Aatsitassanut immikkut ilisimasalik:

Nalunaarusiaq tatiginanngilaq

Greenland Minerals avatangiisinut sunniutissanik nalilersuinermi nammineerluni allattuuvoq, tamannalu
uppernassusianut ajornartorsiutaasoq, aatsitassarsiornermut immikkut ilisimasalik isumaqarpoq, taassuma
apeqqutinut thoriumimut aamma fluorimut amerlanerusunik akissuteqartoqarnissaa ujartorpaa.
Tamatumunnga peqatigitillugu Naalakkersuisut kajumissaarpai, aatsitassarsiortitseqatigiiffimmut ukiuni 37ni piiaanissamut akuersissuteqannginnerminni eqqarsarluaqqullugit.
Ole Christiansen, ujarassiooq aamma Kommune Kujallermi
aatsitassanut tunngasunut siunnersorti, Greenland Mineralsip avatangiisinut sunniutissanik nalilersuinermini nalunaarusiaanut aamma teknikimut tunuliaqutitut misissueqqissaarnerit, ukiorpassuarni suliarineqarsimasut pakatsissutigai.
Taamaattumik teknikimut tunngasunut arlalinnut kommuni
aamma mianersoqqussuteqarfigisarpaa, isumaqaramimi
tamakkua avatangiisinut inunnullu ajornartorsiutaasinnaasut.
– Oqartariaqarpunga nalunaarusiaq pissutsinut avatangiisinut pingaarutilinnut amerlanerusunik akissutinik saqqummiussiviussasoq naatsorsuutigisimagaluarakku.
Taamaattumik kommunimut mianersoqqusisariaqarsima-
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vunga, tassami soorunami taakku tassaammata naggataatigut aalajangiisussat.
– Tamakkiisumik isigalugu isumaqarpunga, ajornartorsiutaasoq, aatsitassarsiortitseqatigiit nalunaarusiamik allattuunerat, siunnersortimit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumit allagaanani. Paasivara, siunnersortit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsut, soorlu Orbicon
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akuerineqarsimasunit suliarineqassasut. Misissuinernullu
aningaasartuutit aatsitassarsioqatigiiffimmit akilerneqassallutik. Tamatuma saniatigut innersuussutigai siornatigut
pilersaarutaasarsimasuni, soorlu London Miningip Isukasianut pilersaarutaa, Tanbreezip Killavaat Alannguanni
pilersaarutaa, Dundas Titaniumip pilersaarutaa aamma AEX
Goldip Nalunami pilersaarutaa, tamarmik Avatangiisinut
sunniutissatut nalilersuineri siunnersortimit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsumit tamarmik suliarineqarsimammata.
Ole Christiansen suli isumaqarpoq, pilersaarummi apeqqutinik suli akineqanngitsunik arlalinnik peqartoq. Soorlu isumaqarpoq, nalunaarsukkani avatangiisinut pingaarutilinni
taamaallaat kuersaneersunik Risøp 1979-80-imi qooqqup
naqqanut inississimasaanit tigusisoqarsimasoq.
– Tamanna ”nunani tamalaani pitsaanerpaatut” isigineqanngilaq aamma Australiameersumit Jorcimit (”Joint, Ore
Reserve Committee”-mit imaluunniit Canadameersumit
National Instrumentsimit akuerisaanani. Tassami misiligutitut tiguneqartoq piiarneqartussamut tunngassuteqanngimmat. Piiaaffissap millisillugu ilusilerneqarnera aamma avatangiisinut sunniutissai allanngortitaapput. Mineralit arrortinneqarsinnaasut annersaat ukiut 30-40-t ingerlaneranni
arrorsimapput, kuersammi sialummit nittaallanillu ukiumut
1200 millimeterinit errortorneqartarmata.
Misiligutigineqartoq aamma piiarneqartussaneersuunngilaq,
aamma taamaalilluni avatangiisinut tunngatillugu ajornartorsiummut ilungersunarnerpaamut; akuanut fluorimut kukkusumik pingaarnertut takussutissiivoq.
– Piiaanissamut pilersaarummi 'calcium flourid'-imut (CaF)
kisitsisit, aamma taamaallaat akuata fluorip ilaannarai.
Tamanna piiarneqartut akuinik fluorimik akoqassusianik
Risøp misissueqqissaarneranit piiarneqartup fluorimik akua
9600 ppm F-iusoq uppernarsarneqarpoq. Tassa 1 procentiuvoq, annersaami arrortikkuminartumi Villaumitimut akuugami. Aamma 3 millionit tonsit 1 procentiat suli 30.000
tons F-iuvoq, ilamininngua piiaaffimmiiginnassasoq naat-

