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Kommuneqarfik Sermersooqs erhvervs relaterede høringssvar om VVM vedrørende indsamling af 2D seismiske data i Nordøstgrønland

Kommuneqarfik Sermersooq (KS) takker for muligheden for at komme med et høringssvar angående seismiske undersøgelser i Nordøstgrønland med høringsfrist den 7. juni 2016.
I forhold til betydningsfulde havpattedyr, såsom narhval, sæler, hvalros og isbjørne, noterer KS sig,
at der jf. VVM’en (og på baggrund af tidligere års tilsvarende gennemførte undersøgelser) ikke forventes større negative påvirkninger eller interessekonflikter, og at der, når relevant, vil blive sat ind
med de nødvendige afværgeforanstaltninger. Desuden ønskes det, at der sker monitering af aktiviteterne således at eventuelle skadelige påvirkninger kan registreres og minimeres i kommende projekter.
KS deler betragtningerne i VVM’en om en beskeden påvirkning af turismerelaterede aktiviteter i
området, med begrænset grundlag for direkte konflikter. KS opfordrer dog til en gennemgang og
opdatering af det generelle afsnit vedrørende turisme (fra s. 65) inklusiv tilføjelsen af nyere datamateriale og rapport henvisninger. Selvom krydstogtskibes samlede årlige anløbsfrekvens i Ittoqqortoormiit ikke har uvist større udsving siden 2007, kunne det overvejes at få opdateret disse tal.
KS noterer sig ligeledes, som følge af indholdet i VVM’en, ingen større konfliktpotentiale med erhvervsfiskeri i området, da dette primært foregår længere syd for undersøgelsesområdet.
Det er i samme afsnit (6.3 Turisme s. 66) uklart, hvad der præcist menes med følgende sætning:
”Turistmarkedet er hovedsageligt krydstogtskibe, som i sommerperioden besøger Svalbard og sejler sydpå langs kysten og fjordene. Disse krydstogtskibe tilbringer størstedelen af tiden i kystområdet. Observationer af havpattedyr og fugle er de største attraktioner. Størstedelen af turistindustrien er beregnet for miljø- og vildtentusiaster, og påvirkningen fra denne form for turisme er en seriøs udfordring”.
Hvorvidt der er tale om en seriøs udfordring for miljøet, for turismeindustrien eller TGS’ projekt
syntes ikke tydeligt i den danske udgave af VVM’en, hvilket naturligvis bør være klarlagt, når der
anvendes et skærpet sprogbrug om udfordringen. I den engelske udgave (s.67) fremstår det tydeligere, hvad der menes, og sprogbruget syntes mere egnet;
“Much of the tourism industry is aimed at environment and wildlife enthusiasts and impacts on this
form of tourism is an important consideration”.
I denne forbindelse kan det også præciseres, at turismen i Østgrønland primært er centreret omkring
Kulusuk og Tasiilaq – således er det ikke helt retvisende, når der i VVM’en (s.66) skrives, at den
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største turistaktivitet på østkysten er koncentreret i og omkring Ittoqqortoormiit. Det forstås dog, at
der menes tæt på undersøgelsesområdet.
Det fremgår af høringsportalens projektbeskrivelse, at der ud over de 10.000 linjekilometer 2D
seismik forventes indsamling af 50 havbundsprøver (gravity core) og 100 supplerende havbundsmaterialeprøver. I selve VVM’en fremgår dog nogle andre tal; med indsamling af op til 100 gravity
core prøver og 5 supplerende (skrabe) prøver.
KS har ikke belæg for at vurdere, om denne diskrepans er af større betydning. Vurderingen i
VVM’en tildeler disse prøver en lav/lokal forstyrrelsesgrad med kortvarig effekt og ubetydelig omfang, men det ville naturligvis fremstå mest hensigtsmæssigt, såfremt de samme tal fremgik af såvel
VVM materiale som Råstofdepartementets projektbeskrivelse.
Ved ansættelse af arbejdskraft til projektet betragter kommunen det som meget vigtig at denne i
størst mulig omfang rekrutteres blandt lokalt forankrede, og kommunen bistår gerne med at henvise
egnede kandidater til ledige stillinger.
Der tages forbehold for politisk efterbehandling.
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