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Høringssvar til VVM redegørelsen for mineprojektet ved Kuannersuit
(Kvanefjeldet)
Undertegnede har et fritidshus ved Narsaq Ilua (Dyrnæs) og tilbringer somrene der og i området
omkring Kvanefjeldet. Vi har derfor med stor interesse læst VVM- og VSB-redegørelserne for det
påtænkte mine-projekt ved Kvanefjeldet. Vi er også opmærksomme på at den nye regering i
Grønland ikke ønsker at projektet gennemføres, men da den offentlige høring ikke er annulleret
ønsker vi at afgive vores høringssvar.
Som udgangspunkt finder vi at redegørelserne viser, at der er tale om et projekt der kan få
alvorlige negative konsekvenser for hele lokalområdet på Narsaq-halvøen. Miljømæssigt vil en
åben mine af den beskrevne karakter give støvgener, som vil påvirke såvel mennesker som dyr og
vegetation. Opmagasineringen af affaldsprodukter i søen Tassuaq og etableringen af en dæmning
vil også kunne få fatale konsekvenser for lokalområdet ved et uheld.
Endelig vil et mineprojekt af denne størrelse have en ødelæggende betydning for Sydgrønlands
gode omdømme som et natur- og miljømæssigt attraktivt område og dermed få negativ indflydelse på områdets muligheder for at afsætte friske og rene fødevarer (får, grøntsager og fisk) og for
at tiltrække turister og dermed for beskæftigelsen og økonomien i Sydgrønland. Også satsningen
på UNESCO-verdensarvsområderne vil med en stor mine i nærområdet, så tæt på de kulturelle
værdier, være alvorligt udfordret.
Vi vil derfor opfordre de grønlandske myndigheder til ikke at give tilladelser til en sådan åben
mine ved Kvanefjeldet, hverken med eller uden indvinding af uran.
Vores fritidshus B1020 er beliggende i hytteområdet ved Narsaq Ilua, plannr. 300-K1 (jvnf
Kommuneplan 2017 for Kommune Kujalleq). Af VVM-redegørelsen fremgår det at støjgenerne fra
den transport, der vil blive ført ad en ny vej tæt forbi hytteområdet, overskrider de gældende
grænseværdier for støj. Det betyder at hytterne i hytteområdet vil blive uanvendelige og derfor
må forudsættes overtaget/eksproprieret i forhold til mineprojektet hvis det måtte gennemføres.
Det er vores ønske at et mineprojekt med de beskrevne konsekvenser ikke gennemføres og at vi
sammen med de andre brugere af områderne omkring Kvanefjeldet og borgerne i Narsaq fortsat
kan leve i og anvende disse områder.
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