sorsuutigineqarluni. Taamaattumik sinneruttoq immamut
kuugussaassasoq naatsorsuutigisariaqarparput. Tamanna
ajornartorsiutaavoq, Ole Christiansen Sermitsiamut taama
nassuiaavoq.
Thoriumip qanoq pineqarnissaa aamma inissiineq
Ole Christiansen aamma isumaqarpoq, thoriumip qanoq
pineqarnissaa erseqqissumik qulaajarneqanngitsoq:
– Thorium taamaallaat taallatsiarneqarpoq, tassungalu atatillugu ajornartorsiutit pingaarnerit (igitassallu allat) taamaallaat pisariaqartinneqartumik sammineqarlutik. Qaarsoq
piiarneqartussaq 108 millionit tonsinik annertussuseqartoq,
ukiuni siullerni 37-ni piiarneqartussaq thoriumimik 86.000
tonsimik akoqarpoq. Risømi oqaatigineqartut naapertorlugit
uranip ilaannaa teknologi atorlugu pilersinneqartumut akuulissaaq, thoriumillu annersaa tassunga akuussalluni.
Thorium tamanna qanoq pineqassava? Saffiugassat qaqutigoortut naammassillugit suliarineqanngitsut uranimullu
katersukkamut pisisussaqarpoq, pisisussalli kissaatiginngilaat tunisassiat thoriumimit mingutsinneqarsimanissaat.
Aatsitassarsiortitseqatigiillumi oqaatigaat, thorium soqutiginaateqanngitsoq ”tuniniagassaanngimmat”.
– Pilersaarummut matumunnga isornartoqartitsinani akuersaartoqarnissaa ernumanartoqartippara, tassami ukiut arlaqanngitsut qaangiuppata ilungersunartorujussuarmik ajornartorsiuteqalersussaammat. Qanormi iliussagatta eqqagarpassuit millionit literinik annertussusillit kingunerannik sapusiaq ukiut 30-t qaangiuppata aserussappat, eqqakkanummi
ilaasussaammat toqunartulerujussuaq fluor tatsimut katersukkanut ilaasussaasoq? Unillatsiarluta nunarsuarmut
qimerluuigutta ajoraluartumik assersuutissarpassuaqarpoq,
aatsitassarsiortitseqatigiiffiit akiliisinnaajunnaarsimasut
nunap ilai mingutsinneqarsimasorujussuit qimaannarsimagaat. Taama pisoqarpat kikkut akiliissappat? Kalaallit
Nunaat akiliisussanngortitaasinnaavoq.
Aatsitassanut aqutsisoqarfimmi pisortaagallartup Kell Svenningsenip tikkuarpaa, innuttaasut akuutinneqareernerisigut
tusarniaanermilu akissutit ilanngullugit suliarineqareerpata,
Naalakkersuisut isummissasut, pilersaarut akuerineqarsinnaanersoq, kiisalu taama pisoqassagaluarpat avatangiisinut
aamma inatsisitigut pisussaaffiliisumik piumasaqaatit suut
aatsitassarsiortitseqatigiinnut
piumasaqaataassanersut.
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– Tamatumani suliap ingerlanneqarnerani aamma qulakkeerneqassalluni aalajangiinerup pitsaanerpaanik tunngaveqarluni pinissaa.
Aatsitassanut inatsisip taamaalilluni qulakkeerpaa, aalajangiiniarnermi innuttaasut,
kattuffiit, immikkut ilisimasallit oqartussallu allat aalajangiinermi akuutinneqarnissaat.

G M : A at s i t a s s a n u t i m m i k k u t
ilisimasallip pissusiviusut
av a q q u t a a r p a i

Kommuni Kujallermi ujarassiooq isumaqarpoq
Kuannersuit pillugit VVM-mik nalunaarusiaq taitiginanngitsoq.
Greenland Mineralsimilli Aatsitassanullu Naalakkersuisoqarfimmit isornartorsiutigineqartut eqqunngitsuunerarneqarput. Aarhus Universitetimi Nationalt Center for Miljø og
Energimi (DCE) immikkut ilisimasallit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsut pissuisiviusunik misissuisimapput.
Tallimanngormat Sermitsiakkut ilanngutassiam Kommuni
Kujallermi ujarassiuup aatsitassanullu immikkut ilisimassallip Ole Christiansenip Kuannersuarni aatsitassarsiorniarnermut atatillugu VVM-imik nalunaarusiaq sakkortuumik
isornartorsiorpaa.
- Immikkut ilisimasallit kommunimut Kalaallillu Nunaanni
innuttaasunut teknikkikkut siunnersuisartup suliniummut
isummaminik sakkortuumik tamanut saqqummiussinera
aamma pissusiviusut saqqummiunnagit uukapaatitsiniarluni
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paasissutissiisoqarani siunnersuisoqartarsimaneranik oqarnera ajornartorsiutaavoq, Greenland Mineralsimit ilanngutassiaq pillugu Sermitsiaq.AG-mut oqaatigineqarpoq.
Ole Christiansenip ilanngutassiami oqaatigaa, aatsitassarsiortitseqatigiit nalunaarusiamik allattuunerat ajornartorsiutaasoq, aamma aatsitassanut inatsimmi allassimasoq,
VVM.imik nalunaarusiat suliffeqarfinnit siunnersortinilluunniit oqartussanit (Namminersorlutik Oqartussanit)
akuerineqarsimasunit misissorneqartartussaasut.
Greenland Minerals nalunaarusiap imaanut akisussaasuusut
Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfimmi pisortap Jørgen T.
Hammeken-Holmip oqaatigaa tamanna aatsitassanut inatsimmi allassimanngitsoq, erseqqissaatigalugulu naggataatigut qinnuteqartoq (Greenland Minerals) tassaasoq qanoq
allannissaminut allanillu kikkunnik tapersersorteqartoqassanersoq pillugit akisussaasuusoq.
- Naalakkersuisoqarfimmit isumaqarpugut, arlaannaannulluunniit attuumassuteqannginnerup pingaarnersarisaa tassaasoq nalunaarusiat pisortanit innuttaasunillu nalilerorneqartarnerat. Matumani pineqartumi avatangiisinut tunngatillugit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsut aamma
ilisimatuussutsikkut tunngaveqarlutik siunnersuisimasut
assersuutigalugu tassaapput DCE Pinngortitaleriffillu,
Jørgen T. Hammeken-Holm oqarpoq.
Naalakkersuisut tassaapput VVM-imi VSB-milu atortut
nalunaarusiap imassaanut piumasaqaatinik qaqugukkut
naammassinninnersut taamalu tamanut tusarniaassutigineqarnissaanut aalajngiisussat.
‘

