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Her/ Svar på § 37-spørgsmå
l nr. 164-2020

I medfør af Inatsisartut
s forretningsorden § 37

 stk. l, har du fremsat s
pørgsmål til

Naalakkersuisut vedrør
ende fiskeri i Sydgrønla

nd. Spørgsmålet er hen
vist til

besvarelse hos mit om
råde.

Spørgsmål til Naalakke
rsuisut:

1. Naalakkersuisoq for 
Fiskeri, Fangst og Land

brug har under sin rejs
e i

Sydgrønland til fiskere 
fra Narsaq blandt ande

t sagt, at man ikke læn
gere

vil kunne udøve fiskeri 
i Kangerluarsuk, såfrem

t Tanbreez skulle opsta
rte

en mine. Kan Naalakke
rsuisoq uddybe denne 

udtalelse?

Svar: Det er en misforståelse
. Jeg har ikke udtalt mi

g således. Jeg har udta
lt, at der i

forbindelse med godke
ndelsesprocesser for e

tablering af miner, er p
rocesser for at

sikre, at miljø og omgiv
elser ikke forstyrres af 

en eventuelt minedrift/a
nlæg. I den

sammenhæng har jeg 
udtalt, at der, i forbinde

lse med processen har
 været igangsat

sådan en vurdering, he
runder VVM redegørels

e.

2. Har Naalakkersuisut
 andet at tilføje om dett

e?

Svar: Mineselskaber sk
al udarbejde en VVM-r

edegørelse, der skal ud
 i offentlig

høring forud for proces
sen i Naalakkersuisut. 

Dette for at skabe et gr
undlag for

offentlig deltagelse i be
slutningsprocessen. Re

degørelsen skal vurder
e og beskrive

natur- og miljøforhold h
erunder mulige miljømæ

ssige påvirkninger af d
et

foreslåede projekt. Tanbreez projektet er s
åledes beskrevet i VVM

-redegørelse i 2013. De
t fremgår

af VVM-redegørelsen, 
at der ikke forventes at

 ske forurening af omgi
velserne med

giftige materialer eller a
ndre forurenende stoffe

r. Støvspredningen vil v
ære lav og

lokal, og vil ikke indeho
lde giftige bestanddele

. Ingen af området nøg
ledyrearter

(såsom havørn og fjeld
ørred) eller sjældne pla

nter vil blive forstyrret

nævneværdigt eller for
trængt af projektet. Bas

eret på oplysningerne i
 VVM-

redegørelsen forventes
 der således ikke væse

ntlige miljøpåvirkninger
 for fiskeri-

og landbrugserhvervet,
 som følge af mineaktiv

iteten i Killavaat Alanng
uaq /
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