi det Qivrige grßnlandske sßterritorie.

Vi har begrundet frygt for at en gennemfßrelse af disse forslag vil kunne fä meget aìvorìige konsekvenser for krydstogtsturismen 
ì Grßnìand.

Vi derfor opfordre til, at der snarest nedsaettes en bredt sammensat arbejdsgruppe med reprœsentanter for bäde beredskabs- og 
erhvervssiden for at dmfte mulige ìßsninger, der bäde kan tiìgodese behovet for bedre sßsikkerhed og mulighederne for fortsat 
at kunne udvikle turisterhvervet indenfor krydstogtssegmentet i Grßnland. Et omräde, der efterhânden har fâet en meget Stor 
lokalßkonomisk betydning for mange byer og bygder, samt bidrager med en ikke ubetydelig indtaegt til landskassen.

Baggrund

Gennem de seneste mäneder har der fra Naalakkersuisut vaeret meldinger om, at sejlads i grßnlandsk farvand forbydes samt at 
passagerskibe i det ßvrige farvand indenfor graensen skaì parvis, Sá de kan komme hinanden hjaelp Í tilfaelde af en nßdsítuation 
[se b1.a. Sermitsiaq nr. 35, 2010].

En raekke enkeltstäende Sager om sejìads taet pä isfjelde, grundstßdningeri poìare egne samt trusselsbilledèr om potentielle i 
Nordßstgrßnìand, har tegnet et negatîvt bilìede af krydstogtsoperatßrernes generelìe sìkkerhedsniveau.

Vi ßnsker derfor i det fßìgende at kommentere disse udmeidìnger, da vi er af den Vurdering at forslagene i den nuvaerende form 
markant vil hœmme en videre udvikìing af krydstogtsturismen, reducere et efterhânden betydeligt indtaegtsgrundìag for mange 
Virksomheder og Here byer og bygder og ikke mindst reducere afgifterne fra krydstogtspassagererne til ìandskassen.

Krydstogtsturismen ital

Krydstogtsturismen er indenfor de sidste 10 är Vokset hastigti Grßnland. Som det ses i nedenstâende tabeî er antaìlet af 
krydstogtsturister fra 2003-2009 naasten tredoblet og ìandskassens indtœgter pá passagerafgifter er mere end firedobìet:

Tabel 1: Antal krydstngtspassagerer, der re ser ind 1 Grünland cg betalte passagerafßlfter

2003 2004 2005 2096 2007 2008 2009 Antal cruìsepax 9578 15654 16446 22051 235.06 28891 26976 
Passagerafgifter 2,9 4,7 4,9 9,9 10,6 13,0 14,1 (Mio. DKK)

Kilde: Skattestyreisen (AKA)



En beregning fra Grßnlands Turist- og Erhvervsräd, baseret pá en spßrgeskemaundersßgeìse blandt krydstogtsturister viste, at 
krydstogtsturismen i Grünland omsatte for min. 101 mio. kr. i Grßnland i 2009. Heraf omsaetningen direkte keb i land (udñugter, 
souvenirs, forplejning rn.v.) ca. 50%, dvs. penge der gär direkte ind i iokalfäkonomieme.

En turismeform med stox' lokal betydning

Da krydstogtsturismen i sin natur ikke efterlader permanente anlœg, og derfor mäske nemmere opfattes som noget kortvarigt og 
forbigâende, kan det vœre af interesse at liste en raekke fordeìe og succeshistorierz

Fordeîe ved krydstogtsturisme i Grßnland:

- Stfärre fordeling af indtœgter Here lokale destínationer

- Mulighed for etablering af turismeerhverv pá destinationer, der ellers er

saerdeles dyre og vanskelige at rejse tiì

- Mulíghed for at saelge Grßnland tiì et kßbestaerkt publikum, der kraever en

overnatningskomfort, kun de faerreste destinatìoner kan byde pá

Som supplement til den ßvrige turisme, giver krydstogtsturismen en volumen til

destinationen, der gar den hurtigere i stand til at forrente investeringer i lokal infrastruktur samt opbygning af professionel 
guidestab.

- Krydstogtsturismen bidrager med betydeìige indtaegter til andre erhverv i form

af rengßring, tßjvask, havneservice, transport, braendstof samt proviant.

For en raekke bygder og byer som Ittoqqortoormíit, Nanortaìik, Qaqortoq, Nuuk, Sisimiut, Itilleq, Nìaqornat, Qeqertarsuaq, 
Uummannaq og Ukkussissat bidrager krydstogtsturismen med af den samlede turismeomsœtnìng.

Tabel 2: Antal personer ombard [passagerer og crew); udvaigte destlnationer 2066-8

Kilde: Grßnlands Turìst- og Erhvervsräd. Baseret data fra anìßbsiister og skibslogs.

