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Generelt
I SMVen er der ingen redegørelse over hvilken betydning licensblokkenes afstand til
kysten har for de særligt sårbare områder, hvis der eks. skulle ske et oliespild, herunder
evt. anbefalinger til placering af licensblokkene ift. de særligt sårbare områder. Det
samme gør sig gældende hvad angår aktiviteter ifm. med olieefterforskning. NNPAN
anbefaler, at dette inkluderes i SMVen.
Redegørelsen af de forskellige arter burde være ens så man får den samme
detaljeringsgrad for alle arterne. Det er især ifm. redegørelse af arternes sårbarhed
overfor oliespild hvor der til tider mangler en beskrivelse for en art (eks. 4.5.1 Selected
species, 4.7.3 Whales, dolphins and porpoises (order Cetacea)).
Der er kun en meget kort redegørelse vedrørende affaldshåndtering og kravene hertil.
Redegørelsen bør uddybes.
4.6.1 Breeding birds
Man burde allerede i den sidste afsnit på side 59 nævne af Kitsissut området er et
Ramsarområde, så det fremgår noget tidligere i teksten og ikke kun under afsnittet om
Ramsarområder.
9.4.2 Other discharged substances
NNPAN kan oplyse, at Grønland endnu ikke har ratificeret IMOs ballastvandkonvention
samt MARPOLs annex 4 og annex 6.
Resume
Som det fremstår nu i resumeet (side 1) vil man træffe den første vigtige beslutning ift.
udbud af yderligere licensområder for kulbrinteefterforskning på grundlag af en
”foreløbig” SMV. NNPAN anerkender, at der altid vil være videnshuller. NNPAN finder
det dog vigtigt at videnshuller (eks. dem der er nævnt på side 14 i resumeet) er
afdækket før den endelige beslutning om ny udbudsrunde træffes. Dette for at sikre, at
beslutningerne træffes ud fra en mere fyldestgørende vidensgrundlag.

1/2

På side 12 under afsnittet om støj i den allersidste afsnit vil NNPAN anmode om at man
tilføjer at der iht. Råstofloven er en række bestemmelser vedr. flyvehøjder og
flyveaktiviteter inden for sårbare områder og sårbare peridoer.
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