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Nuup kangerluata Ikinngutai afholdte møde den 22. februar i Godthåb Hallens Cafe.
Formålet med mødet var og danne Nuup Kangerluata Ikinngutai/Nuuk Fjords venners
forening og opponere imod planer fra Londong Mining og Alcoa.
Der kom 95 personer til mødet.
Møde programmet var planlagt således:
Velkomst af Nuuk Fjords Venner Piitannguaq Tittussen og kort indtroduktion af
formålet med mødet.
Der var inviteret følgende til og afholde introduktion om Nuup kangerlua:
Tungutaq Larsen og Ole Lynge som fremkom med billeddokumentation af hele området
Isukasia hvor London mining planlægger og etablere jernmine m.m., samt samt søerne
som Alcoa har planer om og bruge.
Der blev fremlagt billeddokumentation og film over hele området som Alcoa og London
Mining vil bruge. Dette tog op til 1 time fra 19.10 til 20.10. Tungutaq og Ole
Lynge fortalte om mange vartegn fra Ujarassuit og opefter helt ind til Isukasia,
hvor man kan se spor efter vore forfædres spor, gamle gravpladser og bl.a. helt nye
i starten af 1900 tallet kristent grav som man blev nødt og begrave på området da
det ikke kunne lade sig gøre og medbringe liget helt ind til Nuuk. Der er både
gamle og nyere teltpladser samt varder som blot vil blive ødelagt af veje fra
Isukasia og hele mineområdet og dette er generelt helt fra Isukasia til Qussuk
området.
Derefter fortalte fisker Malaaraq Bourup Nielsen om fiskeområderne i Nuuk Fjord,
der var billeddokumentation under denne introduktion over fiskeområderne i Nuuk
fjord og som varede halv times tid fra kl. 20.10 til 20.40. Malaaraq Nielsen
fortalte at hele området Qussuk, Ujarassuit samt Ilulialik er een stor ørredeområde
samt at faktisk alle vigtigste kendte fiskearter i Grønland findes på Nuuk Fjorden
samt skaldyr og at han var meget bange for udledning af tungmetaller fra London
Minings side samt det enorme skibe der vil sejle ind og ud af fjorden i mange år,
ligesom den forurening der vil finde sted af støv via luft, veje, elve samt til
lands. Han mener, at Nuuk fjord vil lide meget, hvis London Mining Greenland A/S
skulle påbegynde anlægsarbejder samt minevirksomhed i mange år. Han fortalte at der
fortsat kan fiske i mange år endnu med god vilje og at dette godt kan betale sig i
mange år fremover ligesom jagtområderne er meget vigtige for fiskere og fangere.
Anthon (Aantuunguaq Falksen) født i Nuuk Fjord i Qoornoq fortale om hele Isukasia
området og anførte følgende:
Alle de steder som London Mining vil bruge har vores forfædre brugt i mange år og
vi kan fortsat bruge områderne til fangst og fiskeri fremover og alle steder har
navne selvom disse ikke er opført på landkort. Han fortale om den sidste kendte
store Nuuk åndemaners gravplads i Ilulialik. Alle disse steder bliver respektløst
planlagt til minevirksomhed efter hans mening. Han var meget forundret over
Aningaannaaq, hvor London Mining har anlagt en mindre landsby til brug for deres

forundersøgelser m.m. og at overhovedet intet vidste om disse før han selv så det
egne øjne. Aantuunnguaq var meget skuffet over London Minings fremfærd på disse
steder.
Derefter fortalte Josef Jakobsen om minevirksomheden Seqi Oliven - hvor han selv
arbejde der under dens eksistensperiode og det sygdomme han har pådraget sig. Det
samme vil ske i Isukasia fortale Josef og fortalte hvor store støvproblematikkerne
var og ødelæggelse af ørredområdet på stedet samt det store vanskeligheder som det
store transport skibe havde med og komme ind til Seqi Olivin minen. Han pointerede
at disse store skibe aldrig ville sejle på steder med is og simpelthen stoppede når
der var is på området og at det var meget bange for situationer hvor der var is om
vinteren på fjorden. Det samme vil ske i Nuuk - det vil ikke kunne sejle ind i
fjorden med isfyldt område.
Mikkel Myrup fra avataq fortalte om VVM/VSB problematikker og råstofdirektoratets
tackling af disse. VVM guidelines fylder utrolig lidt i forhold til lande som
Canada, Australien og Alaska. Dette viser blot, hvor lidt råstofdirektoratet har
kendskab til minevirksomhed.
N.A.P.P. (Fiske og fangerforeningen) kom med et brev som det har afleveret til
landsstyreformand Kuupik Kleist om at de protesterer over London Minings planer og
at de kræver fangst og fiskeområder i Nuuk fjord respekteret. Brevet er kopieret
til Nuuk Fjords venner og vi har en kopi af dette brev der blev sendt til
landsstyreformanden.
Til sidst kom følgende ytringer fra befolkningen:
"Alt disse ting vidste vi ikke om London Minings planer - at det var i så stort
omfang mht anlægsarbejdet og det var chokerende."
"Det er chokerende og høre om, hvor lidt selvstyret kræver i forhold til VVM/VSB i
forhold til andre lande."
"Vi har hørt at Kina har sagt om Grønland:
Hvad er problemet - i Kina har vi fjernet millioner af mennesker selvom disse
prosterer hvad er problemet med 57.000 mennesker eller kan i ikke lukke Maniitsoq
og flytte befolkningen."
" Vi vil ikke have vores fjord ødelagt - det er vores forfædres arv til os og som
vi vil viderebringe til vores børn og børnebørn med al dens fiske-, fugle, dyreliv
uberørt af minevirksomhed"
Nuuk fjords venner vil hermed protestere over at før der overhovedet er fremlagt
VVM/VSB at London mining vil påbegynde anlægsarbejder i Qussuk og helt ind til
Iluliallip tasersua.
Dette bedes indført i høringsprocessen og vi vil have bekræftelse på dette.
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