Spørgsmål og svar fra borgermøder i Qeqqata Kommunia vedr. Hudson
Resources ansøgning om udnyttelsestilladelse til Anorthosit-forekomsten i
Qaqortorsuaq i dagene 8.-10. maj 2015

Borgermøde i Kangaamiut
den 8. maj 2015, kl. 12.30 – 15.30
Ca. 50 mødte op

Spørgsmål fra salen
Noah Filemonsen:
Vi har fået at vide at Hudson Resources har haft diamantefterforskning. Der er ingen der ved,
hvem der har haft fordel af den diamantefterforskning. Jeg håber, at der vil komme en gave
som kan være til fordel for bygden.
Svar fra Rune Keiler fra Hudson Resources:
Der er diamanter, men der er ikke nok. Stenen skal knuses for at få diamanten ud. Vi
konkurrerer med Afrika, som har diamanter i sand.
Svar fra Borgmester Hermann Berthelsen:
Man skal være opmærksom på, at der skal indgås IBA-aftaler, der skal give andre fordele til
borgerne. Eksempelvis har rubinminen ved Qeqertarsuatsiaat indgået en aftale, til gavn for
lokalsamfundet. Derfor kan I være sikre på, at vi vil arbejde for at sikre, at I får noget.
Søren Lyberth:
Lad os huske fangstdyrene, for der har været meget varmt i de senere år. På den anden side
har jeg ikke noget imod mineprojektet. Derfor vil jeg bare give min støtte til projektet, bare
det kan blive til fordel for vort land. Jeg har ikke de store bekymringer.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
I bruger stedet til at stille joller op. Den havn vi bygger, kan også blive brugt, som nødhavn.
Vi kommer også til at have brændstof, og vi samarbejder med Tele for at få sat en repeater
op, så vi kan få mobildækning i området. Dette vil give ekstra sikkerhed.
Efraim Olsen, formand for KNAPP:
Vi er blevet hørt tidligere, og man har især ønsket at høre om vores holdninger om miljø og
natur. Vi har læst i rapporten, især om det der handler om fiskeri og fangst. Mineprojektet
ligger tæt på ørredelv, som leverer ørreder til Kangerlussuaq. Og i nærheden ligger der en
sommerplads til rensdyrjagt og ørredfangst. Hvad har man tænkt sig at gøre ved affald? For
vi har ønske om, at affald ikke får indvirkning på miljø og natur.
Fiskerne og fangerne har et ønske om at være med til at levere til minen, når arbejdet kommer
i gang, da dette vil have positiv indvirkning økonomisk. Vi får i dag kurser i håndtering af
levnedsmidler betalt af landskassen. Hvis dette ikke skal være forgæves, bør vi også få
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mulighed for at levere til sådanne virksomheder. For at opsummere, så har området mindst
indvirkning på fiskeri og jagt. Hvad mener man egentlig om at bygge en vej i Sarfartoq til
Angujartorfik. Tak for at jeg har fået mulighed for at udtrykke fiskernes og fangernes
holdning.
Jeg undrer mig over navnet Qaqortorsuaq, for vores Qaqortorsuaq har vores forfædre
fortællinger om. Når man efter tre måneder skulle hjem fra rensdyrjagt skød de med riffel
mod Qaqortorsuaq. Nogle gange var der ekko, men ikke andre gange. Når der ikke var ekko
fik man bange anelser på vej hjem af. Forfædrenes Qaqortorsuaq er ikke det samme sted, som
i mineprojektet kaldes Qaqortorsuaq.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Der er ingen planer om at bygge yderligere vej end det der er planlagt.
Nukaaraq Barnabas Larsen:
Man må forvente at der vil være affald fra minen, såsom store maskiner, tønder, madrester og
emballage. Hvad har man tænkt sig at gøre med affald? Hvad skal der ske med landet, den
dag minen bliver forladt?
Hvad er det helt præcist det farlige gas, som blev nævnt under fremlæggelsen?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Før vi kan starte en mine, skal vi lægge et depositum, som er stor nok til, at vi kan sejle alt
hvad vi har bragt ind ud igen. Der skal også være penge til genetablering. Det vil sige fjerne
bygninger,beton og alt.
Med hensyn til affald, ser vi meget positivt på hvad de har gang i i Sisimiut. Der er madaffald
i kølecontainere og det kunne være en mulighed for os også. Giftigt affald, dvs. spildolie og
lignende, skal samles sammen og sejlet med RAL til Nuuk eller Danmark. Det er vigtigt for
os, at vi ikke efterlader noget. Jeg arbejdede for Tele Greenland i Østgrønland for 12 år siden.
I samlede alt fra farvede glas, olie og batterier og sendte det til Danmark. Jeg tror vi gør det
samme her. Der er meget strenge krav på vores spildevand, og der skal være et
rensningsanlæg for vores toilet og bad.