Paasissutissat amigaataasut
Ilanngutassiami oqaatigineqartoq alla tassaavoq, nalunaarsukkani avatangiisinut pingaarutilinni taamaallaat kuersaneersunik Risøp 1979-80-imi qooqqup naqqanut inississimasaanit tigusisoqarsimasoq.
Greenland Mineralsimi pisrotap Jørn Skov Nielsenip taamaattoqannginnerarpaa.
- Ole Christiansenip oqaasia iluamuunngilluinnarpoq.
- Fluori eqqarsaatigiinnarlugu, misiliilluni qillerinerit 6000it missaanniittut ingerlanneqarsimapput, taakku laboratooriani arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsuni misissoqqissaarneqarsimallutik, taanna oqarpoq.
Aatisatassarsiorfiit niuerfimmi nalunaarsorneqarsimasut
JORC-mik akuersisussaasut Ole Christiansenip oqaatigaa
1979-80-imi kuersanik qooqqup naqqanut inississimasanit
tiguneqarsimasunik atuineq piiarneqartussamut tunngassuteqanngitsoq, taamatullu ittunik misissuinerit JORC-mit
(Joint Ore Reserve Committee) akuerineqartussaasut.
Greenland Mineralsimit ilisimatitsissutigineqarpoq, misissugassatut tigusani flouri siunnersuisarfimmit SRK-mit
JORC-ip malittarisassatut pitsaassusissatullu aalajangersorsimasai malillugit misissoqqissaarneqarsimasut.
- Niuerfimmut nalunaarutivut tamarmik JORC-mi siunnersortimit akuerineqarsimasussaapput aamma malittarisassatut aalajangiunneqarsimasut malillugit ingerlanneqartussaapput, Jørn Skov Nielsen nassuiaavoq.
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DCE-mi (Nationalt Center for Miljø og Energi) ilisimatusaqataasup Christian Juncher Jørgensenip VVM-imik misissuisoqarnissaanik aallartitsisimasup nassuiaatigaa, Narsami
1979-80-imi misissugassatut tiguneqarsimasut msissoqqissaarneqarsimanerat ingerlatseqatigiiffiup nammineq misissueqqissaarneranut tapertaliunneqarsimasut.
- Ingerlatseqatigiiffiup misissugassatut saffiugassat tiguneqarsimasut saniatigut aatsitassarsiorfissaq arlaleriarluni
misissuiffigisimavaa , flotationstailingsit misissuiffigisimavai saffiugassallu kemiskiusumik suliarineqarnissaanut
misissuisimalluni, pineqartut taakku tamarmik tatsimut
inissinneqartussatut pilersaarutaapput, taanna itisiliivoq.
Matusinissamut aningaasaliisoqassasoq
Ole Christiansenip ilanngutassiami ilanngullugu ernummatiginerarpaa, Tasermi tailingsinut inissiivissatut sapusiarineqarniartut marluk ukiut 30-t qaangiuppata aserorsinnaanerat, sumiiffillu pineqartoq mingutsinneqarujussuassappat
aatsitassarsiorfillu qimagutiinnassappat Kalaallit Nunaat
akiligassarujussuarmik akiligassaqalersinnaasoq.
Naalakkersuisoqarfimmi pisortaq Jørgen T. HammekenHolm taamatut oqarneranut isumaqataanngilaq.
Aatsitassanut inatsimmi § 74 imatut allassimavoq § 73-imi
malittarisassat malillugit avatangiisinik naliliilluni nassuiaammik suliarinnittoqarnissaa piumasaqaatigineqarpat qinnuteqartoq nassuiaammik suliarinnissaaq Naalakkersuisunullu nassiullugu. Taamattaaq qinnuteqartoq avatangiisinik
naliliilluni nassuiaatip teknikkimut tunnganngitsumik imaqarniliorneranik suliarinnissaaq.
Imm. 2. Avatangiisinik naliliilluni nassuiaammik suliarinninnissaq pillugu kiisalu avatangiisinik nalilersuilluni suliarinninnissaq aamma taassuminnga akuersinissamut Naalakkersuisut erseqqinnerusunik maleruagassiussapput, avatangiisinik sunniuteqartussanik nalilersuinermi atugassanik
saqqummiisunik.
Imm. 3. Avatangiisinut sunniutissat pillugit nalilersuinissamik suliarinninnissaq pillugu Naalakkersuisut erseqqinnerusumik malittarisassiuussissapput kiisalu avatangiisinut
sunniutissat pillugit nassuiaammik suliarinninnissat akuersissuteqarnissallu pillugit, tamakkununnga ilaallutik atortut
avatangiisinik nalilersuinissamut atugassat.
Aatsitassanut inatsimmi § 43 naapertorlugu, piginnaatitsissummik pigisaqartoq matusinissamut pilersaarummik
Naalakkersuisunit akuerineqartussamik nassiussissaaq.
Pilersaarummi allassimassaaq, sanaartukkanik allanillu
qimatisinissaq pilersaarutaappat taakku sumiiffimmilu
ingerlataqarfigineqarsimasut kalluarneqarsimasullu qanoq
ilillugit qimanneqassanersut.
Sumiiffimmi sanaartukkanik assigisaannillu qimatsinissaq
pilersaarutigineqarpat, avatangiisitigut, peqqissutsikkut
imaluunniit isumannaallisaanikkut tunngaveqartunik matusereernermi aserfallatsaaliinissanik pisariaqartitsineqarpat,
matusinissamut pilersaarut taama aserfallatsaaliinissamut
pilersaarutinik tamakkuninngalu uuttortaanermik nalunaarsuinermillu imaqassaaq.

