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 Sarfannguit
den 10. maj 2015 kl. 11.00 – 14.00
Ca. 18 mødte op

Spørgsmål fra salen
Bjarne Hauthøner:
Når man ser globalt på minedrift, og råstoffer, ligger mange af dem i Afrika. Disse anvendes
ikke i Afrika, men andre steder i verden. Konsekvenserne er forfærdelige. Ikke ret meget af
pengene bliver i landet. Er der rimelige forhold mellem royalties og de værdier der bliver
udført?
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Det er korrekt, at forholdende i Afrika er sådan. Det er derfor at Naalakkersuisut har arbejdet
hårdt for at indføre royalties, for at sikre, at vi får del af kagen. Tidligere har man kun fået
skatter fra overskud. Ved indførslen af royalties, blev det muligt for os at få noget ud af
mineraler og råstoffer, produktet og selskabets overskud. Men dette skal ikke være en byrde
for selskabet, så der skal være en balance. Der bør også være fordele ved at drive en
forretning, men vi skal også sikre at landskassen fortsat kan have en indtjening
Borgmester Hermann Berthelsen:
Når man ser tilbage i historien, har der kun været indtjening fra personskatter. Vi fik ikke
noget ud af selve råstofferne. Nu er der en afgift på 2,5 %, når råstoffet føres ud af landet.
Multinationale selskaber i Danmark, såsom Coca Cola, får store overskud, men overskuddet
bliver ført ud af landet. Vi kommer til at have afgifter og skatter.
Jens Enoksen:
De første der udførte grønlandske råstoffer havde ingen effekt på Grønland. Er I til at stole
på? Vi vil nemlig ikke være i stand til at se jeres indkomst.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Der var stor debat, da royalty blev indført, men det var for at sikre, at vi fik noget ud af
overskuddet.
Men der står også i Råstofloven, at selve produktionen skal laves i Grønland så vidt som
muligt, sådan at man ikke kun henter råstofferne.
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Når der er produktion i landet, vil dette skabe endnu flere arbejdspladser, derfor står dette i
loven. Men hvor kommer selve produktionen til at foregå henne? Selvfølgelig handler det
også om omkostninger. Vi skal altid evaluere om vi har arbejdskraften til produktionen, for
produktionen kan ikke altid foregå her i landet. Dog ønsker vi, at produktionen skal ske her i
alndet så vidt som muligt.
Vi indførte royalty. Men råstofaktiviteter i landet skal være tiltrækkende, så vi skal overveje
afgiftsstørrelsen hele tiden. Hvad angår om Hudson Resources er til at stole på kan jeg sige,
at vi har samarbejdet med dem i 13 år nu. Derfor stoler vi på dem på baggrund af det
samarbejde vi har haft gennem 13 år.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi er indforstået med at der er royalties. Det har vi ingen problemer med. Vi håber vi bliver
det første mine, som også kan give penge til Grønland, også via royalty.
Jens Enoksen:
Hvilke sprogkrav vil I have?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
I kraft af, at vi kommer til at have en stor grønlandsk arbejdskraft, så bliver grønlandsk
hovedsproget. Men der er sikkerhedskrav og instruktioner til maskiner og lign. som kommer
til at være på dansk og engelsk. Vi vil udføre sprogundervisning ved minen, så man kan lære
de helt grundlæggende udtryk på minen. Men grundlæggende bliver sproget i minen
grønlandsk og dansk.
Karen Najaaraq Sakæussen:
Der kan ske uheld på arbejdspladser, så jeg vil høre hvilke planer der er hvad angår
sundhedsområdet.?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Sikkerhed er meget vigtig. Og det kan være farligt at arbejde ved minen, for der vil være
store maskiner. Ved ansættelsen vil det være vigtigt, at folk kan arbejde sammen og forstå
hinanden. Der vil være en sygeplejer, som kan tage sig af de daglige opgaver. Ved store
problemer er der en redningshelikopter i Kangerlussuaq. Men jeg håber at det aldrig sker et
stort uheld.
Ludvig Sakæussen:
Naajaat eller Qaqortorsuaq ligger tæt på os. Der er planer om at hente 200 tons om året i
starten og fremadrettet 500 tons. Der har været planer om at bygge en vej mellem
Kangerlussuaq og Sisimiut i rigtig mange år, og byggeriet er ikke startet op endnu. Hvad vil
minen have af betydning for planen om vejen? Kunne der eventuelt være en vej mellem
minen og Kangerlussuaq?
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Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi kommer ikke til at bruge den vej, for der er et stort fjeld imellem. Vi har ingen planer om
at bygge en vej til Kangerlussuaq.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Når der er flere selskaber i området, som har en indtjening, kan vi i takt med at vi har en
større indtjening bygge en vej.
Der er høring til IBA-aftalen om 10 dage, som kommer til bl.a. at indeholde noget, som kan
være til fordel for Sarfannguit. Eksempelvis fonde, som det de har i rubinminen ved
Qeqertarsuatsiaat. Fondene kan være til sport, uddannelse, kultur eller noget andet. Håber I
vil komme med forslag til det.
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko:
Grønlandsk mad skal leveres til minen, fordi der kommer til at være grønlandsk arbejdskraft.