Der blev sagt noget om giftige stoffer. Det støv, der skal smides ned i søen er sten med jern.
Det som er sorteret fra ved hjælp af en magnet. Støvet skal i søen, for ellers vil det flyve væk,
hvis det blev på landoverfladen. Hele området er af den stenart, så det eneste der vil være er
en lidt større koncentration af jern.
Hvad angår CO2 er det primært udstødningsgasser fra store maskiner. Vi kommer til at købe
nyt materiel, som har mindst mulig udslip. De gamle vil vi bruge til de dør.
Arne Martinsen:
Hvad angår Qaqortorsuaasaq er der færrest jagtsteder og der samles mindst vinterforråd. Jeg
støtter projektet.
De har tænkt sig at bruge grønlandsk arbejdskraft, og der er stor ledighed. Der er mulighed
for at få sig en uddannelse som maskinfører. Muligheden for, at man kan komme på kursus
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eller uddannelse bør gøres mere synlig, for udsigten til midlertidige varige jobs i Qeqqata
Kommunia er værd at støtte.
Aalibaaraq Berthelsen:
Hvordan har man tænkt sig at sikre den sø, som skal bruges til affald? Jeg vil gøre
opmærksom på, at der ikke altid har været rensdyr i området.
Det er betryggende, at de fremlægger et ikke bekymrende projekt. Hvis der havde været uran
i, havde der været kraftig protest.
Esra Rosing:
Hvis havnen skal bygges, og det vil skulle bruges som nødhavn, vil vi takke meget for det.
For det er et område med kraftig strøm, hvor der kan opstå behov for hjælp, når man er ude at
sejle i området.
Jeg ved, at I skal benytte meget store maskiner på 23 tons. Jeg har ellers fået nogle maskiner
til Kangaamiut, men der er ingen opgaver i disse år, for der er ingen snerydning. Hvis det
fortsætter, har vi ingen opgaver. Vil der være en mulighed for, at de kan bruge mine
maskiner? Jeg har ellers to på 8 tons hver. Kan vi blive hjulpet her i bygden, for det går ned
af bakken, selvom vi tidligere har været i stand til at være velkørende. Jeg ville være
taknemmelig hvis I kan være behjælpelige.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Det er svært med maskiner, for det bliver specielle maskiner. Og jo flere forskellige maskiner
der er, så skal der være flere reservedele, og det bliver dyrt. Men vi skal bruge mange
maskinførere, og det vil vi gerne ansætte folk til. Vi er i gang med at sætte et
træningsprogram op i samarbejde med Råstofskolen i Sisimiut. Vi vil specialtræne folk til at
de kan blive opkvalificeret. Der vil også være træning på stedet. Det er store dumpere og de
skal ned af bakke. De skal derfor lære at bruge retrateren og ikke bremserne. Det er noget vi
skal lære folk at bruge. Men primært skal vi bruge mange maskinførere.
Når vi når lidt længere i processen laver vi en liste over hvad for nogle folk vi skal bruge,
hvad for serviceydelser og lignende vi skal bruge. Så kan man se hvad folk kan byde ind
med.
Esra Rosing:
Man kan måske også bruge folk med både til at transportere arbejdere, udstyr og andet?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi får brug for folk til at sejle os frem og tilbage, når der skal være holdskifte hver 2-3 uger
ad gangen. Men dette kommer på plads senere. Der bliver meget persontransport, og det giver
god mening for os at bruge folk fra kommunen til at løse opgaven.
Hans V. Kreutzmann:
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Hvilke muligheder har dem som primært er grønlandsksprogede? Og hvad med sikkerheden?
Dem der sejler i fjorden tager en stor mængde brændstof med, vil der være mulighed for at
tanke? Er der planer om sikkerhedsdelen?
Hvordan vil I sikre lokal beskæftigelse?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
I udgangspunktet er minesproget internationalt, så der er engelsk. Alle sikkerhedsprocedurer,
skiltning mv. vil være på engelsk, for ellers vil det blive forvirrende. I det daglige er der
ingen problemer med, at arbejderne er rent grønlandsksprogede. Arbejdsledere skal så være
tosprogede.
I anlægsfasen vil vi tilbyde arbejde på kontrakt. Det bliver nok de store firmaer, store
entreprenørfirmaer, der kommer til at byde, og de kommer formentlig til at bruge lokalt
arbejdskraft. Anlægsfasen kommer til at være på et års tid.
Vi kommer til at have et tankanlæg på havnen med brændstof. Der skal dog betales med
kontakter, for jeg tror ikke, at vi kommer til at have dankortterminal.
