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= Maritime Ice Guide = 
(vers 2,0) 

 

 

 

Definition: Maritime Ice Guides er personer som udfører aktiv sejladsvejledning om bord i skibe, 

der besejler grønlandsk territorialfarvand- og destinationer indenfor det nuværende 

GREENPOS område.  

 

 

Formål: Maritime Ice Guide konceptet har til formål at give målgruppens kaptajner aktiv 

sejladsvejledning om bord og således medvirke til at reducere risikonen for en 

skibskatastrofe, der kunne udgøre en potentiel risiko for det arktiske havmiljø og/eller 

overbelastning af den grønlandske søredningstjeneste- og sygehusvæsenet. 

 

Endvidere i tilfælde af krise om bord at være målgruppens kaptajner behjælpelig med 

kommunikationen til sygehusvæsenet, polititjenesten, samt Grønlandskommandos 

søredningstjeneste mv. 

 

Ordningen tilbydes kun målgruppen i det omfang der er certificerede Maritime Ice 

Guides til rådighed.  

 

Målgruppe: Tankskibe, offshore industri og krydstogtskibe med et vist antal passagerer om bord. 

Endvidere malmskibe/bulk carriers der medfører svær bunkersolie som 

fremdrivningsmiddel for skibets hovedmotor. 

 

Finansiering: Forhøjelse af havneafgifterne for målgruppens anløb af grønlandske destinationer. 

 

Certificering: Søfartsstyrelsen i Nuuk og DK og/eller Farvandsvæsenet i DK udsteder certificat. 

 

Teoretisk pensum og praktisk maritim erfaring for at kunne opnå certificering 

sammensættes af Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsenet og Grønlandskommando i samråd 

med udvalgte nuværende og tidligere skibsførerer- og havnechefer i Royal Arctic Line 

samt udvalgte skibsførerer i Royal Greenland og udvalgte skibsførerer i de 

grønlandske politikuttere. 

  

 Bilag a:  

 Definition af målgruppe, skibstype, Maritime Iceguide categori og  service area mv 

 

 Bilag b: 

 Maritime Iceguide certificering og organisation mv. 
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Bilag a: 
Definition af målgruppe, skibstype, Maritime Iceguide categori og  

service area mv. 
 

Målgruppe: 
 Krydstogtskibe 

 Offshore industri 

 Tankskibe 

 Tørlastskibe 

 

 

Maritime Ice Guides – certified categori: 

 

A 

AA 

B 

BB 

Maritime Ice Guides - Service area: 

 

A: None limited service area 

B: Limited service area 

C: Port entrance  none limited service area 

BB: Port entrance limited service area 

Categori A Categori A or B 

Ship  Service area Ship Service area 
Krydstogtskib med 

over xxx passagerer om 

bord. 

 

 

Tankskib uden 

dobbeltskrog og som 

har over xxx tons xxx 

om bord der udgør en 

højrisiko for det 

arktiske havmiljø ved 

udslip  

 

 Port entrance 

 GREENPOS 

 

 

 

 Port entrance 

 GREENPOS 

Krydstogtskib med 

over xx men under xxx 

passagerer om bord. 

 

 

Tankskib med 

dobbeltskrog og som 

har over xxx tons xxx 

om bord der udgør en 

højrisiko for det 

arktiske havmiljø ved 

udslip  

 

 

 

Tørlastskibe der har 

over xxxx tons svær 

bunkersolie om bord 

ved gennemsejling af 

GREENPOS 

 

Tørlastskibe bound for 

grønlandske 

destinationer, og som 

ikke har personel om 

bord med erfaring i 

besejling af 

GREENPOS området  

 

 Port entrance 

 

 

 

 

 Port entrance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GREENPOS 

 

 

 

 

 

 Port entrance 

 GREENPOS 
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Bilag b: Maritime Iceguide certificering og organisation mv. 
 

Potentielle kandidater til Maritime Ice Guide certificering: 

 
”Kendtmænd/islodser” med navigatør uddannelse 

(Alle typer uddannelse lige fra duelighedsbevis i erhvervssejlads til skibsførereksamen) 
 

 Pensionerede Royal Arctic Line og Royal Arctic Bygdeservice navigatører  

 Aktive navigatører som RAL koncernen frigører i en periode 

 Royal Arctic Havneservice ansatte med navigatør baggrund 

 Pensionerede Umiaq Line navigatører  

 Umiaq Line navigatører som dette rederi frigører i en periode 

 Navigatører fra Grønlandskommando 

 Royal Geenland personel (trawlere mv.) 

 Øvrige nuværende og tidligere navigatører der har en given sejladserfaring fra GREENPOS 

området (Personel fra politikuttere, personel fra større fiskefartøjer etc.) 

 
”Kendtmænd/islodser” uden navigatør uddannelse 

 

 Personel der er meget godt kendt med farvandet i og omkring et givent havneområde eller 

fjordområde mv.  

 

 

 

Polarsejlads - simulator 

 

Relevante kurser der skal bestås 
 

(Finansiering via havneafgifter i 

Grønland) 

 

 

Grønlandskommando 

Flådestation 

Frederikshavn/Grønnedal 

 

Relevante kurser der skal bestås 

 
 (Finansiering via havneafgifter i 

Grønland ) 

DAN PILOT  

Danske farvande 

 

Specialkursus i aktiv lodsning 

 
(Finansiering via havneafgifter i 

Grønland) 

 

 

 

 

Certificering af Maritime Iceguide kandidaten 
(Søfartsstyrelsen i Nuuk og DK og Farvandsvæsenet i DK er certificeringsmyndighed) 

 

 

 

Eksisterende maritim organisation i Grønland 
(operation, administration og afregning af freelance Maritime Iceguides 

 

 

 

Målgruppen: 
Krydstogtskibe - Offshore industri – Tankskibe - Tørlastskibe 

 


