Greenpeace høringssvar til strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og
udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Baffin Bugt, Nordvestgrønland
1. Overordnede kommentarer:
Greenpeace vil først og fremmest takke for muligheden for at bidrage til høringen omkring
den vigtige, strategiske miljøvurdering af effekterne af efterforskningsaktiviteter og
udnyttelse af olie og gas i Baffin Bugt i Nordvestgrønland.
Overordnet set vil Greenpeace gerne anerkende, at det er et særdeles solidt produkt, som
DCE har leveret. Det er gennemgående i den strategiske miljøvurdering gjort klart, hvilke
potentielle problemer og risici, som vil være forbundet med en evt. efterforskning og
udvinding. Det skal dog understreges, at Greenpeace visse steder gerne havde set, at disse,
og i særligt grad de længerevarende konsekvenser, i højere grad var blevet yderligere
beskrevet og forklaret.
Som påpeget i rapporten er Baffin Bugt et unikt og følsomt økosystem, som er af særlig
betydning i forhold til de høje niveauer af artsrigdom for arktiske havpattedyr. Baffin Bay har
været genstand for meget lidt menneskelig forstyrrelse, indtil de sidste 100 år, og er derfor i
det væsentlige et uforstyrret habitat med få tilstødende bebyggelser.
Regionen omfatter North Water Polynya, et af de største open-vandområder i Arktis, og en
af de mest biologisk produktive i polarområderne. Baffin Bugt og Davisstrædet er hjem for
globalt vigtige bestande af grønlandshvaler, narhvaler, fisk og havfugle.
Greenpeace er overordnet stærk modstander af olieefterforskning og -udvinding, særligt i
arktiske egne. Olieudvinding under arktiske forhold er ekstremt risikabelt og erfaringer fra
USA viser, at risikoen for uheld er væsentligt større end andre steder. Dette, kombineret
med områdets unikke status, gør, at Greenpeace på det kraftigste vil anbefale, at man
undlader at igangsætte processen med at uddele nye efterforskningslicenser.
Drivhusgasser
Ifølge U.S. Geological Service findes der estimeret 17.063,35 millioner tønder
olieækvivalenter i Baffin Bugt og Davisstrædet.1 Området dækket af den strategiske
miljøvurdering er i sagens natur mindre end vurderingen fra U.S. Geological Service, og den
anvendte metodologi der ligger til grund for vurderingen er ligeledes blevet kritiseret. Ikke
desto mindre vil der være en direkte CO2-belastning forbundet med udvinding og afbrænding
af kulbrinter.
Greenpeace mener, at den strategiske miljøvurdering ikke alene bør vurdere udledninger af
gasser fra driften forbundet med efterforsknings- og udvindingsaktiviteter, men ligeledes bør
vurdere klimabelastningen forbundet med afbrændingen kulbrinter fra et kommercielt fund.

2. Internationale aftaler
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I SEIA’en nævnes flere internationale konventioner og aftaler. Grønland har hidtil holdt sig
ude af flere af disse. Greenpeace vil gerne bruge anledningen til at opfordre Selvstyret til at
revurdere dette.
MARPOL-konventionen
MARPOL-konventionen er den mest omfattende konvention vedrørende forebyggelse af
forurening af havmiljøet. Arbejdet med konventionen finder sted i FN’s søfartsorganisation,
IMO (International Maritime Organisation). Foruden en konventionstekst og to protokoller
omfatter MARPOL-konventionen ligeledes seks bilag.
Da Danmark tiltrådte MARPOL-konventionen tilbage i 1980 blev der taget forbehold for
Grønland. Dette forbehold ophørte i 1997, hvorefter Grønland tiltrådte MARPOLkonventionen samt bilag I-III og V. Bilag IV om kloakspildevand og bilag VI om luftforurening
er således ikke gældende for Grønland.
Det fremgår af den strategiske miljøvurdering, at der forventes udledninger til både det
marine miljø samt atmosfæren. I den forbindelse finder Greenpeace det relevant, at
miljøvurderingen vurderer den relative forskel mellem udledninger under den nuværende
lovgivning og en potentiel lovgivning, der implementerer reglerne i MARPOL-konventionens
bilag IV og VI.
Det skal hertil bemærkes, at Greenpeace er bekendt med de gældende retningslinjer
(guidelines) for efterforskning efter kulbrinter, hvori det forventes at ansøgeren lever op til
internationale standarder, herunder MARPOL. Det skal understreges, at der kun er tale om
retningslinjer, der ikke har status af lov.
OSPAR-konventionen
På trods af, at det konkrete, geografiske område ikke er omfattet af OSPAR, anvender
Grønland OSPARs klassificering af kemikalier. Denne klassificering er dog problematisk i og
med, at “(...) knowledge of degradation and toxicity of even the environmentally safe
chemicals under Arctic conditions is very limited, so use and discharge should be thoroughly
monitored and evaluated, including further testing of degradation and toxicity” (SEIA, s. 10).