Tønnes Kreutzmann, bygdebestyrelsen:
Dette er en besked. Landet i Søndre Strømfjord har beboerne i Kangaamiut altid benyttet når
de skulle samle vinterforråd. Dette skal fortsætte, så derfor er der være stor opmærksomhed,
når der er tale om at benytte landet. Derfor er jeg enig med Herman (borgmester Herman
Berthelsen) om at der skal indgås IBA-aftale.
Jeg kan se en mulighed for samarbejde med Itilleq eksempelvis, når der skal leveres til
minen. Eksempelvis får børnene i Thule en lille gave af Thule Air Base til jul. Vil der være
mulighed for, at der kan ske noget lignende?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Som del af IBA-aftalen har vi planer om at lave sociale fonde, som vil give penge ud til sport
eller noget socialt. Men man skal nok søge til fondene.
Noah Filemonsen:
Hvad med tømrere? Der skal jo nok bygges barakker.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi har brug for tømrere. Mange af hallerne bliver af stål, men mandskabshuse bliver træhuse.
I anlægsfasen skal der bygges en lille by.
Hans V. Kreautzmann:
Hvorfor har i placeret havnen i Søndre Strømfjord og ikke i Itilleq-fjorden?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Der er meget stejlt ned til Itilleq-fjorden, og vi kan ikke få de store skibe ind der.
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Aalibaaraq Berthelsen:
Hvis Kvanefjelds-projektet sættes i gang vil 40 procent fårholderstederne blive inaktive. Der
kan sagtens gros roer og kartofler i Kangerlussuaq. Derfor vil jeg opfordre til at man prøver
at plante det i Kangerlussuaq.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Vi tager imod anbefalingen, men folk må af egen drift afprøve den mulighed. Der er en lille
fond, som man kan søge til i april og oktober, som giver midler alt efter hvor realistisk
projekter er.
Nukaaraq Barnabas Larsen:
Vil I placere jeres hovedkontor i Kangaamiut?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Det vil vi overveje.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Vi har altid sagt til dem, at de skulle have kontor i Qeqqata Kommunia, for hvis det ligger i
Nuuk vil der være mere modstand, mens der vil være bedre støtte fra befolkningen og
kommunen, hvis de placerer deres kontor i kommunen.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi har ingen planer om at placere vores kontor i Nuuk. Vi overvejer Sisimiut.
Elise Larsen:
Der arbejdes på den anden side af vores sommerplads om sommeren, og der er meget trafik
når jagtsæsonen på rensdyr og moskusokser skydes i gang. Der har været sprængninger i
vandet. Hvor længe vil man fortsætte med dette, for det er farligt, og der kan ske uheld?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Sikkerheden er i højsædet. Der stod en mand og holdt øje med sprængningerne, og hvis der
var en båd på vej, blev sprængningen stoppet.
Det var nødvendigt at springe i vandet, men vi har ingen fremtidige planer om at springe i
vandet.
Esra Rosing:
Spørgsmål til Naalakkersuisut. Hvilke planer har I for os. Siden min konfirmation – jeg fylder
70 år i år – har man haft råstofefterforskninger, og nu sker der heldigvis noget. Har
Naalakkersuisut planer om at give tilladelse snart eller vil man vente i flere generationer
endnu? Hvor mange efterforskninger har I tænkt jer at give af tilladelser i den kommende
fremtid?
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Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
I den Olie- og Mineralstrategi 2014-2018, som Naalakkersuisut godkendte sidste år, står der,
at der er planer om at nå at godkende 5-10 tilladelser de næste 10 år. Udover planerne i
Søndre Strømfjord har vi andre forhåbninger. Bl.a. er der sjældne jordarters metaller med
radioaktivitet, som selvstyret arbejder med lovgivningsmæssigt, som vi arbejder for skal
gælde fra næste år. Vi arbejder for, at få 10 projekter sættes i gang i løbet af de næste 10 år.
Denne her projekt ser vi som et mindre projekt.
Et af de store projekter er, som er mest klar, er Kvanefjeldsprojektet, som vil skabe 700-800
arbejdspladser, mens mine er åben. Vi siger i strategien, at vi ønsker, at minen bliver åbnet.
Vi ønsker også at sikre, at produktionen fra minen sker i vort land, så vi kan få størst mulig
fordel af minen blandt andet ved skatteindtægter fra faste arbejdspladser.
IBA-forhandlingerne er ikke tilfældige. Vi arbejder med aftalerne for at sikre at byggeri,
service, uddannelse mv. kommer borgerne til gode. Vi er i fuld gang med at kikke på de
lovgivningsmæssige rammer, så vi kan sikre en mere effektiv service. Naalakkersuisut
betragter muligheden for at skabe indtægt til landet, så derfor støtter vi at projekter kan blive
realiseret så hurtigt som muligt, ligesom vi støtter realiseringen af Hudson Resources
mineprojekt.
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