INNAALLAGISSERISOQ QAQORTUMI
Nukissiorfiit nunap immikkoortuani Kujallermi Qaqortumi innaallagissamik siaruarterinermut aqqutinik ingerlatsinermut
aamma aserfallatsaaliuisarnermut suliaqartartussamik sulisussarsiorput. Innaallagisserisoq sulisut allat suleqatigalugit
innaallagissamik siaruarterinermut aqqutinik ingerlatsinermut, pitsanngorsaanermut aamma ineriartortitsinermut
peqataassaaq Qaqortumi aamma nunap immikkoortuani sumiinneq suliffimmilu sumiinneq apeqqutaatinnagit suliffimmi
suleqatigiit suleqatigiilluartarnissaannut peqataasassallutit. Innaallagisserisup qaninnerpaamik pisortarissavaa Qaqortumi
Ingerlatsinermut akisussaalluni teamlederiusoq.
Suliassat aamma akisussaaffigisassat
Innaallagisserisup peqataaffigissavai suliffimmi periutsit ingerlaavartumik ineriartortittarnissaat aamma
malinnaaffigineqarnissaat kiisalu inatsisit atuuttut sutigut tamatigut eqquutsinneqartarnissaat.
Innaallagisserisup makku suliarisassavai:
• Innaallagissamik siaruarterinermi aqqutinik aserfallatsaaliusarnissaq aamma transformerstationinik.
• Innaallagissiorfimmi aamma imeqarfimmi atortut innaallagissamut ikkussukkat aserfallatsaaliorneqartarnissaat.
• Illoqarfimmi aqqusinerni qullersuit aserfallatsaaliorneqartarnissaat.
• Innaallagissamut tunngasunik suliassanik takkuteriasaartunik assigiinngitsunik suliaqartarnissaq.
• Uuttuutinik atuaasarneq, matusisarneq aamma ammaaqqittarneq.
• Uuttuutinik nalunaarsuineq kiisalu ikkussuineq piiaanerlu.
• Ingerlatsinermi linieafdelingimut kisitsisitigut paasissutissanik nalunaaruteqartarneq.
• Atortut kisitsisitigut paasissutissartaanik nalunaarsuineq aamma linieafdelingimut Arcgisimi uppernarsaatinik allattuineq.
Suleqatissarsiorpugut tassaasumik:
• Pisariaqaraangat pigaartuusarsinnaasumik.
• Koblingspersonitut ilinniagalik, koblingslederitut ilinniagaqartuusinnaavoq.
• Suleqataalluarusussuseqartoq.
• Sulisutut tatiginartuusoq aamma aalajaatsuusoq.
• Nammineerluni eqqarsarsinnaasumik kinguneqartitsisartumillu.
Uagut ilinnut neqeroorutigisinnaavagut:
• Suliffik pissanganartoq akisussaaffittalik, tassani uagut uummaarissumik suleqatigiiulluta
• Sullivimmi avatangiisit isumassarsiffiulluartartuusut pitsaasuusullu, sukumiisumillu suliassanut
ilitsersorneqareernissamut periarfissaqarfiusut
• Sullivik ineriartortoq inuttut aamma suliatigut ineriartornissamut periarfissagissaartoq.
• Ilinniaqqinnissamut pikkorissarnissamullu periarfissat pitsaat
• Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut pitsaasut
Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut
Akissarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut ingerlanneqassapput Naalakkersuisut aamma pineqartup
kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutai tunngavigalugit. Atorfinitsitsinermi qaammatit
pingasut ingerlaneri misiliutaassapput.
Inissaq
Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit atorfinittumut sulisunut inissiamik pequsersugaanngitsumik
innersuussisoqarsinnaavoq. Inissiamut innersuunneqartumut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit
ineqarnermut akiliutit akilerneqartassapput aamma iserternermi qularnaveeqqutit akilerneqassallutik. Sulisutut inissiaq
atorfeqartitaanermut attuumassuteqarpoq atorfeqarunnaarnerullu taamaatinneranut atatillugu qimanneqassalluni.
Inissiap pisoqassusia, kikkut piginnittuunersut il.il. apeqqutaallutik ineqarnermut akiliutit inissiallu pitsaassusia
allanngorarsinnaapput. Sulisunut inissiap inigineqalertussap innersuunneqarnissaata tungaanut utaqqisoqartarsinnaavoq,
taamaammat utaqqiisaannaagallartumik inissiisoqarsinnaasarluni, taamatuttaaq ataatsimoorluni ineqarfissiani
mikinerusuni akunnittarfiillu inissiartaanni, taakkunaniinnermut akileraarutinik akiliisoqartarpoq.
Atorfininnermi/soraarnermilu angalaneq akiliunneqassaaq, atorfininnermilu pequtit nuunnissaanut, ukiut pingasut
kipisaqattaanngitsumik atorfeqareernerup kingornatigut inoqutigiit qitornaat 18-it inorlugit ukioqartut ilanngullugit
angerlarlutik angalanissaannut akiliunneqassapput. Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq, Namminersornerullutik
oqartussat aqqutigalugu ineqaruit piginnaatitaaffit ineqarnermut pigiinnassavat.
Suli paasissutissanik amerlanerusunik pissarserusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pissarsiarineqassapput Suleqatigiinni aqutsisoq ingerlatsinermut
akisussaasoq Jan Hagberg saaffigalugu +299 647820. Apeqqutit allat Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut
apeqqutigineqarsinnaapput e-mail: HR@nikissiorfiit.glimaluunniit + 299 349500.
Nukissiorfiit Kalaallit Nunaat tamakkerlugu innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik pilersuineq suliaraat.
Tamakku saniatigut sullitatsinnut iluaqutissanik aningaasartuutinik atorluaanissamut aamma ataavartussanik aaqqiissutissarsiortuartarpugut. Ilisimavarput inuiaqatigiinnut annertuumik akisussaaffeqartuunerput, qitiutipparpullu tamatuma naammassineqarnissaa. Nalinginnaasumik ingerlatsinerup saniatigut ataavartussamik nukissiamik pilersuinissamut ineriartortitseqqinnissamik pitsanngorsaanissamillu kiisalu imermik imerneqartussamik pilersuinerup pitsanngorsarnissaanik aamma
annertusiartortinnissaanik suliaqartarpugut.