1 bygderne Ukkusíssat, Níaqornat og er der pga. krydstogtsturismen etableret lokale turismenetvœrk. I samarbejde med rederiet 
Hurtigruten, er der oprettet en rejsefond for unge fra Ukkusissat, financieret gennem indsamling ombord pä skibet, og efter lokalt 
ßnske. I Ittoqqortoormiit er der, udover indtœgterne fra salg af aktiviteter og souvenirs, etableret en basketbane med stßtte fra 
indsamling blandt krydstogtspassagerer og Piïersuisoq har indgâet en afîale med et af rederierne om at tage frisk frugt med til 
byen, der nu kommer friske Varel" oftere end fiar.

I Qaqortoq og Nanortalik händteres meget store skibe gennem involvering af mange lokale, der säìedes aile fâr noget ud af 
anlfibene.



Der er sâledes ingen tvivì om, at krydstogtsturismen bidrager positivt til den grßnlandske samfundseikonomi og i hej grad er 
vigtig for en raekke lokaìßkonomier, der ikke har udsigt til mange alternative indtjeningsmuìigheder.

Udover den rent ßkonomiske Side, bidrager krydstogtsturismen ogsä til at opbygge et professioneît turisterhverv pä destinationer, 
der ikke ville have :logen nœvnevaerdig turisme, og 1' nogle tilfaelde er der endvidere indgäet frugtbare laengerevarende 
partnerskaber som i eksemplerne fra Ukkusissat og Ittoqqortoormiit.

Sikkerhed og krydstogtsturísme

Med det stigende antal skibe i Grßnlandsk farvand samt en general udvikling mod stßrre skibe, er det naturiigt at der gennem de 
seneste har vaeret en ßget fokus pä sìkkerheden. Ikke mindst i Iyset af den begraensede beredskabskapacitet Grünland räder

over.

I denne samrnenhaeng der adskilìes mellem ekspeditionskrydstogter og Qávríge krydstogter, da sammenbìanding af disse to 
forskelìige former kan medfßre misforstäelser.

Ekspeditionskrydstogter

- 50»20U passagerer Typisk isklassificerede og/eller forstaerkede fartsöjer - Typisk sejladsmßnster. ikke fastläst dag-til-dag 
program Sager uberßrte destinationer

- Seiler oftest i tidìigere sejlede spor

- Anvender sonar og Iangsom sejlads i ukendt farvand

- I Grünland: Nationalparken til Ittoqqortoormiit. Nord for Ilulissat til Qaanaaq.

Mindre krydstogtsskibe

- 400-1200 passagerer - SOLAS godkendte fartßjer. Ofte ikke isforstaerkede. - Paste programmer dag-for-dag. Ikke ñeksibie 
fartplaner

- Besßger samme destinatíoner är efter

- Sejler Vidt muligt i opmâlt farvand, eller i kendte Spor.

~ I Grßnìand: Prins Christian Sund. Byer fra Nanortalik til

Store krydstogtsskibe

- 1500-3000 passagerer SOLAS godkendte fartßjer. ikke isforstaerkede, men nyeste sikkerhedsteknologi - Faste programmer dag-
for-dag. - Sejler i farvand elïer fßlger faste ruter, muligt. - I Grßnland: Prins Christian Sund. Store havne fra Nanortalik til Nuuk

Med effekt fra 1. juli er der indfßrt krav tiì samtlíge krydstogtsskibe i Greinìand om isprojektßr og lokal kendt navigatßr og fra 
31. december 2010 er der krav om lukkede redningsbäde.



I det fßlgende VH Vi kommentere pä de to lßsningsforsìag, der har vaeret i medierne og se konsekvenser en gennemfßrseì af 
disse Vil have í Grünland:

Forslag 1: Forbud mod seilads i uopmält farvand

Forslaget til et totalt forbud mod sejlads i uopmâlt farvand baseres tilsyneladende pä en opfattelse af, at krydstogtsskibene blindt 
Seiler ind i farvande, der aìdrig er besejlet fm' og derved saetter bâde besaetning og passagerers liv i fare og potentielt truer vores 
natur med olieudsìip og anden forurening.

Dette skraekbillede er blevet styrket af udtaìelser fra bì.a. Grßnìands Kommando, der beskriver scenarier med 3000 
krydstogtspassagerer, der forulykker i Nordßstgrßnland, ñernt fra ethvert beredskab.

Reelt er det Stßrste skib der nogensinde er anlßbet ittoqqortoormiit MS Europa m__ed 400 passagerer. Elìers er den 
gennemsnitìige stçßrrelse pá skibe i dette omräde 75-125 passagerer.

Skìbe der sejler i og N orcìvestgrßnland fszilger typisk spor, der gennem Here er markeret af andre skibe eller' Skibet Kun i 
sjaeìdne tílfaelde Vil skibe sejle ind Í farvand, hvor der ikke er data [oplysninger fra bl.a.

