DCE og GINR’s høringssvar til FinnAust, Scope og Terms of Reference for
Miljøkonsekvensvurdering (EIA) for Pituffik titanium Projektet

Hermed DCE/GINR´s kommentarer til Scoping and Terms of Reference (ToR) for
Miljøkonsekvensvurderingen for Pittufik Titanium Projektet, endelig version, som er gjort
tilgængelig for den offentlige høringsproces.
Med hensyn til rapportens Del II, Terms of Reference for VVM, bifalder DCE/GINR at Tabel 3 side 32
er blevet rettet fra Version 04 i henhold til DCE/GINR’s notat dateret 16 februar 2017. Heri var det
anbefalet at: “at de planlagte flyundersøgelser af marine havpattedyr også skal gennemføres i 2018
for at afsløre den tidsmæssige variation i vandringer og hyppigheden i forskellige år” samt at ”det
er vigtigt at slå fast, at de planlagte undersøgelser af havbundens fauna også skal omfatte andre
organismer end muslinger, da resultaterne også skal kortlægge fødemulighederne for bl.a. fugle
samt bidrage til at beskrive baggrundssituationen”.
Tabel 3 indeholder nu flyundersøgelserne i 2017 og 2018, men dette er ikke indeholdt i rapportens
tekst. En separate note om den anvendte metode i forbindelse med flyundersøgelserne er i
øjeblikket under udarbejdelse (Dundas Titanium, Note on aerial count methodology of marine
mammals, 6 sider) og det anbefales at noten inkluderes i ToR.
Selv om bentosstudiet nu er indeholdt I teksten, fremgår det ikke tydeligt i Tabel 3, at formålet med
bentosundersøgelsen er at indsamle data til at beskrive baggrundssituationen (baseline). Dette blev
yderligere diskuteret på et møde mellem Orbicon, EAMRA og DCE den 9 maj 2017, og det blev her
besluttet at bentos indsamlingen i 2017 skal forbedre netværket af prøver således, at der
tilvejebringes nok data til en statistisk analyse af heterogeniteten af bentos samfundet, som
anbefalet i tidligere notater fra DCE/GINR. Denne analyse vil danne udgangspunkt for
bentosprogrammet i 2018 og blive inkluderet i mineprojektets miljøundersøgelsesprogram.
Det er ikke indenfor DCE/GINR’s ekspertise af vurdere 12.11 Arkæologi og Kulturarv, men vi
anbefaler at Grønlands Museum informeres og at det bekræftes, at en arkæologisk undersøgelse af
området ikke er nødvendig.

