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Hermed forslag til debat til SPS´s årlige generalforsamling, hvor formålet er at medlemmer skal træffe en
beslutning efter debat, det handler om at SPS skal beslutte sig for at der ikke skal deponeres tailings, såfremt
der skulle være minedrift på Kvanefjeldet ved Narsaq.
Lad mig indledningsvis præcisere, at formålet ikke er at man grundlæggende skal forholde sig til evt.
minedrift på Kvanefjeldet, tværtimod mener jeg at vi i SPS konkret skal beslutte at der overhovedet ikke skal
ske deponering af tailings nogen steder i Sydgrønland, i tilfælde af minedrift, uden vi i SPS behøver at
forhold os til evt. minedrift på Kvanefjeldet.
Når det handler om uranminedrift eller minedrift med forekomster af uran, skal der fastsættes grænseværdier,
inklusiv kemikalier, og det skyldes man skal have beredskab til radioaktive stråler som er helt farlige, for
mig er det svært at forstå hvorfor man mener det er muligt at have beredskab til minedrift på Kvanefjeldet
som har forekomster af uran. Lige ved siden af byen og stedet med fårehold, og endda indenfor disse
områder fremlægger man planer om depot for tailing, og I skal huske på at vi i 2010 under fåreholdernes
generalforsamling blev indkaldt til møde fra GMS til informationsmøde, hvor det ting der blev fremlagt
denne aften var ekstrem utrolige, denne aften blev det fremlagt at Søen vil blive brugt som tailingsdepot, og
at det overhovedet ikke afhænger af at søen ikke længere vil løbe naturligt, lad mig nævne helt klart at jeg
slet ikke vil acceptere så stor en uansvarlighed, og derfor vil foreslå at SPS på dagens generalforsamling skal
beslutte, at SPS helt klart afviser deponering af tailings såfremt der skulle være minedrift på Kvanefjeldet.
Lad mig endnu engang præcisere at jeg ikke siger at der ikke skal være minedrift, jeg siger at der ikke skal
deponeres tailings, såfremt det skulle vise sig at være nødvendigt af hensyn til sikring af erhverv baseret på
fårehold, skal begrundelser fremlægges under debatten.
Med venlig hilsen
Isak Lund

Skal fremlægges.
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Forslag til dagsordenspunkt til generalforsamlingen i De Samvirkende fåreholderforeninger den 27. juni
2014:
Sikring af fåreholdererhvervets bibeholdelse i fremtiden
Hermed vil jeg foreslå drøftelse af ovennævnte emne på SPS´generalforsamling.
Grunden til at jeg fremsætter dette forslag er at jeg kan forstå man planlægger igangsættelse af minedrift
hvor uran indgår på Kvanefjeldet; man hører at de vil til at søge om tilladelse til udvinding.
Det er svært at forestille sig at man i fremtiden kan sikre fåreholdererhvervets bibeholdelse uden at blive
skadet, da vi ligger så tæt på stedet hvor man planlægger minedrift med uran.
Da det vist nok skal forstås sådan, at man vil prøve på at igangsætte minedrift uden krav til beskyttelse /
beredskab mod at blive skadet af minedrift med uranindhold overhovedet i forhold til vores erhverv;
fåreholdererhvervet og landbrugserhvervet; og det kan jeg overhovedet ikke acceptere.
Derfor finder jeg det ønskeligt at det bliver drøftet og truffet beslutninger af medlemmer på SPS´s
generalforsamling, og fremsætter forslag til dagsorden.
Med venlig hilsen
Ellen K. Frederiksen
Qassiarsuk

