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Syria: Grensepasseringer i Tartus og Lattakia 

– Er det mulig å reise inn og ut av provinsene Tartus og Lattakia uten å reise via 
Damaskus? 

De syriske provinsene Tartus og Lattakia 
Tartus og Lattakia er to av Syrias 14 provinser, og begge to har som de eneste av 
provinsene i landet kystlinje mot Middelhavet. Tartus er den sørlige av disse, og 
grenser til Libanon i sør og Lattakia-provinsen i nord. Lattakia grenser til Tyrkia i 
nord og Tartus-provinsen i sør. 

Innreise til og utreise fra Tartus 
Det er to grenseoverganger mellom Libanon og Syria i Tartus-provinsen. Den ene 
er Arida, som ligger ved Middelhavskysten. Dette er den gamle forbindelsen 
mellom byene Tripoli i Libanon og Tartus i Syria. 

Den andre grenseovergangen er Abudiyeh. Den ligger litt lenger inn i landet, og 
forbinder Abudiyeh med den syriske landsbyen Dabusiyeh (Khodr 2022). 

Begge disse grenseovergangene er åpne, og et betydelig antall personer krysser 
daglig grensen ved disse to overgangene. Befolkningen i dette området har 
tradisjonelt hatt tett kontakt med hverandre, både forretningsmessig og personlig, 
noe som har vedvart etter at konflikten i Syria brøt ut. 

Det er verdt å minne om at personer som bruker disse offisielle grensene, må ha 
de nødvendige papirene som kreves på begge sider av grensen. Libanesiske 
myndigheter er opptatt av å begrense antallet syrere, eller snarere syriske 
flyktninger, i landet. Dette gjør det vanskelig for syrere som ikke har 
oppholdstillatelse i Libanon, å krysse denne grensen. 

Libanesiske myndigheters strenge krav gjør at trafikken over disse grensene ikke 
er den samme som den var før konflikten brøt ut i 2011. Allikevel er det betydelig 
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aktivitet, noe en kilde Landinfo konfererte med i september 2022, kunne bekrefte. 
Kilden benytter selv av en av disse overgangene jevnlig (Libanesisk/syrisk 
kvinne, møte i Beirut 2022). 

Innreise til og utreise fra Lattakia 
Lattakia har i motsetning til Tartus ingen åpne landegrenser; grenseovergangene 
til Tyrkia har vært stengt siden kort tid etter at konflikten brøt ut i 2011. 

Imidlertid har provinsen en internasjonal flyplass, Basil al-Assad International 
Airport, som befinner seg et par kilometer nord for kystbyen Jableh og sør for 
Lattakia by. Flyplassen deler rullebane med Hmaymim-basen, som er kontrollert 
av russiske styrker, og som fungerer som deres hovedbase i Syria. 

Den sivile flyplassen har vært stengt i perioder av konflikten, men åpnet forsiktig i 
juni 2022 med ukentlige flygninger til Sharjah i De forente arabiske emirater 
(North Press Agency 2022). Flygningene går hver tirsdag (Cham Wings u.å.). En 
av selskapets agenter sier at det også er planer om flygninger til Kuwait (North 
Press 2022), men disse har foreløpig ikke startet. 

 

 

Om Landinfos responser 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 

 
  

https://landinfo.no/fag-og-metode/
https://landinfo.no/fag-og-metode/
http://www.landinfo.no/asset/3135/1/3135_1.pdf
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Referanser 

Skriftlige kilder 
 Cham Wings (u.å.). Reservations.chamwings.com. Damaskus: Cham Wings. Tilgjenngelig fra 

https://chamwings.com/ [lastet ned 22. september 2022]  

For å få frem denne reisen må den reserveres i selskapets bookingsystem. 
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Tilgjengelig fra https://www.alaraby.co.uk/economy/ افتتاح -سادس-معبر-حدودي -بین - سوریة-ولبنان 
[lastet ned 22. september 2022] 

North Press Agency (2022, 20. juni). Awwal rihla min matar al-ladhiqiyya ila al-Shariqa (Første 
tur fra flyplassen i Lattakia til Sharja.) North Press Agency. Tilgjengelig fra 
https://npasyria.com/112079/ [lastet ned 22. september 2022] 

  

Muntlig kilde 
Libanesisk/syrisk kvinne. Møte i Beirut, Libanon, september 2022. 
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