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i 35 dage vedr. projektet på Kvanefjeldet i Sydgrønland

Forhøring i Narsaq (bilag) og Qaqortoq sammen med KNAPP´s afdelinger, bliver
kommenteret fra KNAPK. I udtalelsen behandles krav til VVM og VSB.
For det første har KNAPK som bekendt sammen med andre NGO´er arbejdet med
indstillinger vedr. større inddragelse af borgere, og derfor er det glædeligt at der sker denne
høring forud for færdiggørelse af VVM og VSB. Dog mener vi at man ikke kan se det som vi
har efterlyst, altså hvad man helt præcist vil få belyst, og på hvilken måde vores kommentar
kan få indflydelse.
Kort sagt er interesseområderne for Det grønlandske fiskere og fangere, konsekvenser for
miljø og levende ressourcer samt områder der kan give nye muligheder for vores erhverv.
VVM
I beskrivelse af projektet er der henvisninger til forskellige scenarier, hvor der bl.a. er
mulighed for etablering af procesanlæg udover selve minen.
Såfremt man planlægger etablering af procesanlæg udover selve minen, vil det være mest
hensigtsmæssigt at udarbejde VVM for selve minen og procesanlægget for sig.
Samtlige typer af indholdet i procesvand som udledes til miljøet bør være specifiseret. Og
denne registrering inklusiv rapportering af resultatet for indsamlede prøver, bør være
udarbejdet uafhængigt af GME. Minimering af indholdet af udledt vand og støv som kan
være skadelige for miljøet, kontinuerlig monitering af dette, og erstatning til forbrugerne
såfremt der sker skade i miljøet, skal sikres ved indgåelse af IBA.
VSB
VSB nævnes som grundlag for kommende aftale (IBA) mellem Selvstyret, Kommunen og
selskabet som skal have aktiviteter, her vil KNAPK og dens afdelinger så vidt muligt opnå
aftale om forsyninger i form af fangsten fra fangere og fiskere under anlægsfasen og
driftfasen.

Med venlig hilsen
på vegne af
Sammenslutningen af Fiskere og Fangere i Grønland

Bjarne Lyberth
Biolog
Kopi :
Bestyrelsen i KNAPK
Kommune Kujalleq

Piniartut tapersersukkit

Støt fangerne

