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Det ansøgte område er beliggende ved Pitu blokken, Baffin Bugt.
Forventet periode for undersøgelserne mellem juni og august 2011. Forventet længde
på undersøgelserne er 35 dage.
Generelt
NNPAN sætter stort vægt på, at havpattedyrene og andre levende arter ikke forstyrres
unødigt af alle typer råstofaktiviteter. I den forbindelse anmoder NNPAN, at man under
de seismiske undersøgelser er ekstra opmærksom på det omkringliggende miljø og
naturen. Generelt ser NNPAN meget gerne at ruterne for de seismiske undersøgelser
planlægges så unødige påvirkninger af dyrelivet undgås.
NNPAN skal indskærpe, at selskabet er særlig opmærksomt på det fredede område
samt det omkringliggende miljø ved Melville bugten. Området er af særlig betydning for
narhvaler, hvidhval, isbjørne og havfugle. NNPAN anmoder om, at selskabet ikke
bevæger nær de særligt sårbare områder i Melville bugten.
NNPAN finder det positivt, at man vil benytte NERIs retningslinier i forbindelse med de
seismiske undersøgelser for at sikre minimal påvirkning af dyrelivet. Det er særligt
vigtigt, at man under de seismiske undersøgelser anvender blød start og har en MMO
(havpattedyrsobservatør) til at være særlig opmærksom på havpattedyr i
undersøgelsesområdet og har klare retningslinjer for hvad der skal gøres hvis der
observeres dyr.
NNPAN skal indskærpe, at selskabet lever op til MARPOL 73/78 standarderne og
håndterer affald og spildevand miljømæssigt korrekt. NNPAN forventer yderligere at
alle internationale regler og konventioner om det marine miljø overholdes, ligesom
Landstingsforordning nr. 4 af 3. november 1994 om beskyttelse af havmiljøet forventes
fulgt.
Bemærkninger til de enkelte afsnit
I afsnittet vedr. grønlandshval og hvidhvalen på side 7-6 står der ”However, the survey
is planned to start between June and August and so noise from the seismic survey
will not occur for at least half of the migration period.” NNPAN mener, at selvom det
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kun er noget af tiden arterne kan befinde sig i området, så er det stadig et problem, at
dyrelivet kan risikerer at blive forstyrret af de seismiske undersøgelser.
Den samme bemærkning gør sig gældende på side 7-9 ift. afsnittet: ”The migratory
routes of whales through the area in June would only be affected for (at most) half of
the migration season and then only if the survey started in June.”
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