Udover sejlads i Nordvest- og Qistgŕeinland vil et forbud mod sejlads i uopmâlte omräder ogsâ ramme mulighederne for at skibe 
kan ind i mange fìorde.

grund af mange af Vore destinationers Stßrrelse, han` det gennem mange vaeret en klar strategi at sage at de smä og mindre 
krydstogtsskibe til Gmnland. Skibe í stßrrelser pä 100-700 passagerer er til at händtere iokalt, og indtjeningen pr. passager er 
vaesentligt hßjere end pá de store skibe, som der Ílere steder ikke er tîlstraekkelig kapacîtet til at händtere. Det er ogsâ denne 
stßrrelse skìbe, der skifter passagerer ud i Gramîand og dermed skaber en betydeìig meromsœtningi Kangerlussuaq.

Som det kan ses af nedenstäende figurer er denne strategi lykkedes hidtíl:

2009 2008 2007

ä Houtlque 1-200

N Small 201-500

Medium 50 1-1200

Et forbud mod sejlads i uopmâlte farvande Vil fà Stßrst effekt pá de smä skibe, der enten sejler ekspeditionstogter eller 
kysttogter, hvor der typisk sejles i en kombination af opmält farvand og slaebespor.

En sä massiv reduktìon af det tilgaengelige farvand til disse skibes togter vil Grßnland vaesentlig mindre attraktiv som 
destination - og for en raekke smä sârbare
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destinationer vil det betyde et totalt stop for krydstogtsturismen og dermed ogsä grundìaget for at have et Iokalt turismeerhverv.

Ligeledes vil bestrœbeìserne pä bì.a. at fà skabt turismeaktiviteter og dermed indtjening i omrâder som Nationalparken mâtte 
skrinlœgges.

Forslag 2: To-skibsordnîng

Dette forsìag oprinderi en vurdering fra Gramìands Kommando om at der skaì et krydstogtsskib til at redde et krydstogtsskib, da 
det er de eneste fartßjer med tiìstraekkeììg kapacitet. Derfel' foresìäs det, at skibene skaì tvinges til at sejle parvis [med 6 timers 
afstand fra hinanden), när de sejler i granìandsk farvand.

Som i enhver anden branche er krydstogtsrederierne i konkurrence og ikke interesserede í at oplyse konkurrenterne om 
programmer, der gerne skulle give dem en markedsmaessig fordelt Bliver det en realitet vil den eneste reelle konkurrenceF 
parameter vœre service ombord og pris.

Pä grund af anti-monopoì ìovgivninger i bäde EU og Nordamerika tolker de ñeste rederier det desuden som ulovligt at udveksle 
informationer om ruter med konkurrerende rederìer. En udveksling, der Vil Veere nßdvendig, hvis parvis sejlads Skal kunne 
realiseres.

De fleste store skìbe, der pä destinationer som Nanortaìik, Qaqortoq og Nuuk kan betyde en omsaetníng mere end en 1 mio. 
pr. anlçziber Grßnìand som enten en del af et world cruise i forbindelse med repositionerìng af et skib fra iîeks. ßstersßen til 
Caribien. Disse skibes seilplaneri Grfänìand skaì derfor tiipasses sejìplanerne pä ancìre destinationer og fastlœgges typisk 2 är 
frem. At Skull@ planlaegge prœcise datoer for med konkurrerende rederier ikke alene indebaere en masse koordination, men Vil 
ogsâ betyde at man giver konkurrenterne oplysninger om strategierne for andre destinationer.

er det spßrgsmälet om gensidig ansvarlighed. Fastìaegges en sejlpîan 2 äri forvejen kan der ske meget inden den reaìiseres. Skaì 
et skib nœgtes adgang, hvis dets ”makker-skib" fra et andet rederi af en elìer anden grund ikke Seiler til Grßnìand alligevel?

Sáfremt hele Gmnîand bliver underlagt et sädant krav, er sandsynligheden for at en meget Stor del af den eksisterende 
krydstogtsturisme vil forsvìnde. Der er en muìighed for at de rederier, der Í forvejen har 2-3 skibe i Grßnland pä samme tid, vil 
kunne fortsaette deres aktíviteter, og der vil muligvis Vœre enkelte andre, der vil kunne finde partnere at sammen med. Men i 
praksìs er det sandsynligt, at vi opleve tilbagegang.

Alternativer

Vi stutter fuldt og helt op om at sikkerheden skaì priorìteres, menvi mener ogsä, at vi i Grünland gennem mange är har haft et 
godt og sundt princip om, at kravene tiì sikkerhed Skal afbalanceres i forhold til de ressourcer der er rädighed og til mulighederne 
for at udvikle erhvervsmœssig aktivitet.



