
 

Integra A/S 
Trørødvej 63B 
2950 Vedbæk 
Denmark 
 
Tel : +45 45 66 00 44 
Fax : +45 45 66 05 10 
 
www.integra.dk 
info@integra.dk 

CVR/VAT No. 12622678 

Grønlandsudvalget/Forsvarsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

 
 

 
16. februar 2016 

 

 

 

Emne: Anmodning om foretræde om emnet Grønlands Lufthavne m.m. 

 
Integra A/S har i mange år udført konsulentopgaver for Grønlands Selvstyre og andre 
institutioner i Grønland, primært i forbindelse med beregninger/forslag til ny lufthavnsstruktur 
m.m. Hertil kommer, at Integra A/S i 2015 etablerede en luftfartsskole i Kangerlussuaq med 
henblik på at uddanne personale til de grønlandske lufthavnstårne og til andre funktioner i 
lufthavnene. 
 
Samtidigt har Integra A/S sideløbende i tæt samarbejde med først Aarhus Universitet og senest 
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) arbejdet med at etableret en drone forskningsplatform 
med henblik på at styrke miljøforskningen globalt samt med henblik på at give Grønland en 
droneplatform, som kan anvendes i den økonomiske udvikling af samfundet. 
 
Denne platform til miljøforskning med mere har behov for en lokal grønlandsk infrastruktur, 
hvorfra Integra A/S i samarbejde med Aarhus Universitet, DTU og andre interessenter, 
inklusive Forsvaret, vil operere. Mens der allerede findes velegnede steder til operation af 
droner i Vestgrønland, er infrastrukturen i Østgrønland mere mangelfuld, og da specielt 
Østgrønland er interessant for miljøforskningen, er der behov for at udvikle nogle af de allerede 
eksisterende faciliteter. 
 
Formålet med denne anmodning er derfor råd og vejledning til den vedhæftede opgave, som 
omfatter lukning af lufthavnen ved Constable Pynt og overflytte aktiviteterne til Flyvestation 
Mestersvig og herved gøre Flyvestationen til en kombineret civil/militær lufthavn på lige fod 
med blandt andet Karup og Aalborg. Samtidigt vil Integra A/S etablere en base for store droner 
i Østgrønland på lufthavnen for at understøtte flyvninger mellem Mestersvig og Station Nord 
samt andre forskningsstationer i området. 
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Da aktiviteten berører både den af Det Danske Forsvar ejet flyveplads Mestersvig og den af 
Selvstyret ejet flyveplads Constable Pynt, anmodes der om råd og vejledning fra begge 
udvalgene. 
 
Skulle der blive nogle spørgsmål, er Integra A/S naturligvis parat til at svare  
  
Med venlig hilsen 
Integra A/S 
 
 
 
 
Michael Thorsen  
Direktør  
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag:  a) Punktforslag til anvendelse under mødet  
 b) Rapport vedr. Mestersvig Lufthavn 