Greenpeace vil derfor opfordre Selvstyret til, at man som minimum initierer et udvidet
samarbejde med OSPAR, så man kan sikre at kemikalierne testes under arktiske forhold.
Indtil kemikalierne har gennemgået sådanne tests, vil Greenpeace på det kraftigste
anbefale, at Selvstyret indfører en zero discharge policy ifm. alle olieoperationer i grønlandsk
farvand. En sådan policy bør også omfatte vandbaseret boremudder.
Århuskonventionen
Greenpeace vil ligeledes anbefale, at Selvstyret snarest muligt tiltræder Århuskonventionen
for dermed at øge fundamentet for borgerinddragelse i miljøspørgsmål. Dette er ikke kun
relevant i forbindelse med evt. fremtidig olieefterforskning, men ville være gavnligt ifm. alle
større råstofprojekter i Grønland.
3. Grænseoverskridende konsekvenser
Det fremgår tydeligt af den strategiske miljøvurdering, at man i særlige situationer, som for
eksempelt et olieudslip, vil se en mulig påvirkning, der rækker ud over Grønlands grænser.
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Som det beskrives i Arctic Council - Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines 2009, skal
VVM’er ikke kun beskrive potentielle nationale konsekvenser, men også inkludere potentielle
konsekvenser på tværs af grænser. På dette punkt bør den strategiske miljøvurdering
forbedres.
Grønland burde desuden have sikret, at samfund i Nunavut, som potentielt kan blive påvirket
af olieefterforskning i det behandlede område, kunne deltage i høringen på lige vilkår med
den grønlandske befolkning.

4. Seismik
For havpattedyr, især hvaler, er brug af lyd grundlæggende for deres evne til at navigere,
kommunikere og finde bytte. Den nøjagtige rækkevidde af deres hørelse samt deres
følsomhed over for lyd ukendt for de fleste hvalarter. Støjforurening er dog kendt for at have
skadelige effekter på havpattedyr; højlydte menneskeskabte lydkilder såsom militær sonar
og støj fra skibsfart har været mistænkt for at forårsage hvalstrandinger og ændringer i
adfærd, inklusiv forskydning og undvigereaktioner. Den forskning, der er foretaget specifikt
på virkningerne af seismisk støj på hvaler, er desværre noget begrænset (især for arktiske
arter), men der er en voksende mængde beviser på en sammenhæng mellem seismiske
tests og skadelige virkninger på hvaler.
Grundet den historiske relative ro i Baffinbugten, vil virkningerne af støjforurening
sandsynligvis være mere alvorlige end for tilsvarende arter i områder mere udsatte for støj.
Arktiske arter står samtidig over for mange udfordringer grundet et hurtigt skiftende klima,
herunder ændrede kritiske levesteder, ændringer i fødekæder og øget konkurrence om bytte
med vandrende arter, der forbliver i arktiske farvande i længere og længere perioder.
Dermed kan yderligere stressfaktorer såsom støj og forstyrrelser have mere ekstreme
effekter end forventet. Kumulative effekter skal derfor også overvejes i SEIA’en, hvilket for
nuværende ikke er tilfældet.
Greenpeace er af den holdning, at rapporten giver en god beskrivelse af påvirkningen af
seismiske undersøgelser på fisk og havpattedyr, og anbefaler på det grundlag at seismiske
undersøgelser i Baffin Bay ikke godkendes.
5. Andre kommentarer
Oliespildsmodeller og iskort i SEIA’en er mangelfulde, da de ikke giver en oversigt over
worst-case scenarier. Det er vigtigt at sådanne inkluderes, både så offentligheden kan
danne sig en reel opfattelse af risici ved olieboringer i området, men også for at der
sidenhen kan stilles de nødvendige krav ud for de rigtige forudsætninger, såfremt Grønland
godkender olieefterforskningsprojekter i området.
Oliespildsmodellerne i SEIA’en undervurderer i betragtelig grad, hvor lang tid det realistisk vil
tage at stoppe et såkaldt blow-out. Ved Deepwater Horizon-ulykken i den Mexicanske Golf
tog det 87 dage at stoppe udslippet. Olieboringer i grønlandsk farvand vil foregå under langt
mere ekstreme forhold, hvor risikoen for forsinkelser vil være betragtelige. Man vil derfor
også risikere, at et blowout ikke vil kunne stoppes inden isen dækker området, hvilket vil
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forøge konsekvenserne for miljø, fiskeri og dyreliv markant. Denne risiko tages der ikke
højde for i SEIA’en.
Greenpeace vil til slut opfordre til, at så vigtige dokumenter som den strategiske høring
foreligger i deres helhed både på dansk og grønlandsk.
På vegne af Greenpeace,
Jon Burgwald, Magnus Eckeskog og Sune Scheller
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