Fra: Hans Hendrik Johansen [mailto:hanshendrikjohansen@gmail.com]
Sendt: 12. maj 2015 14:14
Til: Officiel post til MLSA
Emne: Re: MANNINEQ A/S
Jeg må meddele at efter et udsagn fra fangere og fisker er der blevet nævnt at området er et ynglested for
Moskusokse og Rensdyr, og andre fiskearter, dette vil jo have en kæmpe betydning for dyrene der lever
der. Så Jeg håber at i vil tænke jer godt om, inden aftalen falder på. Jeg har personligt et klart budskab der
siger, at dyrene der lever og yngler der burde være fredet, og at Hudson Resource burde pak deres grej og
finde et andet sted evt, andet land.
Den 10. maj 2015 kl. 22.11 skrev Hans Hendrik Johansen
<hanshendrikjohansen@gmail.com<mailto:hanshendrikjohansen@gmail.com>>:
Denne offentlig høring må overvejes med stor omhu, fordi en del af befolkning synes at det på tide vi selv
må tag initiativ, og ikke lad andre gør det, for os.
Dette er en udklip fra nettet
Har du 100 mio. kroner? Det er de skønnede omkostninger til at anlægge denne mine, som jo strengt taget
kun er et lettere avanceret stenbrud. Der skal brydes 285.000 tons/år, som skal udsættes for knusning i 3
omgange og afsluttende magnetisk separation, så man får 85.000 tons tailings og 200.000 tons materiale til
udskibning, 40 uger hvert år. I første omgang regnes med drift i 20 år, men måske er der malm til mere end
100 års drift.
Og hvad med afsætningskanalerne? Har du styr på dem, så du kan sælge 200.000 tons feltspat om året, i
starten, stigende til 500.000 tons/år? (Som Hudson Resources forudså i sin præsentation i Toronto, på 2015
PDAC (Prospective Developers & Association of Canada)).
Svar fra MANNINEQ A/S
Det er Ideen med at vi selv skal, og ikke lad andre gøre det for os, bare fordi Hudson Resources har
udarbejdet hvor meget anorthosit der er, behøver vi jo ikke at give dem tilladelsen. Grunden må jo være at
efterspørgslen på anorthosit bliver større i fremtiden,(at vente til den rette tid) og det er det, vi selv må
udnytte, 100 mio hvor herre bevares, det beløb kan vel forhandles med DK eller andre nordiske lande. Du
misforstår ideen, Desværre har jeg ikke et eneste ide om eller styr på hvordan eller hvorledes det skulle
afsættes. Igen, det må da være en opgave for dig, eller os alle.
VI burde selv starte Mine projektet istedet! Vi vil jo gerne SELV, om det så tager 10 til 15 år om at få det
igang, desuden forbliver minerallet hvor den er, den forsvinder jo ikke ligefrem som Makrellerne. udbyttet
vil gavne os, og ikke canadierne, Prisen på Anorthosit vil sikkert være 3 til 5 gange større om 10 til 15 år!
Venlig hilsen
en Grønlænder.

