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Rigsrevisionen har i dag offentliggjort Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks indsats i Arktis.
Rigsrevisionen berører i beretningen en række emner, hvis betydning er voksende i takt med den
øgede udvikling i og det internationale fokus på det arktiske område. Emner som også er behandlet i
Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011-2020.
Rigsrevisionen peger på, at de danske myndigheders opgaver i Arktis løses under forhold, der ikke
umiddelbart kan sammenlignes med danske forhold. Det skal bl.a. ses i lyset af de ekstreme
klimatiske forhold og store geografiske afstande. Forudsætningerne for opgavevaretagelsen i
Grønland og i Danmark er derfor forskellige.
I beretningen beskrives en række forhold vedrørende de danske myndigheders indsatser i
rigsfællesskabets dele af Arktis. I forhold til Grønland drejer det sig bl.a. om styrkelse af
havmiljøovervågning og havmiljøberedskabet, opdatering af havmiljølovgivningen, produktion af
søkort samt koordineringen ved visse typer af eftersøgnings- og redningsopgaver (SAR).
De danske myndigheders indsatser inden for de fokuspunkter, som Rigsrevisionen peger på, vil
blive styrket:
Forsvarsministeriet har som følge af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 igangsat en risikoanalyse
for havmiljøet ved Grønland. I den forbindelse vil Forsvarsministeriet bl.a. fokusere på de
spørgsmål, der rejses af Rigsrevisionen vedr. risici for forurening. Risikoanalysen forventes at være
færdig med udgangen af 2014 og vil indgå i beslutningsgrundlaget for kommende tiltag på
havmiljøområdet. Endvidere vil Forsvarsministeriet sikre, at Arktisk Kommando tilføres de
nødvendige uddannelsesmæssige kompetencer til at løfte havmiljøopgaven.
Herudover gennemfører Forsvarsministeriet ligeledes som følge af Aftale på forsvarsområdet 20132017 en omfattende analyse af forsvarets fremtidige opgaveløsning i Arktis. Analysen forventes
afsluttet med udgangen af 2014. Også spørgsmålet om det nuværende udstyrs placering og
anvendelighed i arktisk miljø vil indgå i dette arbejde. I samspil med analysen gennemfører
forsvaret tillige i perioden 2013 - 2015 forsøg med overvågning af landområder, havområder og
luftrummet i Arktis.
Miljøministeriet arbejder på en revision af havmiljølovgivningen for Grønland, der vil blive
gennemført med inddragelse af Grønlands Selvstyre. Revisionen vil bl.a. omfatte præciseringer af
ansvaret for tilsyn og beredskab.

Geodatastyrelsens produktionsplan for søkort ved Grønland i perioden 2008-2018 vil blive fulgt, så
der leves op til den aftale, der er indgået med Grønlands Selvstyre.
I forhold til eftersøgnings- og redningsopgaver i Grønland vil regeringen om kort tid præsentere en
forenkling af ansvarsfordelingen.
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