Ví har en rœkke forsiag til alternativer, der Vil styrke sikkerheden sas, men uden at risikere at hele krydstogtsturismen i 
Grünland:

a) Aktiv anvendelse af positionsregîstreringer (GreenPos] Sarntìige skibe i grçänlandsk farvand indsender med faste 
mellemrum position til Grsönlands Kommando (GLR).

Med disse opìysninger bor det vœre muligt for GLK konstant at have et overbìik over fartßjernes position, kurs og fart og at 
fungere som koordìneringsinstans, der kan dirigere relevante fartßjer til hjaelp i tilfaeìde af et nßdstiìfaelde.

Da Eangt stßrstedeîen af krydstogtsskíbene ved Grünland befinder sig i omrâdet fra Nanortalikí syd til lluìissat i nord, bnr der 
under omsteendigheder kunne kortiaegges hvilke sejìadsmßnstre der er taie om nu, og hvorvidt Qmsket om en maks. 6 timers 
responstid ikke allerede kan opnâs uden et lovkrav om toskibs-sejlads.

b) Blâstemplìng af slaebespor RAL, poìitiets kuttere, AUL og Here krydstogtsrederier har gennem mange är opbygget et 
stort kendskab op til ruter ìangs kysten. Disse er for en dels vedkommende ìagret og blíver brugt tik navigation.

Med vort enorme sßterrìtorie og den hastighed det i dag opmâles i, er det klart, at et forbud mod sejlads i uopmält farvand vii 
laegge store omräder Qidei mange är. Vi foreslâr, at der derfor ses pá muligheden for at samle disse slaebespor ind, dem

_valideret og tilìade at skibe kan navigare efter dem.

c) Zoneinddeling af grfónlandsk farvand . Hele det greinlandske sßterritorie omtales ofte under et, pä trods af de enorme 
forskelle fra nord til Syd og ßst til vest. Nâr der eksempelvìs indfßres krav om isprojektßr for hele sfiterritoríet giver det ikke den 
store mening for skibe der sejleri mìdnatssolen i Diskobugten.

For en bedre og mere meningsfuìd administration af sßsìkkerhed i Grßnìand, kunne det Veere formälstjenligt at opdele 
sßterrìtorieti forskellíge zoner, med forskeilige krav til fartsöjer, der sejler der. Dette system er inspireret af det canadiske AIRSS 
(Arctic Ice Regime Shipping System), hvorefter det nordìige sßterritorie er opdelt i zoner, for hvilke der gaeìder forskelììge 
sikkerhedskrav baseret pä omrâdets fysiske natur og ârstiden [se bilag om AÍRSS, saerlig app. A og C]

Et eksempel pá zoneinddelínger i Grßnland, der kan tiene til at illustrere ideen kunne

Veere:



Omrâdeafgrœnsninger, perioder og síkkerhedskrav skaì baseres pä en fagîig vurdering af opmälingsgrad af farvandene og 
historiske data om og kìima.

Ovenstäende Skal pá íngen mäde ses som et faerdigt forslag, men blot tiene som iìiustration af metoden.

Afsluttende anbefaling

Vi finder det at bâde beredskabs- og erhvervssiden hsöres grundigt i forbîndelse med forslag til sä Vœsentlìge œndringer i 
rammebetingelserne for passagersejlads i grßnlandsk farvand.

Som Vi har skitseret ovenfor er der andre aìternativer end blot forbud elìer tvungen parsejlads, som ogsä Vil kunne bidrage tiì at 
forbedre Sßsíkkerheden. Vi er overbeviste om at et bredt sammensat forum, hvor alle interesser er reprœsenteret, vii kunne give 
den bedste muììghed for at finde lßsninger der tilgodeser en fortsat positiv erhversudvikling og en Qjget sßsikkerhed.

Afslutningsvìs vi anbefale, at Naaìakersuisut snarest nedsaetter en bred arbejdsgruppe bestäende af fagpersoner med ekspertise 
indenfor beredskab og kìimaforhold samt repraesentanter for turisterhvervet, der skaï komme med forsìag hvorledes Vi i 
fremtiden kan sikre bâde en bedre sßsikkerhed og en fortsat udvíkling af krydstogtsturismen til gavn for bäde lokaìszikonomíerne 
og sarnfundsßkonomien.

Vi foreslâr at fßlgende organísationer reprœsenteres i arbejdsgruppen:

Grßnlands Kommando

Sßfartsstyrelsen Afdelingen for Infrastruktur og Energi under IAAN - Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked (ISN) - 
Grßnîands Turist- og Erhvervsrâd

Bilag:

- DNV’s isklasser

- AÍRSS standards
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Arctic Shipping Pollution Prevention Regulations

ARCTIC sce REGIME SHIPPING SYSTEM (AIRSS)

STANDARDS. Cette publication est aussi disponible en français.
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