Slagteri i Nar saq fr ygter
fo r b r u ge r fl u g t m e d e n m i n e i
området

Hvis en mine åbner ved Kuannersuit, kan det gå ud
over områdets gode ry. Det kan føre til tabte arbejdspladser, lyder bekymringen.

Slagteriet har i forvejen svært ved at få besat alle stillingerne i højsæsonen i september og oktober.

Nede ved havnen i Narsaq ligger en af byens største virksomheder - slagteriet.

Direktøren er bekymret for, at det vil blive endnu sværere,
hvis der kommer en mine til byen.

Sidste år slagtede Neqi omkring 20.000 får og lam fra fåreholdere i hele Sydgrønland.

- Gode, stabile medarbejdere hænger ikke altid på træerne,
og så kan vi måske ikke blive ved med at skaffe de rigtige
kompetencer hertil, siger Ole Vestergaard.
Hans største bekymring er dog både hans eget og kollegaernes helbred. Er projektet nu så sikkert, som de siger, spørger han, og har den samme bekymring har fåreholdernes
forening.

Men på slagteriet frygter man, at det ikke vil kunne fortsætte, hvis mineselskabet Greenland Minerals får lov til at
åbne en mine ved Kuannersuit, der ligger cirka seks kilometer fra byen.
- Jeg er ret tryg ved, at der ikke sker noget med vores produkter. Vi er afskærmet nok fra minen, til at der vil ske forurening, men vi er lidt nervøse for, om man fortsat vil være
tryg ved at købe vores produkter med en mine i baghaven,
siger Ole Vestergaard, direktør i Neqi.
Stabile medarbejdere hænger ikke på træerne
Han ser heller ikke frem til, hvis slagteriet skal kæmpe med
minen om byens arbejdskraft.

I foreningen er der 70 medlemmer, og de tror ikke på, at
mineselskabet kan holde støv fra minen nede.
- De kan nok ikke sætte grænser for støvet, og hvor langt
det kan række, siger formand for De Samvirkende
Fåreholderforeninger Lars Nielsen.
Slagteriet i Narsaq beskæftiger omkring 35 fuldtidsansatte
og blev i 2013 gennemrenoveret for 60 millioner kroner.

OLIECOMPAGNIET ApS
Telefon 64 21 80 • Fax 64 26 72

Åbningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
Lørdag
08.00 - 13.00
Søndag
LUKKET
Derefter betjening via automat
Udbringning sker i alle hverdage mellem 08.00 - 17.00
Bestilling til udbringning samme dag skal ske inden kl. 14.00

PALBY-mi niivertoq

ELEKTRIKER TIL QAQORTOQ
Nukissiorfiit, distrikt Kujalleq, søger en Elektriker til drift og vedligehold af El-distributionsnettet i Qaqortoq.
Elektrikeren skal, sammen med øvrige medarbejdere, medvirke til drift, optimering og udvikling af
El-distributionsnettet og aktivt skabe et godt samarbejde internt i teamet i Narsaq og på tværs distriktet og
virksomheden. Elektrikerens nærmeste foresatte er Driftsansvarlig Teamleder i Qaqortoq.
Arbejds- og ansvarsområder
Elektrikeren bidrager til, at interne procedurer løbende udvikles og følges, samt at gældende lovgivning
overholdes på alle områder.
Elektrikeren skal varetage:
• Vedligehold af El-distributionsnet og transformerstationer.
• Vedligehold af elinstallationer på el- vandværk.
• Vedligehold af byens gadebelysning.
• Diverse ad-hoc opgaver indenfor el- området.
• Aflæsning, lukninger/genåbninger af målere.
• Registrering samt op- og nedtagning af målere.
•Indrapportering af driftsdata for linieafdelingen.
• Indregistrering af anlægsdata og dokumentation i Arcgis for linieafdeling.
Vi søger en kollega, der:
• Vil indgå i vagten efter behov.
• Uddannelse som koblingsperson, evt. uddannelse som koblingsleder
• Samarbejdsvillig.
• Være en loyal og stabil medarbejder.
• Tænke selvstændigt og konstruktivt.
Vi kan tilbyde dig:
• Et spændende job med ansvar, hvor vi arbejder sammen som et dynamisk team
• Et inspirerende og positivt arbejdsmiljø med mulighed for grundig introduktion og indføring i
arbejdsopgaverne
• En arbejdsplads i udvikling med gode muligheder for personlig og faglig udvikling
• Gode uddannelses- og kursusmuligheder
• Gode ansættelsesforhold
Ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold, sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og
pågældende forhandlingsberettigede organisation. Stillingen er med 3 måneders prøvetid.
Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og
depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet
op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på
anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre
bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.
Der ydes fri til/og fratrædelsesrejse og bohaveflytning ved ansættelsen, og efter 3 års sammenhængende
ansættelse betales hjemrejse for husstanden inkl. børn under 18 år. Såfremt en ansøger allerede har anvist
personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til personaleboligen.
Nærmere oplysninger om stillingen kan stiles til:
Se www.nukissiorfiit.gl for yderligere information om Nukissiorfiit, idet nærmere oplysninger om stillingen kan
fås ved henvendelse til Driftsansvarlig teamleder Qaqortoq Jan Hagberg på tlf. nr. (+299) 64 78 20. Andre
spørgsmål af mere generel karakter stiles til HR-afdelingen: hr@nukissiorfiit.gl
Nukissiorfiit arbejder med at forsyne hele Grønland med el, vand og varme. Derudover søger vi hele tiden at skabe
omkostningseffektive og bæredygtige løsninger til gavn for vores kunder. Vi ved, at vi har et stort samfundsansvar, og er
fokuserede på at leve op til det. Foruden den daglige drift arbejder vi med videreudvikling og optimering af den
vedvarende energiforsyning samt forbedring og udbygning af drikkevandsforsyningen.

