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 Sisimiut
10. maj 2015 kl. 19.00 – 22.00
Ca. 68 mødte op

Spørgsmål fra salen

Marius Olsen:
Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne,
hvilke overenskomster vil blive benyttet? Jeg håber, at de vil blive mere bundet hvad angår
aflønninger, når man tænker på overenskomster for faglige organisationer – SIK eller andre.
Altså, at det kommer frem, hvilken overenskomst man har tænkt sig at benytte.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Lige nu er vi under ansøgningsfasen, så vi må erkende, at vi ikke er kommet dertil endnu. Vi
skal lave et grønlandsk selskab, når vi kommer der til. Vi skal helt sikkert være medlem af
Grønlands Erhverv. Hvad angår lønforhold, bliver rubinminen en konkurrent så det bliver
markedskræfterne der kommer til at afgøre, hvad vi kommer til at tilbyde i løn.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Vi sagde under fremlæggelsen om IBA-aftalen mellem parterne, at alle forhold skal aftales
helt ned til den mindste detalje. Det er allerede i lovgivningen, at det skal køre efter loven, og
dette skal fremhæved i IBA-aftalen. SIK-overenskomsten har sat en mindste grænse, og der
kan aftales noget bedre end det. Ingen bliver sat værre end det.
Borgmester Hermann Berthelsen:
Som Rune fortæller, kommer der til at være kamp om arbejderne, når andre miner åbner.
Konkurrencen vil blive større, som får positive konsekvenser for lønningerne og
efterfølgende på samfundet.
Marius Olsen:
Det siges, at minen vil være i gang i 20 år. Vi har oplevet, at en mine lukkede tidligere end
planlagt. Vi blev skuffede. Kan I forsikre, at I holder minen i gang alle årene?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Det mineral vi vil producere er industrimineral – til glasfiberindustri. De har investeret i
kæmpe ovne. Når de tænder dem er de tændt i 20 år. Vi har fundet en kunde som er villig til
at tage en risiko. De vil have det i de 20 år. Vi vil også inden for kort tid underskrive en aftale
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med en kunde, som vil garantere for 10 års køb. Når den store kunde flytter til os, vil det have
en synergieffekt, sådan at flere fabrikker vil flytte til os. Der er bl.a. en co2 besparelse ved at
købe fra os. Det de bruger nu er der meget vand i, som skal dampes ud. Det vi har, er tørt,
hvilket er en fordel.
De først to år har vi planer om at levere 200.000 tons, og indenfor 5-årig periode har vi en
forventning om, at det kommer op til 500.000 tons. Der er potentiale til at afskibe mere og
mere på kort tid. Hvad er sikkerhed for at andre udkonkurrerer os? Umiddelbart er der viden
om at det findes anorthosit i Norge og Finland.
I Norge er der forkerte mineraler i, som ikke er godt. I Finland er det dårligt, så det samme er
gældende. Det eneste der kan konkurrere mod os er månen. Det er en bid af månen der ligger
i Grønland.
Naja Thorin:
Hvor åben er I for, at I vil give grønlændere kompetence til at fremlægge for jer under
præsentationer? At få grønlændere i ledelsen? Vil lønningerne for grønlændere være gode?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi har planer om at få fire elever og lærlinge om året, men dette er ikke fastlagt endnu. Vi
samarbejde med Råstofskolen, sådan at elever kan prøve at arbejde i minen. Det er forskel på
at have en teoretisk indgang og sidde tre uger i minen.
Der skal være et samarbejde med kommunen, Jobportalen og Piareersarfiit, så de kan komme
i træning inden de kommer ud til os, for at afprøve et arbejde som maskinførere, kokke mv.
Der er lige løn for lige arbejde.
Hvad angår ledelsen vil sproget være grønlandsk og dansk. Mellemledere skal være
tosprogede, mens man derunder kan være grønlandsksprogede.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Hvis i har lagt mærke til det under præsentationen vil 80 % af de ansatte være grønlændere.
Vi skal forsøge at sikre under forhandlingerne, at de 80 % afdækker både de faglærte og ikke
faglærte. Det skal ikke være sådan at det først bliver 80 % efter fem-syv år. Der vil være store
krav for at realisere det krav.
