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Høringssvar vedr. VVM redegørelse vedr. TGS's planer for 2D seismisk
undersøgelse I havet ud for Nordøstgrønland.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har følgende kommentarer til TGS's
scope of works for seismic surveys offshore Northeast Greenland 2015 (NEG15):
Departementet forudsætter, at de seismiske undersøgelser, som ønskes gennemført
ligger indenfor rammen af de guidelines, som er udarbejdet samt de kommentarer som
Grønlands Naturinstitut har udtrykt vedr. projektet. Departementet forudsætter, at disse
guidelines følges i alle operationer, samt at der tages det nødvendige hensyn til
migrationsruter og sommer-opholdsområder for de marine havpattedyr under udførelsen
af arbejdet.
Departementet forudsætter, at afværgeforanstaltninger iværksættes, når dette
påkræves. I tilfælde hvor afværgeforanstaltninger er gennemført ønskes dette
rapporteret med angivelse af årsag til afværgeforanstaltningen, og om den har haft den
ønskede effekt.
Departementet ønsker også, at der rapporteres tilfælde hvor afværgeforanstaltninger
burde have været gennemført, men hvor det ikke var muligt (f.eks. hvis observationen af
et havpattedyr blev gjort for sent), samt konsekvensen af dette (f.eks. om dyret blev
påsejlet, skræmt e.l).
Af tekniske kommentarer:
Vi går ud fra, at det første side af det tekniske resume er en fejl, når der står det
vestgrønlandske farvand ud for Nordøstgrønland.
Side 20, reference til retningslinjer for MMSO Johansen et. Al. 2012, så vidt vi er
bekendt med disse retningslinjer er seneste version 4. udgave fra april 2015. Denne bør
anvendes og evt. ændringer mellem 2012 og 2015 udgave bør implementeres i
udførelsen af projektet.
Side 61, narhvaltællinger af Grønlands Naturinstitut vurderet og anerkendt af den
Videnskabelige Komite under Den Nordatlantske Havpattedyrskommission har ført til
anbefaling af et kvoteniveau for narhval over en treårig periode ud fra parametre om
fortsat vækst. NB1 bemærkning må være af ældre viden, og bør fjernes.
Side 95, der er ikke nogen nye informationer om bestandsstørrelse af denne
Spitsbergen bestand af grønlandshval, så 10 dyr er misvisende, bedre at referere til
IUCNs rødliste vurdering og den meget lille viden, der er om bestandstørrelse.
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