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Høringssvar vedr. VSB- og VVM-redegørelse for sjældne jordartsprojektet ved
Kuannersuit (Greenland Minerals A/S)
Departementet for Fiskeri og Fangst (APN) har modtaget det fremsendte
høringsmateriale fra Råstofstyrelsen vedr. høringen af VSB-redegørelsen og
VVM-redegørelsen i forbindelse med Greenland Minerals A/S’ ansøgning om en
tilladelse til udnyttelse af sjældne jordarter ved Kuannersuit (Kvanefjeldet).
APN har følgende bemærkninger:
APN har ved gennemgang af VVM-redegørelsen bemærket, at der i
undersøgelsesområdet kan forventes en målbar og potentiel støjpåvirkning af det
omkringværende dyreliv, herunder landlevende og marine pattedyr samt fugle. Visse
dyrearter er meget følsomme over for støjpåvirkning. APN indstiller til, at der i VVMredegørelsen redegøres yderligere for, hvorledes disse støjpåvirkninger kan forsøges
afværget eller mindsket. Ligeledes på samme måde ift. støvpåvirkning af den
omkringværende natur og dermed påvirkning af dyrelivet. I VVM-redegørelsen er der
detaljeret redegjort for risikoen ved støvaflejring og et estimat på
støvaflejringskoncentrationen (s. 129-135). Risikoen vurderes at være lav, men
departementet er opmærksomme på risikoen.
På s. 227 i VVM-redegørelsen, er det indikeret, at selskabet er bevidst om, at man i
området for undersøgelsen kan risikere at møde isbjørne, skønt risikoen herfor er lav.
For god ordens skyld, gør APN dog alligevel opmærksom på, at man ved ophold i
Grønland skal være opmærksom på gældende retningslinjer og forholdsregler i
områder, hvor risikoen for at møde isbjørne er til stede. Retningslinjerne for møde med
isbjørn medsendes derfor til orientering.
APN gør derudover til orientering opmærksom på, at fiskeri og fangst ikke er tilladt uden
jagttegn, fisketegn og licenser, hvorfor alle fiskeri- og fangstaktiviteter uden disse, vil
blive betragtet som ulovligheder og hvad heraf følger.
APN gør desuden opmærksom på at der kan være fiskeriaktivitet i området, og at der
skal vises ekstra opmærksomhed på nærliggende fiskerfartøjer og deres redskaber, for
at undgå eventuelle konflikter med disse.
Departementet skal dog understrege at vi foretrækker at fiskerierhvervet udvikles i
området end minevirksomhed med skadelige effekter på naturen, dens rigdomme og
folks sundhed.
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