Naliliineq:

Ku j at a a n i m i t t a r f i s s a q
annikillisinneqassaaq

Attaveqaqatigiinnermut Naalakkersuisup Karl Frederik
Danielsenip paragraf 37 naapertorlugu apeqqummut
marlunngormat akissutaa upperissagaanni, Qaqortumi
mittarfissaq annikillisinneqarsinnaavoq.
Karl Frederik Danielsen IA-meersumut Aqqaluaq B.
Egedemut akissuteqarluni allappoq, Nuummi, Ilulissani
Qaqortumilu mittarfissanut aningaasaliissutissatut killiliunneqarsimasut 2,1 milliarder koruunit qaangerneqanngitsut
aammalu qaangerneqarnissaat ilimagineqanngitsoq.

nittussarsiuussisoqarnerani siullermi neqeroorutit tamaasa
itigartitsissutigisariaqarsimavai. Neqerootugineqartut mittarfinnik ingerlatseqatigiiffiup missingiisimaneri millioninik
hunnorujulikkaanik qaangersimammatikkit.

Taamatut nalunaaruteqarneq Kalaallit Airportsimi pisortap
Jens Lauridsenip Sermitisaq.AG-mut februaarip tallimaani
oqaaseqaataanut akerliulluinnarpoq. Pisortammi tassunga
atatillugu erseqqissaatigaa, Kujataani mittarfissamut atatillugu aningaasat kisiisa isigissagaanni, neqeroortitsineq
nutaaq ingerlatseqatigiiffiup missingersuutaasa iluaniinnissaanik isumaqartoqassappat tamanna sianiinaarnerussasoq.

Mittarfinnik ingerlatseqatigiiffik alla, Kalaallit Airports
International A/S, Nuummi Ilulissanilu mittarfiliornissamut
akisussaasuusoq suliamik allamik aallartitseqqammerpoq,
tassa 900 millioner koruuninik taarsigassarsiffissarsiorluni
aallartissimagami.

Aamma atuaruk: Kujataani timmisartoqarfiliorneq immikkut akiligassanik nassataqassasoq
Miaarfinnik ingerlatseqatigiiffimmi pisortaq naapertorlugu,
politikkerit amerlanerussuteqarlutik suliassamut aningaasat
immikkoortitaat 674 millioner koruuniusut iluini kujataani
mittarfiliornissamut periarfissat pingasuupput.
Politikerit ingerlatseqatigiiffimmut amerlanerusunik aningaasaliisoqarnissaanik aalajangernissaat

Neqeroortitsineq aallarteqqinneqarsimavoq neqeroortitsinermit atortunik allannguinani. Taamatut aalajangerneq
piginnittut Namminersorlutik Oqartussat aalajangeeqataaffigisimavaat.

Taarsigassarsisoqassanngitsoq
Ingerlatseqatigiiffik kujataani mittarfiliorniartoq aningaasanik immikkut taarsigassarsinissamut periarfissaqanngilaq.
Politkkerit mittarfililiornissat 2018-imi novembarip qaammataani akuersissutigimmatikkit erseqqissaatigineqarpoq,
kujataani mittarfiliornissaq nammineq akilerneqassasoq.
Mittarfiliassammi pillugit inatsimmut isumaliutissiissummi
allassimavoq:
- Qaqortumi mittarfiliornissamut aningaasanik taarsigassarsisoqassanngitsoq.

Suliassap akikinnerulersillugu annikillisinneqarnissaa
Imaluunniit periarfissat marluk siuliani pineqartut ataatsimoortinneqarnissaat.
Karl Frederik Danielsenip nalunaarutaa naapertorlugu kujataani mittarfiliortoqarnissaanut aningaasaliisutaasimasut
iluini periarfissaq ataasiinnaavoq: suliassap annikillisinneqarnissaa.
Neqeroorutit siulliit missingersuutit sinningaatsiarlugit
nalillit
Kalaallit Airports Domesticip mittarfiliornissamik suliarin-

Pasfoto - 120 kr.
B-46 (Kujataamiu)
JYSK akiani
Nal. 11.00 - 17.00
Oqarasuaat 49 44 60

N a a l a k ke r s u i s u m u t a l l a k k a t
ammasut

Asasarput aalisarnermut Naalakkersuisoq Jens Emanuelsen
Maanna aalisariut Ilivileq Hafnafjordur-imi pitoqqavoq,
Naalakkersuisut immikkut ittumik tulaassisussaatitaanermut
piumasaqaatigineqaleriasaarneranni soriarsinnaanani.
Ilivileq tunisassianik ulikkaaqqavoq tunisassiaallu usigiarneqariarpata pisisussap tigunissai akilernissaallu utaqqiinnarpaat.
Aningaasat taakku soorunami suliffeqarfiup atorfissaqartippai, suliffeqarfiup ingerlaannarnissaa qulakkeerumallugu.

