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Naturafdelingen 

Departement for Natur og Miljø 

Grønlands Selvstyre 

 

Høringssvar til udkast til Selvstyrets bekendtgørelse om Nationalparken i 

Nord- og Østgrønland. Sags nr. 2017 – 1755 

 

 

Grønlands Selvstyre har den 27. juni 2017 sendt ovennævnte udkast til bekendtgørelse 

i offentlig høring. 

Zackenberg forskningsstation og Villum Research Station, DCE, Aarhus Universitet har 

følgende bemærkninger til høringsmaterialet: 

Zackenberg Forskningsstation og Villum Research Station hilser det ny udkast til Selv-

styrets bekendtgørelse om Nationalparken i Nord- og Østgrønland velkomment, og er 

specielt positive overfor at se, at der nu er indarbejdet zoner med forskellige beskyttel-

ses status i bekendtgørelsen.  

Vi har dog følgende bemærkninger til udkastet: 

§3: Anvendelsen af zoner er et stort fremskridt, men definitionen af Bufferzone og Ker-

neområde er ikke klart adskilte. De to zoners forskellige beskyttelseskrav bør tydelig-

gøres. Endvidere bør det defineres, hvem der er høringsparter i forbindelse med 

dispensationsudstedelse i Kernezoner og den omkringliggende Bufferzone. Konkret 

ønsker Zackenberg Forskningsstation og Villum Research Station at indgå i partshøring 

i forbindelse med udstedelse ad dispensationer i Kernezonerne, hvori stationerne ligger 

og i den omkringliggende Bufferzone.  

§12: Mht. jagt foretaget af mandskab på de faste stationer vil det være ønskværdigt, at 

jagten ikke tillades i zonerne, dog primært i Kernezonerne. Konkret omkring Zacken-

berg vil det være af vital betydning at der ikke gennemføres jagt på arter, der indgår i 

den langsigtede overvågning i Zackenberg Basic. 

§20: Sejlads med en makshastighed på 10 knob vil umuliggøre størstedelen af de forsk-

nings- og overvågningsaktiviteter, der i dag indgår som en fast bestanddel af overvåg-



 

 

  

  

Side 2/2 

 

AARHUS 

UNIVERSITET 

DCE - NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI  

ningsprogrammet Zackenberg Basic. Dette skyldes, at området, der dækkes af overvåg-

ningsprogrammet, er så stort, at området - hvis makshastigheden indføres – ikke kan 

dækkes. Det foreslås derfor, at følgende formulering tilføjes i §20 stk. 2 punkt 4: ”Hvor 

det er nødvendigt for driften af de faste stationer eller de dertil knyttede forsknings- og 

overvågningsprogrammer” 

§22: Det fremgår af stk. 4, at den selvstyreejede station Villum Research Station ikke har 

status som fast station. Villum Research Station er placeret i tilknytning til Station Nord, 

men er en selvstændig station hvis aktiviteter ikke reguleres af Forsvaret. Villum Re-

search Station bør derfor have selvstændig stationsstatus. 

Generelt:  

Det noteres desuden, at historiske artefakter og fossiler samt drivtømmer ikke længere 

nævnes i bekendtgørelsen. Selvom disse evt. er omfattet af andre bekendtgørelser, bør 

de også indgå i bekendtgørelsen for nationalparken, som derved fremstår som et samlet 

dokument. 

Endvidere vil det være ønskværdigt, at der i bekendtgørelsen tilføjes et afsnit om regu-

lering af droner og andre Unmanned Autonomous Vehicles (UAV). Brugen af disse er 

en stigende aktivitet globalt, og bør derfor inddrages i bekendtgørelsen. 

Slutteligt vil det være ønskværdigt med en engelsk oversættelse af bekendtgørelsen, så 

også udenlandske gæster i nationalparken kan tilegne sig reglerne på området. 

På vegne af Zackenberg Forskningsstation og Villum Research Station 

 

Med venlig hilsen 

 

Niels Martin Schmidt  


