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Høringssvar vedrørende Strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter
og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Baffin Bugt, Nordvestgrønland.

Grønland Erhvervs har følgende bemærkninger til den Strategisk miljøvurdering af
efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas (kulbrinter) i Baffin Bugt,
Nordvestgrønland.

Generelt finder Grønlands Erhverv, at en udvinding af olie og naturgas kunne
medfører en positiv udvikling af den Grønlandske økonomi, og kunne være en faktor til
at gøre den grønlandske økonomi mere bredspektret.
Den grønlandske Økonomi er i dag primært baseret på fiskeri og et bloktilskud fra
Danmark. En udvinding af olie og naturgasser vil medføre en økonomi med flere
sektorer, og derfor en mindre konjunkturfølsomhed i økonomien.

Dog forudsætter dette, at grønlandske virksomheder involveres så tidligt i processen
så muligt. Hvis en olie- og naturgas industri skulle opstå i Grønland, er det vigtigt, at
grønlandske virksomheder gives en mulighed for, at komme med som
underleverandører så tidligt i processen så muligt. En sådan involvering vil ligeledes
betyde, en forøgelse af kompetenceniveauet i de grønlandske virksomheder og den
grønlandske arbejdsstyrke, som igen vil komme det grønlandske samfund til gavn på
alle niveauer.

Grønlands Erhverv skal derfor understrege vigtigheden af, at grønlandske
virksomheder og arbejdskraft involveres i processen allerede i efterforskningsfasen.

Grønland Erhverv skal ligeledes understrege vigtigheden af, at både forundersøgelser
og en eventuel udvinding foregår miljø- og samfundsmæssigt forsvarligt. Potentialerne
for en miljøkatastrofe er betydelig ved en eventuel olieudslip. Fiskeriet er vores
vigtigste erhverv, og et olieudslip kan have enorm påvirkning af havmiljø og fiskeri,
med dertilhørende økonomiske problemer.

Grønlands Erhverv finder det derfor afgørende, at det nødvendige beredskab ved et
olieudslip er tilsted og at der forefindes en udførlig beredskabsplan herfor.

Grønlands erhverv har ikke yderlige bemærkninger til den strategiske miljøvurdering.
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