Hvad angår udvikling af grønlandske ledere, er Trainee-ordninger i selskaber ikke noget nyt.
Derfor vil der være mulighed for grønlændere at udvikle sig karrieremæssigt i selskabet.
Borgmester Hermann Berthelsen:
En af de vigtige områder i målene er persontransport-opgaven til og fra minen. Vores mål er,
at opgaven gives til et firma i kommunen.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Et af de vigtigste krav for at være ansat på minen bliver, at man kan samarbejde med mange,
og kan holde ud at arbejde i tre uger uden at blive fjeldtosset.
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Erik Jensen:
Hvad er Hudson Resources? Hvem samarbejder de med? Det er for at sikre at der ikke er
social dumping. Hvad bruger man det mineral til?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Hudsone Resources er et canadisk firma, som er i børsen i Toronto. Det er et lille firma. Alle
regnskaber er offentlige. Der er ingen samarbejde med skumle firmaer i baggrunden. Det er
kun os og vi ejer det 100 %. Vi vil oprette en grønlandsk afdeling.
Anorthosit bruges til at lave glasfiber til både. Så forhåbentlig om nogle år kan i sejle med
både lavet af grønlandsk sten.
Erik Jensen:
Der stod i et høringssvar i NunaMinerals at det også kunne bruges til asfalt?
Vil der også være mulighed for at finansiere noget i samfundet?
Der har været skræmmekampagne under valgkampen, at det er så farligt at starte minen. Men
det er godt, at der er noget godt på vej i Qeqqata Kommunia. Det kan mærkes at den
skræmmekampagne nu ikke er eksisterende.
Borgmester Hermann Berthelsen:
I IBA-aftalen der blev nævnt tidligere, skal der indgås aftaler om at oprette fonde ligesom i
Qeqertarsuatsiaat. Vi skriver til jer i morgen, sådan at vi kan sætte kravene til IBA-aftalen på
sammen. Derfor skal vi overveje hvad det vil kunne have til fordel for i samfundet, som vi
ønsker at forhandle ind i IBA-aftalen, om skal være til uddannelse, kultur, sport eller andet.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Vi har i vores rapport et forslag om at lave to fonde. Den ene støtter uddannelse, mens den
anden skal gå til sport og sociale formål. Den sidste vil vi ikke selv administrere. Vi vil
indbetale til den, som kommunen sandsynligvis vil administrere. Når projektet bliver større,
vil indskud også blive større. Vi vil ikke selv gå ind og pege på ting der skal støttes, for vi er
ikke kompetente til det.
Samson Larsen:
Hudson Resources har udført diamantefterforskning, og der har været rygter om, at de udførte
tonsvis af sten til Canada. Sten med masser af diamanter. Vi har ikke hørt mere om de
diamanter, om de er tilbageført til Grønland eller hvad der er sket med dem. Hvem kommer
til at holde øje med de sten I skal udføre? Vil der være mulighed for, at grønlændere kan være
medejere af minen?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
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Angående diamanterne, har vi sendt mange tons sten til laboratorier til undersøgelser. De
laboratorier er statskontrollerede, og diamanterne er nu i en bankboks. Det kan Jørn Skov
Nielsen svare på.
Ja, selskabet er børsnoteret, så I kan købe hvis I vil. Vi vil ikke råde folk til det. Det er noget
de selv må afgøre om de vil eller ej.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Når vi giver en tilladelse til dem skal det de udfører blive vejet, for at sikre at den rigtige
mængde bliver sendt og at royalty betales. Skattestyrelsen bliver kontrollant, og der er gode
erfaringer fra, da styrelsen stod for kontrollen af olieboringsforsøg.
Minen vil blive overvåget, også selve transporten af mineralet. Derfor er der ingen grund til
nervøsitet.
Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel:
Selskabet havde tilladelse til efterforskning efter diamanter, som indebar brydning og
forsendelse af sten. Man må ikke sælge diamanterne, først når der er kommet en
udnyttelsestilladelse. De rå diamanter som de fandt, tilhører selvstyret. For at have lov til at
sende diamanter mellem lande skal man være med i en international aftale, Kimberly-aftalen,
som Grønland ikke er endnu. Vi har fået diamanterne. Men de ligger i en bankboks i
København. De kan ikke indføre endnu før vi er kommet med i Kimberly-aftalen.
