Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Råstofstyrelsen
Postboks 930
3900 Nuuk

Att.: Nadja Vedsted Sembach
E-mail: navr@nanoq.gl

Høringssvar vedr. Dundas Titanium A/S' med særligt fokus på selskabets VVMredegørelse af aktiviteterne
Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) har modtaget det fremsendte
høringsmateriale fra Råstofstyrelsen vedr. VSB-redegørelsen og VVM-redegørelsen i
forbindelse med Dundas Titanium A/S’ ansøgning om en tilladelse til udnyttelse af
ilmenit ved Moriusaq i Nordgrønland.
APNN har følgende bemærkninger:
APNN har ved et høringssvar afgivet i marts 2019, i forbindelse med høringen af
projektbeskrivelsen samt bemærkninger til VSB-processen, beskrevet hvilke forhold der
var af særlig væsentlig karakter for APNN. Disse forhold omhandlede bl.a. hensynet til
det omkringværende dyreliv, herunder havfugle, rensdyr og havpattedyr. Nogle af disse
bemærkninger indgår i den til nærværende høringsanmodning medsendte VSBredegørelse (s. 109-110) og det forventes derfor, at selskabet fortsat er opmærksom på
disse forhold.
I sammenhæng med de bemærkninger der henvises til ovenfor, er det vores vurdering,
at vores bemærkninger til nærværende høring, grundlæggende vil være i tråd med
høringssvaret af 15.7.2020 fra Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Grønlands
Naturinstitut (GN). Dette gør sig især gældende med hensyn til opmærksomhedspunkt 1
vedr. forstyrrelse af hvalros og andre havpattedyr i forhold til mineprojektets
beliggenhed og aktiviteter.
I forlængelse af bemærkningerne vedr. forstyrrelse af hvalros, gentager APNN, at
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af
hvalros er under revision, og der forventes i den forbindelse en skærpelse af reglerne
for beskyttelseszoner for landgangspladser. Derudover understreger APNN områdets
vigtighed for fødesøgende hvalros pga. den store mængde af bunddyr, herunder særligt
muslinger.
Selskabet bedes tage hensyn til de hvid- og narhvaler som samler sig, mødes og
passerer i Nordvandet. Herudover henvises der i relation til hvid- og narhvaler til DCE
og GN’s høringssvar og særligt deres bemærkninger vedr. undervandsstøj og
forstyrrelser i almindelighed.
Det forventes at selskabet er opmærksomme på risikoen for at møde isbjørne. For god
ordens skyld, gøres der hermed opmærksom på, at man ved ophold i Grønland, skal
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være opmærksom på gældende retningslinjer og forholdsregler i områder, hvor risikoen
for at møde isbjørne er til stede. Dette gælder særligt i Nordvestgrønland.
Retningslinjerne for møde med isbjørn medsendes derfor til orientering.
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