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Høringssvar vedrørende foreløbig, strategisk miljøvurdering af aktiviteter forbundet
med olieefterforskning - og udvinding i den østlige del af Davis Stræde
Qeqqata Kommunia har modtaget høringsmaterialet vedrørende ovenstående høring.
Qeqqata Kommunia tilslutter sig kommunernes fælles høringssvar og har desuden følgende
kommentarer.
I den forgangne høring vedrørende Cairns aktiviteter, fandtes der i høringsmaterialet
oplysninger om meget store mængder rødlistede kemikalier, vist brugt i sammenhæng med
boremudder. Men spørgsmålet om de enorme mængder rødlistede kemikalier, som Cairn
brugte/bruger er aldrig blevet besvaret. Mængden oversteg langt hele det årlige forbrug i den
norske oliesektor. Dette handlede om en anden høring, men disse spørgsmål er aldrig blevet
besvaret (hvorfor så stor en mængde?) og vil noget lignende gøre sig gældende i kommende
efterforskningsaktiviteter og eventuelle olieudvindinger i Davisstrædet?
Tages der hensyn til yngleperioden hos hellefisk m.fl.? Det vides ikke om formodningerne om
sårbarhed overfor seismik, hos æg/unger er korrekte. Hellefisk er økonomisk vigtige, derfor
bør der være en forsigtighedsregel, uanset at formodningerne ikke er understøttet af beviser.
Påmindelsen i materialet, om at fiskeriet udgør 88 % af Grønlands eksportindtægt, må mane
til stor forsigtighed. Hvis der mangler data på vigtige områder, må de forsøges skaffet.
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