Q-Offset

Torvevej B-46 • Boks 378 • 3920 Qaqortoq
Tlf.: 64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

Har dit firma brug for:
• Kuverter med eller uden rude
Størrelser: m65 • M5 • C4

• Arbejdsrapporter med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Lønsedler med gennemslagspapir
1 eller 2 kopier
• Blokke

Så kontakt din
lokale trykker på:
64 29 69 • mail: kujataamiu@gmail.com

Tunisassiarineqareersut taakku Artic Prime Fisheriesip
Naalakkersuisunit aporfilersorneqarluni usigiarsinnaanngippagit - taava takorlooruminaappoq nunami suliffinnut
qanoq kinguneqarsinnaanera, APF-mi suliffeqarfittut allatuulli aningaasat ingerlatsinissaminut pisariaqartimmagit.
Arctic Prime Fisheries immikkut ittunik naliginnaasumik
ingerlatsinerup nammassinnaanngisaanik piumasaqaateqarfigalugu piaaraluni ipisinneqassappat tamanna annertoorujussuarmik sorpassuartigut Kommune Kujallermut sunniuteqarnerluttussaavoq.
Illoqarfittatsinni pingasuni tassa Nanortalimmi Narsami
Qaqortumili tunisassiorfinni inuit 40-50-it akornaniittut
ukioq kaajallallugu suliffeqartuupput, taakku saniatigut
APF-ip kilisaataataanni inuit 100-it missaaniittut amerlanersaat kommunitsinnut akileraartartuupput.
Sulisut akileerarutaat annertoorujussuarmik Kommune
Kujallermi isertitsissutigisarpagut, maannalu killiffimmi
ilungersunartumi Naalakkersuisut iliiuseqapallannianngippata akileraarutitigut isertitarisartakkagut annaassavagut.
Matumani ilaqutariippassuit imminnut pilersortut isertitaarutsinneqarsinnaanerat kommunimiit ilungersunartutut isigaarput, ikiorsiissutinimmi pilersuilernikkut inunnik isumaginninnermi aningaasartuutissat qaffattussaapput.
Taamaattumik kommunitsinniit kissaatigaarput pisoq pillugu piaarnerpaamik Naalakkersuisunit aaqqiissuteqartoqartariaqartoq; Naalakkersuisoqatigiimmi maanna inissisimaffianni aallanngortoqariaannaavoq, suliarlu piaartumik qisuariarfigineqanngippat suliffeqarfimmut kommunitsinnullu
annertuumik kingunerluttussaavoq.
Piiaarnerpaamik iliuuseqartoqarnissaanik neriuuteqarluta,
inussiarnersumik inuulluaqqusivugut
Inuuss.
Kiista P. Isaksen, Borgmesteri
Simon Simonsen, Suliffeqarnermullu ataats. siulittasoq

Te n n i s k l u b b e n Ju l i a n e h a a b
Bymester skaber 2021
Sikken en FANTASTISK Weekend
Vi har afholdt Badminton Bymesterskaber for ungdommen
U9-U11-U13-U15 i Hallen d.5-7 feb 2021.
Hallen summede af liv med børn, forældre, familie og venner, der alle kom for at heppe -og se børnene spille badminton.
Der blev spillet ca 60 kampe og der blev spillet mange 3
sætter, hvor afgørelsen først var i sidste øjeblik, så det var
meget spændende og dejligt at se alle børnene gå op i spillet med smil og iver.

turnering , dvs de skulle stå rigtig på banen, tælle og serve.
Efter kampene var der præmie overrækkelse, og alle fik
diplomer for at deltage.
Klubben tager til Kredsmesterskaberne i Nanortalik d 26-28
feb- med over 30 børn og vi glæde os til at vise hvor dygtige børnene er blevet.
Tusinde TAK for hjælpen af forældrene og alle vores sponsorer.
På Tennisklubbens vegne

For mange af børnene var det første gang de skulle spille

Dorte og Jan

Analyse:

S yd l u f t h av n s k a l b a r b e r e s

En ny lufthavn i Qaqortoq kan ende med at blive kraftigt barberet, hvis man skal tro på et paragraf 37 svar,
som Karl Frederik Danielsen, naalakkersuisoq for
infrastruktur, leverede tirsdag.
I et svar til IA’s Aqqaluaq B. Egede skriver Karl Frederik
Danielsen, at bevillingsrammen på 2,1 milliarder kroner til
de tre lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq ikke er og
heller ikke forventes at blive overskredet.
Den udmelding står i skærende kontrast til de udtalelser,
som Kalaallit Airports direktør Jens Lauridsen gav til
Sermitsiaq.AG den 5. februar. Her fastslår direktøren, når
vi alene ser på økonomien i sydlufthavnen, at det vil være
naivt at tro, at den nye budrunde vil holde sig inden for de
budgetter, selskabet opererer med.
Ifølge lufthavnsdirektøren er der tre scenarier, hvis sydlufthavnen skal holde sig inden for beløbet på 674 millioner
kroner, som et politisk flertal har afsat til projektet.
Enten skal politikerne bevilge flere penge til selskabet
Projektet skal beskæres, så man kan holde sig inden for den
givne ramme
Eller en kombination af de to ovenstående muligheder.
Med udmeldingen fra Karl Frederik Danielsen er der således kun en mulighed, hvis sydlufthavnen skal realiseres
inden for de fastsatte rammer: projektet skal beskæres.
De første bud lå langt over budgettet
Kalaallit Airports Domestic måtte afvise samtlige bud, da
man sendte anlæggelsen af landingsbanerne i udbud første
gang. Her lå buddene på et niveau, der var flere hundrede
millioner kroner over, hvad lufthavnsselskabet havde estimeret.
Udbudsprocessen blev gentaget, uden at der blev ændret et
komma i udbudsmaterialet. En beslutning som ejeren,