Kristian Kreutzmann:
Der er ikke mange rensdyr i området, men det er ikke fuldstændigt øde. Når man kommer
igennem skyggesiden af Qaqortorsuaq er der dyr.
Den kommende mine ser ud til at være et rigtig godt projekt. Søen, som skal bruges til at
smide mineaffald i, hvad er beregningerne efter 8 år, hvad angår forurening? Og er søen stor
nok til 20 år?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Beregningerne viser, at der sagtens kan være 20 års produktion i søen. Vi håber at vi kan
skabe produktion til restproduktet, for vi har skullet bruge penge på at knuse det, så det er
spild af penge,a t smide det ud.
Efter 20 år så vil 85 % af søen være fyldt op. Men vi arbejder for at finde en teknologi til at
reducere mængden. Søernes bund i området består af anorthosit, også søbredderne. Vi fylder
op med anorthosit, så det er det samme der kommer i. Vi vil selvfølgelig påvirke
hundestejler, men de svømmer nok til de næste søer senere.
Markus E. Olsen:
Hvor meget har man tænkt sig at kontrollere det der bliver udført, og hvordan med
arbejdstilsyn? Der er ikke ubetydelige fortællinger om rubinprojektet, som 16. august har
fremført. Hvordan har I tænkt jer, at vort lands ressourcer ikke udføres gratis?
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Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Det er meget vigtigt at kontrollere udførsel af råstoffer, for at sikre indtægter til landskassen.
Der er forskellige former for royalty-betaling. I vores tilfælde er der afgifter for udførsel af
råstofferne. Der kommer protester fra dem med små-skala-projekter. Rubiner ved
Qeqertarsuatsiaat har stor værdi. Vi er opmærksomme på protesterne.
I denne forbindelse vil Skattestyrelsen og Råstofstyrelsen overvåge og kontrollere minen i
samarbejde. Hvad angår Qeqertarsuatsiaat er der en konflikt, fordi tre forskellige har
tilladelse til udnyttelse, men der arbejdes ud fra Råstofloven. Men jeg tager din bekymring til
efterretning.
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Mht. kontrol af hvad vi sender ud og betaler. Det er nemt at holde øje med det vi udfører. Vi
bruger en vægt når sandet bliver skibet. Skibet har en form får vægt og materialet vil blive
vejet ved modtagelsen i modtagerhavnen. Det vil sige, at sandet bliver vejet tre gange.
Anorthosit er ikke af stor værdi, og vi bliver kontrolleret.
Angunnguaq Lund Olsen:
Da Nalunaq Gold Mine var i gang, tog de kun sydgrønlændere, når man ellers søgte. Hvordan
har man tænkt sig at rekruttere her?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Som udgangspunkt vil vi bruge arbejdskraft fra lokalområdet for det vil minimere
transportomkostninger. Hvis vi ikke kan finde nok kvalificeret arbejdskraft, så må vi finde
dem uden for kommunegrænserne.
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Lovgivning om arbejdsmarked er under udarbejdelse i Inatsisartut. Jobportalen skal bruges
som et redskab. Formålet er, at finde kompetent arbejdskraft hurtigere.
Der var store problemer med store omkostninger på personaletransport i Nalunaq.
Arbejdsgiveren har allerede oplyst, at man forventer fast arbejdskraft fra lokalområdet.
Lars K.S. Olsen:
Hvornår kan de 10 grønlandske arbejdere komme på arbejde?
Rune Keiler fra Hudson Resources:
Når beslutning om at give os tilladelse til udnyttelse, så begynder vi så hurtigt som muligt. Vi
får formentlig en godkendelse efter sommer, men så er sæsonen slut. Derfor regner vi med at
vi kan starte i foråret 2016.
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Naja Thorin:
Har Hudson Resources fået udnyttelsestilladelse?
Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender Vittus
Qujaukitsoq:
Selskabet har endnu ikke fået en tilladelse. Dette kan gives efter høringen er slut.
Naalakkersuisut skal tage en beslutning indenfor den tidsfrist der er, så det sker først efter
sommeren. Men vi regner ikke med at vi skal vente i 10 år.

6

