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Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 16/2012
Statsrevisorerne har med brev af 19. september 2013 fremsendt Statsrevisorernes beretning nr. 16/2012 om Danmarks indsats i Arktis med anmodning
om en redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretningen
giver anledning til.
Rigsrevisionens beretning omhandler på Miljøministeriets område emnerne
Sikker sejlads samt Havmiljø og havmiljøberedskab. Nedenfor har jeg redegjort for de konkrete initiativer og foranstaltninger, som Miljøministeriet har
iværksat på disse områder.
Sikker sejlads
Rigsrevisionen konstaterer, at Geodatastyrelsens produktion af søkort skal
øges væsentligt for at nå det fastsatte mål om 73 søkort i 2018. Forudsætningen for at nå målet er, at produktionen allerede i 2013 øges. Det skal ske
med et nyt produktionssystem, som imidlertid fortsat kræver udvikling.
Geodatastyrelsen har oplyst, at styrelsen vil prioritere udviklingen af det
produktionssystem, som skal sikre, at målet nås.
Jeg kan oplyse, at det nye produktionssystem til søkort er i brug. Det optimeres løbende med henblik på at sikre en gradvis øget produktion pr. år, jf. den
aftalte plan med Grønlands Selvstyre for produktion af søkort. På kontaktudvalgsmødet den 4. december 2013 mellem selvstyret og Geodatastyrelsen
har parterne drøftet og godkendt status for fremdriften i søkortproduktionen
og planen for aktiviteterne i 2014.
Det er således min klare forventning, at produktionen af søkort, som er et
prioriteret område, vil ske som aftalt i oktober 2009.
Havmiljø og havmiljøberedskab
Rigsrevisionen finder - i lyset af den øgede sejlads - at Miljøministeriet og
Forsvarsministeriet i fællesskab bør vurdere, om opfølgningen på havmiljøanordningen kan styrkes.
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Jeg kan oplyse, at Naturstyrelsen er ved at vurdere behovet for ændringer i
retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet ved Grønland.
Som oplyst i Rigsrevisionens beretning er der iværksat et afklarende arbejde
vedrørende myndighedskompetencerne i relation til havmiljøområdet i
Grønland. Arbejdet er bl.a. nødvendiggjort af, at Grønland har overtaget
råstofområdet, og at gældende regler vedr. kompetenceforholdene på havmiljøområdet skal afklares og eventuelt justeres i overensstemmelser hermed. Arbejdet er ikke tilendebragt, men resultatet af arbejdet forventes at
foreligge i foråret 2014 og vil indgå i ovennævnte overvejelser om revision
af retsgrundlaget for beskyttelse af havmiljøet ved Grønland.
Danske og grønlandske myndigheder er inddraget i processen.
Et eksemplar af denne redegørelse er sendt til Rigsrevisor.

Med venlig hilsen
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