
 

 

 
 

Bilag 1 
(Opdateret den 29. august 2017) 

 
til Aftale om samarbejde på geodataområdet mellem Kalaallit Nunaanni 

Namminersorlutik Oqartussat (Grønlands Selvstyre),  
Departementet for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur 

og Boliger og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Geodatastyrelsen  
 
Under samarbejdsaftalen gennemføres bl.a. opgaven med at forny søkortene for Grønland. 
Opgavens overordnede udførelse, prioritering og tidsplan beskrives i dette bilag.    

 
 
Parterne er enige om følgende: 

 I forbindelse med aftalen skal der produceres oprettede og digitaliserede søkort over 
nedenstående projektområde hvoraf der pr. 1. august 2017 mangler 41 søkort ud af 
73 søkort over Sydøstgrønland. 

 

 I 2017 er der udarbejdet forslag til en prioritering af produktionen fra 2018 og frem for 
de resterende 41 grønlandske søkort i projektområdet. 

 

 Ved udgangen af 2018 er der udarbejdet en ny produktionsplan for de resterende 41 
grønlandske søkort i projektområdet herunder forventet afslutningstidspunkt for 
produktionen. 

 

 I perioden frem til udgangen af 2020, hvori der genetableres de nødvendige 
kompetencer, vil produktionen af søkort være lavere end i den efterfølgende 
produktionsperiode. 

 

 Selvstyret og Geodatastyrelsen vil i fællesskab årligt prioritere rækkefølgen af de 
søkort, der skal produceres. 

 

 Selvstyret er koordinerende i forhold til Nautisk udvalg. 
 

 Alle papirsøkort sendes til kommentering i Selvstyret og Nautisk udvalg. 
 

 Selvstyret vil bidrage til produktionen ved en løbende kontrol og revision af 
stednavnetemaet i takt med produktionen. 

 

 Selvstyret vil understøtte produktionen, f.eks. ved at levere grunddata eller 
opdaterede data over kendte skær, byområder e.l., i det omfang Selvstyret måtte 
råde over sådanne. 

 

 Eventuelle væsentlige ændringer i produktionsplan og øvrige aftalte aktiviteter 
behandles i Kontaktudvalget. 

 

 Dette bilag vedligeholdes og revideres af Kontaktudvalget. 
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Opdeling af søkortproduktionen i projektområdet. 
 
Nedenstående figur viser opdelingen af søkortproduktionen i projektområder.
Der er pr. 1. august 2017 produceret 32 papirsøkort primært i område 1 og sekundært i 
område 2 og 3. 
 
Der er udarbejdet forslag til kortrammer for alle de kommende søkort i Sydvestgrønland, der 
indgår i aftalen. Kortrammerne for de enkelte søkort vil løbende blive justeret i forbindelse 
med selve produktionen. 
 
Den foreløbige prioritering har været at færdiggøre område 2 og dernæst afslutte de sidste 
kort i område 1. 
 

 
 