Maden kan leveres fra bygderne. Der skal være oplysning om, hvor forsigtig man skal være
ved fangstområderne. Derudover skal der være en del persontransport, fordi der skal være
holdskifte. Spørgsmålet bliver så, hvor tit der skal være holdskifte.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Det var vigtigt for borgerne i Kangaamiut, at der skal være mulighed for at tanke ved minen,
når man skal sejle ind til fjorden. Derudover vil Hudson Resources arbejde for, at der er
mobildækning i området.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi samarbejder med Tele Greenland, som undersøger hvilke muligheder vi har. Måske vil
man opsætte en repeaterstation, så vi kan have mobildækning. Ved ikke i hvor stort et område
det kommer til at dække, men det vil give større sikkerhed.
Vi er villige til, at man kan tanke ved nødsituationer. Vi skal have det helt afklaret om vi må
sælge brændstof, men vi er villige til det. Vi vil dog ikke modtage dankort.
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko:
Der blev også talt om rifler i lejren, men de har retningslinjer på grund af sikkerheden.
Jens Enoksen:
Hvad angår jagtdyrene, man må vel forvente at de flytter sig, når der kommer larm fra
sprængninger mv. i området?
Ole Geertz-Hansen, Naturinstitut:
Vi regner med, at der indenfor 5 km vil være færre rensdyr i området. Men alle er nok
interesseret i at holde øje med om det bliver tilfældet, men jeg tror ikke det vil give store
problemer. Der vil være lokal effekt. Men hvis man ikke finder dyrene lige der, finder man
det et andet sted.
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Gudmundur Severinsson:
Arbejdstiden, hvor længe skal arbejderne være derude ad gangen?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Det er ikke nedfældet 100 %, men vi vil operere med en arbejdsdag på 12 timer, og med 3
uger i minen og to uger fri – som udgangspunkt. Det vigtigste bliver, at finde folk, som ikke
får fjeldkuller.
Karen Najaaraq Sakæussen:
Dem med børn og familier, kan de være ved minen eller er det kun ungkarle?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Nej, der kan ikke være familier boende ved minen. Kun arbejdere må være der.
Thora Olsen:
Vil der være to-holds-skifte?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Når vi springer og kører sten ned til havnen vil det være et hold - altså kun om dagen.
Men inde i fabrikken og ved havnen vil der være to-hold-skifte.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Kan det forklares, hvordan skift skal ske?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi kikker på både, som kan hente mandskab i Sisimiut, Sarfannguit Itilleq og Maniitsoq. Den
båd-opgave kan også sættes i udbud.
Gudmundur Severinsson:
Hvornår kan man komme i gang med at arbejde?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Selskabet er klar til at komme i gang, men der er procedurer vi skal igennem. Vi får nok svar
efter sommeren, men så er sæsonen forbi for i år. Hvis vi får positivt svar efter sommer, kan
vi begynde i foråret 2016.
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko:
Hvem skal levere arbejdstøj? Og hvilken slags sommertøj og vintertøj skal der være?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
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Det vil alt sammen være i jobbeskrivelsen, når det kommer ud. Med udgangspunkt leverer vi
sikkerhedsudstyr. For vi ligger langt fra sygehuse, så derfor bliver sikkerhed vigtigt. Vi
kommer til at levere sko, høreværn, hjelm mv.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Kender i folk der vil være interesseret i arbejde ved minen?
Ludvig Sakæussen:
Jeg er over bevist om, at folk vil blive interesseret i at arbejde i minen, når det åbner, for det
ligger tæt på. Der er indtil videre ikke fremkommet så mange informationer til bygden, men
nu hvor man er kommet i gang med at oplyse, kan det forventes at man arbejder for endnu
mere oplysning. Der har ikke været meget debat om emnet. Jeg håber, at interessen vil blive
stor, for der er arbejdsløshed i bygden på denne tid af året. Jeg håber minen åbner.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Det er vigtigt, at man forbereder de folk, som ønsker at arbejde ved minen. Næste år vil der
blive udbudt kurser for at forberede de kommende minearbejdere. Dette er under
planlægning. Selskabet har endnu ikke leveret en liste over hvilke stillinger der vil være ved
minen. Når den liste står klar vil departementet i tæt samarbejde med kommunen planlægge
kurserne, sådan at byer og bygder i kommunen og andre steder kan levere arbejdskraft. Den
plan vil blive fremlagt.
Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Justitsområdet Mala Høy Kúko:
Der er mulighed for at købe aktier hos alle råstofselskaber. Da guldminen åbnede, var det
også sådan.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Hudson Resources er et aktieselskab, og hvert aktie koster 44 cent. Vi går ikke ud at sige ”I
skal købe aktier”. Vi vil heller ikke anbefale at man køber aktier, for man kan risikere at
miste penge. Det vil Hudson Resources ikke være med til. Det skal være en personlig
beslutning. Som aktieselskab vil man nok sige at ens aktieselskab er det bedste, men vi har
også set at folk har mistet penge, så vi vil ikke gøre noget.
Gudmundur Severinsson:
Hvis nogen her i Sarfannguit er interesseret i at arbejde i mine, hvad skal de så gøre?
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Jeg vil blot henvise til det jeg har sagt tidligere. Når det er afdækket, og når der kommer en
detaljeret redegørelse for hvilke stillinger med hvilke kvalifikationer der er behov for, så kan
vi først komme i gang med at planlægge kurser og opkvalificeringer. Dette skal ske i
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samarbejde med kommunen, Råstofskolen og Piareersarfiit. Forberedelsen vil ske i den
nærmeste fremtid.
Gudmundur Severinsson:
Det er nu vi skal gå i gang med at uddanne folk til maskinførere, kantinepersonale mv.
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