Høringsproces vedrørende VVM for ansøgning fra Capricorn Greenland Exploration 1 om 3D
seismik indsamling i 2011, Tilladelse 2011/13, Pitu, Baffin Bugt

Råstofdirektoratets bemærkninger til udvalgte dele af høringssvar fra
SIK

Ref.

Kommentar

SIK0 SIK vil indledningsvist
beklage, at høringen
foregår med så kort frist,
og at materialet kun er
fremsendt på engelsk.
Offentlige høringer sker
med væsentlig længere
frister end blot 19 dage.
Dette står ligeledes i
skærende kontrast til det
grønlandske sprogs
placering i selvstyreloven

Svar fra Capricorn

Råstofdirektoratets
kommentarer til SIK’s
høringssvar
Det ikke-tekniske resumé af
VVMen var tilgængeligt på
grønlandsk på Selvstyrets
høringsportal fra høringens start
den 18. maj til høringsfristen
den 20. juni. En grønlandsk
udgave af den fulde VVM var
først tilgængelig den 10/6.
Råstofdirektoratet beklager, at
alt høringsmaterialet ikke i hele
høringsperioden var tilgængeligt
på grønlandsk.
Dette skyldes, at processen med
at afholde offentlige høringer af
seismik-VVM er en ny praksis,
som først blev besluttet sent på
foråret 2011. Derfor havde
selskabet ikke mulighed for at
forberede den grønlandske
udgave i bedre tid.
Råstofdirektoratet tager SIKs
kritik til efterretning, og vil
fremadrettet bestræbe sig på kun
at sende materiale i høring, når
det foreligger på grønlandsk
Råstofdirektoratet er
vedvarende interesseret i at
undersøge, hvordan
høringsprocesser tilrettelægges
bedst muligt. I forbindelse med
eventuelle fremtidige
ansøgninger om
efterforskningsboringer er det
blevet besluttet, at VVMer hertil
skal i høring i 8 uger.

SIK1 Valget af Pitu er uheldigt,
eftersom dele af
licensområdet ligger i et
fredet område. Derfor vil
SIK under alle
omstændigheder kræve
afslag til det foreslået
seismiske undersøgelser i
området

For så vidt angår mindre
omfangsrige
efterforskningsaktiviteter, f.eks.
seismik, er det
Råstofdirektoratets hensigt at
tilrettelægge fremtidige
høringsfrister på 6-8 uger.
Rapport nr. 785 fra
Det nordøstlige hjørne af
Danmarks
licensområdet for 2011/13
Miljøundersøgelser, som
overlapper med narhvalsbeskriver de fredede områder sommer-habitatsområdet hvor
(samt de seneste data fra den seismik ”skal undgås eller være
foreløbige vurdering af den
af begrænset omfang”
strategiske virkning på
(DMU’s ”zone 1”).
miljøet i det vestlige område
af KANUMAS projektet)
Men det underområde af
anfører, at seismiske
licenområdet hvor licenshaveren
aktiviteter skal undgås eller
har ansøgt om at indsamle 3D
begrænses i
seismik overlapper ikke med
sommermånederne i zone 1
narhvals-sommeraf hensyn til narhvalens
habitatsområdet.
sommerområde. Det
nordligste område i Pitu
3D undersøgelsen ligger
mindst 50 km syd for det
fredede område.
Det er på forhånd anført, at
den seismiske
3D undersøgelse vil finde
sted i perioden fra midten af
august til slutningen af
september. Denne
tidsplanlægning hjælper til at
beskytte narhvaler,
hvidhvaler og
grønlandshvaler under deres
nordgående vandring i
foråret og den tidlige
sommer, samt narhvaler og
hvidhvaler under deres
sydgående vandring i
efteråret.
Den seismiske skydning sker
i overensstemmelse med
retningslinjerne fra JNCC og
DMU for denne type
støjskabende aktiviteter og
forudser deltagelsen af to

SIK2 Tidspunktet mellem
høringsfristen og
gennemførelse af
projektet viser, at
Grønlands Selvstyre reelt
allerede har givet
olieselskabet Capricorn
Greenland grønt lys til at
foretage undersøgelserne.
Det er på ingen måde
tilfredsstillende, at
selvstyret ikke giver
høringsparterne reel
chance til at afvise
projektet med seismiske
undersøgelser i
licensområdet Pitu.
Grundet områdets unikke
betydning for hvid- og
narhvalers vandring og
yngling anser SIK for
brud på områdets status
som fredet

SIK3 Med hensyn til brug af
følgefartøjer ser SIK
gerne, at grønlandske
fartøjer så vidt muligt
benyttes i
efterforskningsfasen. SIK
vil gerne opfordre
Capricorn Greenland til
at minimere brug af
islandske og færøske
fartøjer, når lignende
fartøjer er tilstede i
Grønland. Dette vil falde
godt ind i bestræbelserne
på at benytte sig af
grønlandske
serviceydelser.

havpattedyrs- og
fugleobservatører samt
forholdsregler ved opstart.
Dette hører under Grønlands
regering

I den indgivne ansøgning og
tilhørende VVM-rapport, har
selskabet angivet, at
indsamlingen ville finde sted
indenfor perioden juni-august.
Selskabet må dog ikke
igangsætte aktiviteter før
Råstofdirektoratet har godkendt
dem. At selskabet anfører en
dato i ansøgningen betyder
således ikke nødvendigvis, at
selskabet får godkendelse til at
igangsætte aktiviteten på den
angivne dato.
De indkomne høringssvar
medtages i behandlingen af
ansøgningen.

Der er kun få realistiske
muligheder for at levere
lokale fartøjer eller
arbejdskraft hvad angår
denne seismiske operation.
Besætninger med erfaring i
multi kablede seismiske
operationer er nødvendig for
at varetage sikkerheden
under operationen og
garantere et vellykket
resultat. Desuden skal
fartøjerne være korrekt
forsikret i forhold til det
operative niveau, og det
kræves at de undergår
sikkerhedstest i
overensstemmelse med
IMCA/CMID

I dette tilfælde har
høringsprocessen bl.a.
afstedkommet, at
indsamlingsperioden er blevet
revideret så den nu ligger i slutaugust-september.
Grønlandske virksomheder skal
så vidt muligt benyttes, i det
omfang de kan konkurrere
økonomisk og leve op til
sikkerheds, sundheds- og
miljømæssige standarder (jf.
råstoflovens § 18).
Det har hidtil ikke været muligt
at finde egnede grønlandske
fartøjer til brug ved olie/gasefterforskningsaktiviteterne og
Råstofdirektoratet indgår
således meget gerne i en dialog
med SIK om at finde sådanne
grønlandske fartøjer med
henblik på at videregive
informationen til relevante
rettighedshavere.

SIK4 SIK anmoder den
grønlandske regering om
at tage ved lære fra den
aktuelle høring. Det bør
være muligt også for
grønlandsk talende at
forstå og studere
materialet for høringen.

retningslinjerne. Desuden
skal de have installeret en
fungerende SMS.
Capricorn vil meget gerne
anbefale lokale
serviceydelser og fartøjer,
som imødekommer kravene
til udstyr for hjælpeservice,
til den seismiske entreprenør
for nærmere overvejelse
Dette hører under Grønlands
regering

Råstofdirektoratet tager SIKs
kritik til efterretning, og vil
fremadrettet bestræbe sig på kun
at sende materiale i høring, når
det foreligger på grønlandsk
Det er Råstofdirektoratets
hensigt at tilrettelægge
fremtidige høringsfrister på 6-8
uger for
efterforskningsaktiviteter som
seismik

