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Det ansøgte område er beliggende i Sydvestgrønland. Forventet periode for
undersøgelserne er i perioden juni-november 2013.
Beskyttede områder
Under afsnittet ”5.61 Protected Areas” (side 67) fremhæves det, at fredningen i Melville
Bugten hovedsageligt er på grund af isbjørnekoncentrationen. Dette er ikke tilfældet det
er på grund af narhvalkoncentrationen at området er fredet.
Kumulative effekter
TGS-NOPEC rapporten redegøre for de kumulative effekter, der kan opstå i forbindelse
med, at GXT også planlægger at foretage seismiske aktiviteter i samme periode (side
89-97). Natur- og Miljøafdelingen bemærker, at redegørelsen af de kumulative effekter i
GXT rapporten under afsnittet 1.6.3 Cumulative Impacts er begrænset.
Natur- og Miljøafdelingen anbefaler, at GXT og TGS-NOPEC mødes før aktiviteterne
påbegyndes og koordinerer hvornår de seismiske aktiviteter foregår for herved at
minimere de kumulative effekter, der kan opstå ved, at begge selskaber foretager
aktiviteter (herunder seismiske) i samme område og samme periode.
Natur- og Miljøafdelingen anbefaler, at man som del af naturkonsekvensvurderingens
beskrivelse af kumulative effekter også inkluderer effekten ved eventuelle aktiviteter i
området i de kommende år. Det vil sige, at der ud over dette års planlagte aktiviteter
vurderes hvilke konsekvenser, der kan være, hvis der i de kommende år bliver udført
yderligere råstofaktiviteter (herunder seismiske aktiviteter) i og nær de sårbare områder.
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