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Høringssvar til offentlig høring af VSB- og VVM-redegørelse for lronbarks ansøgning om
udnyttelse af Zink- og Blyforekomsten ved Citronen Fjord
Greenland Oil Spill Response (GOSR) har med stor interesse VSB og VVM redegørelserne for lronbarks
ansøgning om udnyttelse af zink og bly forekomster ved Citronen Fjord.
En del af projektet omhandler skibssejlads i forbindelse med udskibning af produktet og levering af
forsyninger og som VVM rapporten skriver; udgør " Sejlads i mere eller mindre isdækkede
farvande...en øget risiko for skibsulykker. Hvis der skulle ske et uheld, er der risiko for, at
dieselolie eller produktkoncentrat på tørlastskibet kunne slippe udi vandet, hvilket medfører
forurening af havmiljøet. Dette ville udgøre en meget alvorlig trussel for vandmiljøet og
dyrelivet i området. Den mest alvorlige miljøpåvirkning i forbindelse med en skibsulykke ville
være et olieudslip. På grund af den langsomme nedbrydningshastighed i forbindelse med de
lave omgivelses-temperaturer, vil olien blive bevaret i lang tid. Desuden gør betingelserne i
Arktis ethvert genopretningsforsøg meget vanskeligt'. (WM rapport s.192)
Denne vurdering er i tråd med GOSR's opfattelse af de risici der er forbundet med et sådan projekt som det
foreslåede i Citronen Fjord, samt de tanker der ligger til grund for vedtagelsen af lnatsisartutlov nr. nr. 4 af
4. juni 2012 om Greenland Oil Spill Response A/S og den efterfølgende oprettelse af GOSR.
Derfor forventer GOSR også fremadrettet at blive inddraget i de anliggender i projektet der vedrører
oliespildsberedskab for sâledes, at sikre det sårbare arktiske miljø bedst muligt samt opretholde de
lovmæssige krav som Grønlands Selvstyre stiller overfor rettighedshavere der er meddelt en tilladelse efter
râstofloven.
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