Borgmester Hermann Berthelsen's velkomstale til Hudson Ressources høringsrunde
i kommunen.
Jeg er glad for at sige velkommen til Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel
og Udenrigsanliggender Vittus Qujaukitsoq , Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og
Justitsområdet Mala Høy Kuko og deres embedsmænd.

Velkommen og tak til Hudson Resources ledelse som har gjort det muligt for at komme til
Kangaamiut, Maniitsoq, Itilleq, Kangerlussuaq, Sarfannguit og Sisimiut under denne
høringsrunde om Anorthosit mineprojekt i Kangerlussuaq og afholde borgermøder i de
nævnte bygder og byer i Qeqqata Kommunia.
Og ikke mindst velkommen til alle fremmødte borgere som er kommet for at høre om
mineprojektet i Kangerlussuaq. Det er vigtigt, at borgerne og kommunen i denne
høringsfase forholder sig kritisk til projektet og stiller relevante spørgsmål til eksperterne som
er med i denne høring. Kommunen lægger stor vægt på, at borgerne inddrages i
anliggender som kan få indflydelse for deres hverdag og for deres omgivelser.
Qeqqata Kommunia prioriterer minedrift og ser frem til, at der åbnes en aktiv mine i
kommunen. Der afholdes netop borgermøder i disse dage om kommunens 4-årige
planstrategi, hvori kommunen lægger stor vægt på mindre mineprojekter som er mere
overskuelige og bæredygtige. De mange mindre projekter kan give grundlag for en
positiv udvikling. Den samlede kommunalbestyrelse bakker 100 % op omkring disse mine
projekter.
Hudson Resources er en af de aktive mineselskaber der har opereret længst på Grønland.
Det startede først med efterforskning af diamant forekomster og senere sjældne jordarter i
Sarfartoq området. Da det viste sig, at priserne på verdensmarkedet faldt for disse
mineralske råstoffer og ikke kunne betale sig er det nu i gang med Anorthosit projektet
som ser rigtigt lovende ud.
Jeg vil på vegne af kommunalbestyrelsen rose og takke for Hudson Resources'
vedholdenhed og ihærdige efterforskningsindsats i Kangerlussuaq. Jeg håber, at denne
lokale tilknytning fortsætter i det videre arbejde, og jeg ser frem til i fremtiden at besøge
Hudson Ressources kontor i Grønland beliggende i Qeqqata Kommunia.
Kommunen sætter endvidere stor pris på, at Hudson Resources arbejder hurtigt og så
målrettet for at åbne Anorthosit minen som netop omhandler denne høring og som kan
skabe arbejdspladser og dermed skatte indtægter for kommunen og landskassen.
Kommunen håber på, at Naalakkersuisut og andre involverede parter vil kunne arbejde
hurtigt og effektivt når de behandler ansøgningen fra Hudson Resources om
udvindingstilladelse af Anorthosit.
Jeg håber, at alle deltagere under denne borgermøde vil få et godt udbytte.

