Naturen er fantastisk
Naturen giver mig liv, livsglæde, luft, ilt, mad, vand, oplevelser, frihed, skønhed, klarhed og ro
Til at føle mig levende
Bare det at kunne gå en tur eller sejle, stå af båden, mærke sandet, stenen, tangen
Gå op langs elven, se en levende ørred i det friske klare vand, mærke solens stråler, se klarheden i luften, se livet i
planterne, være nysgerrig og gå lidt længere op og pludselig flyver en rype op
Jeg mærker vinden og mærker duftene
Fuglene synger og vi skal snart have torsk, som vi selv har fanget og vil koge over bål
Aah, en dejlig ro i og med naturen
Alt det er livsværdi for mig og det skal ikke ødelægges af støv, larm, sprængninger, forurening, asfalt, olie, kemikalier og
unaturlig død
Efter at have læst VSB og VVM rapporterne og fulgt høringerne må jeg konkludere, at sprængninger på størrelse med en
fodboldbane hver anden dag, kemikalier i enorme mængder, tailings som deponeres i Taseq sø og Råbjerg som ligger
direkte med forbindelse til Nordre Sermilik fjorden er forurening som nedgraderes i rapporterne og det vil være direkte
ødelæggende for de værdier som er livgivende for os
Jeg vil nævne få eksempler fra rapporterne:

VVM 1.5.2 atmosfæriske påvirkninger om drivhusgasser
Projektet vil medføre udledning af methan, kvælstofoxid og kuldioxid i størrelsen 0,24 millioner tons drivhusgasser hvert
år hvilket vil øge Grønlands udledning af CO2 med 45% i 37 år eller mere

DCE/GINR Miljømæssig gennemgang og teknisk evaluering af Kvanefjeld-projektet: kap.3 side
12
Nævnes enorme mængder af produktion af kemikalier som mangler præciseringer, 500 tons konc. Svovlsyre, 85 tons
kaustisk soda, 75 tons saltsyre hver eneste dag

VSB 1.4.6
Projektet kan påvirke sundheden og sikkerheden i samfundet med støv, støj og stråling og at det øger risikoen for
sygdom

DCE/GINR Miljømæssig gennemgang og teknisk evaluering af Kvanefjeld-projektet punkt C1.2.2
Vedr. afhjælpningsteknikker til luftbårne forureningsemner står der at Greenland Minerals mangler dokumentation for
bedste afhjælpningsteknik til at kontrollere støv, både radioaktivt og ikke radioaktivt
Under høringerne stillede jeg bl.a. spørgsmål om de undersøgelser der skal pågå før, under og efter evt. Opstart af
Kvanefjeld-projekt
F.eks mener jeg at det er påkrævet at man er 100 % sikre på, at der ikke er udsivning fra tailingssøer i arktisk område
Hvis man har startet minen og der ikke er lavet de vigtige undersøgelser vedr. Udsivning fra Taseq sø, hvordan kan vi så
være sikre på, at drikkevandet i Narsaq ikke påvirkes?
Lad Sydgrønland udvikle sig til Grønlands have
Vi har fåreavl, kødkvæg, kartoffelmarker, grønsagsleverandører og havet giver os de sundeste marine råvarer
Unge fåreholderfamilier og andre i Sydgrønland er i gang med vigtigt arbejde og mange af dem udvikler også smykker
og kunst af naturens gaver
Lad os leve bæredygtigt med omtanke på land, luft og vand
Jeg tror ikke på, at et mennesker bliver lykkeligere af at have flere penge end nødvendigt, bo i etager, sidde i biler, gå på
asfalt og næsten aldrig mærke vores fantastiske natur
Skån Kuannersuit
Naturen giver os så mange gaver, så det næsten ikke er til at fatte
Bevar Sydgrønland og muligheden for at vi og kommende generationer kan leve af og i pagt med naturen
En borger i Sydgrønland
Lena Pedersen

