Inuit Circumpolar Council, Greenland
Høringssvar vedrørende
Vurderinger af Virkninger på Miljøet for 3D seismik-indsamling i Baffin Bugt
Inuit Circumpolar Council (ICC) har gennemgået den fremsendte Vurdering af Virkninger på Miljøet
(VVM) i licensblok nr. 2011/13 ("Pitu"), Baffin Bugt, Nordvestgrønland, og har følgende
kommentarer til 3D seismik-indsamlingen, ansøgt af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd.
Først og fremmest vil ICC lægge vægt på, at en passende høringsfrist på mindst 6 uger bør være et
absolut minimum i fremtidige høringssager, uanset høringstype. Selvstyret har pligt til at inddrage
borgere og andre interessenter på en sådan måde, at deres frie, forudgående og informerede samtykke
kan gives. Derfor er det nødvendigt at borgere og interessenter modtager den relevante information i
rettidigt omhu, så de har mulighed for at kunne give et fyldestgørende og konstruktivt høringssvar.
Hvis ansøgningsprocedurerne mellem selskaberne og Råstofdirektoratet ikke giver mulighed for dette i
praksis, kan det tyde på at procedurerne skal ændres snarest muligt for at kunne opfylde denne pligt.
ICC har store betænkeligheder ved det sandsynlige overlap mellem selskabets ønske om at kunne
udføre de seismiske undersøgelser i slut-juni til august (afhængig af is-situationen i området), og de
mulige negative effekter af undersøgelserne i denne periode.
Ifølge Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) kan 3D seismiske undersøgelser have en langvarig
påvirkning (uger) på især bardehvaler, og muligvis også tandhvaler ifølge Grønlands Naturinstitut.
Dette er særligt problematisk, hvis det falder sammen med hvalernes ophold i yngleområder eller på
deres trækruter. Naturinstituttets undersøgelser, sammenholdt med fangststatistikker, viser at både
grønlandshvaler, hvidhvaler og narhvaler trækker igennem og opholder sig i området primært i
perioden mellem maj og juli, og de vurderer en seismisk undersøgelse i denne periode til at have en
negativ effekt på både hvalernes færden, samt udbyttet af lokalsamfundets narhvalfangst.
ICC er af den principielle holdning, at beskyttelse af vores levende ressourcer skal ske i nødvendig
grad for at sikre den bæredygtige udnyttelse for fremtiden, og i dette tilfælde bør de levende ressourcer
prioriteres fremfor potentielle ikke-levende ressourcer. Indtil revideringen af beskyttelseszonen er på
plads, ønsker ICC forsigtighedsprincippet anvendt for dette særligt sårbare område.
ICC støtter derfor op om Naturinstituttets anbefalinger om, at de seismiske undersøgelser udsættes til
august eller september; at selskabet bør undersøge i hvilken grad de vil kunne reducere lydintensiteten
af deres airguns; og at selskabet bør overveje at forkorte varigheden af deres undersøgelse til mindre
end de foreslåede 33 dage (eventuelt fordelt over to år, afhængigt af is-situationen).
ICC takker for fortsat at være høringspart, og ser frem til et fortsat godt samarbejde.
Nuuk, den 20. juni, 2011
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