Selvstyret, var involveret i.
Det andet lufthavnsselskab, Kalaallit Airports International
A/S, som har ansvaret for at anlægge lufthavnene i Nuuk
og Ilulissat, har netop sat en proces i gang, hvor man afsøger muligheden for at optage et 900 millioner kroner stort
lån.
Lån er udelukket
Muligheden for blot at låne ekstra penge har selskabet bag
sydlufthavnen imidlertid ikke.
Da politikerne tilbage i november 2018 vedtog lufthavnspakken blev det udtrykkeligt pindet ud, at sydlufthavnen
skulle være fuldt egenfinansieret. Af betænkningen til loven
om lufthavnspakken står der nemlig:
- Der skal ikke lånes penge til anlæggelsen af Qaqortoq
lufthavn.

Råstofekspert:

Utroværdig rapport

Greenland Minerals har selv ført pennen i VVM-rapporten, og det givet et troværdighedsproblem, mener
råstofekspert, der efterlyser flere svar på spørgsmål om
thorium og fluor. Han opfordrer samtidig Naalakkersuisut til at tænke sig om en ekstra gang, inden de tildeler selskabet en 37-årig udvindingstilladelse.
Ole Christiansen, geolog og rådgiver for Kommune
Kujalleq på råstofområdet, er skuffet over Greenland
Minerals’ VVM-rapport og de tekniske baggrundsanalyser,
som efterhånden har været mange år undervejs. Derfor har
han også advaret kommunen om flere af de tekniske forhold, som han mener er problematiske for miljø og mennesker.
– Jeg må sige, at jeg havde ventet en rapport, der i højere
grad leverede nogle svar på forhold, som har væsentlig
betydning for miljøet. Jeg har derfor måtte råbe vagt i
gevær over for kommunen, selvom det selvfølgelig er dem,
der træffer de politiske beslutninger i sidste ende.

– Jeg mener helt overordnet, at det er problematisk, at det
er mineselskabet, der fører pennen i redegørelsen, og ikke
en uafhængig konsulent. Jeg er klar over, at uafhængige
konsulenter som Orbicon og GHD har udarbejdet dele af
rapporten, men sammenskrivningen har selskabet stået for,
og dermed mister rapporten noget af sin troværdighed. For
når man sætter ulven til at vogte moskusokser, så er der en
risiko for, at det ikke går som planlagt, siger Ole
Christiansen.
– Det er set før, at et selskab har haft en interesse i at skrive
problematiske emner ud af rapporter eller placere dem i

nogle bilag, som ingen kan finde. Jeg har stillet en række
tekniske spørgsmål til Orbicon, men de vil eller må ikke
svare, men henviser til selskabet.
Mange ubesvarede spørgsmål
Forlagt kritikken lyder svaret fra Miljøstyrelsen for
Råstofområdet, at ”VVM-redegørelse altid udarbejdes af
ansøger/bygherre. Dette er normal praksis i Grønland og for
den sags skyld i hele verden, og der er fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen på råstofområdet. Det er
således Greenland Minerals A/S, som udarbejder VVMredegørelsen.”
Det mener Ole Christiansen simpelthen ikke er korrekt og
henviser til, at der i råstofloven står, at en VVM-undersøgelse skal laves af firmaer eller konsulenter, som er godkendt af myndighederne. Og at udgifterne til undersøgelsen
skal betales af selskabet. Han henviser desuden til, at de
tidligere projekter som London Minings Isua-projekt,
Tanbreez’s projektet i Killavaat Alannguat, Dundas titaniumprojekt samt AEX Golds Nalunaq-projekt alle har fået
udarbejdet deres VVM af en uafhængig rådgiver.
Ole Christiansen mener fortsat, at der er flere ubesvarede
spørgsmål i projektet. For eksempel mener han, at data af
betydning for miljøet kun er baseret på en bulkprøve, der er
udtaget fra den malmdynge, som Risø lagde i dalbunden i
1979-80.
– Det er ikke "best international" praksis og godtages ikke
af hverken australske Jorc (”Joint. Ore Reserve Committee”) eller canadiske National Instruments. For prøven er
ikke repræsentativ for forekomsten. Minemodellen og miljøvirkningen forvrænges. En stor del af de opløselige mineraler er opløst over de 30-40 år, hvor dynget har ligget og

taget bad i 1200 millimeter nedbør årligt. Prøven er heller ikke repræsentativ, og det giver først og fremmest en
forvrængning af det miljømæssigt måske vanskeligste
problem; fluor-indholdet.
– Mineprojektets produktionstal for 'flusspat' (CaF)
indeholder da også kun en del af det indeholdte fluor.
Dette bekræftes af Risøs analyse af fluorindholdet af
malmen på 9600 ppm F. Altså 1 procent, hvoraf det
meste sidder i det letopløselige Villaumit. Og 1 procent
af 3 millioner tons er stadig 30.000 tons F, hvoraf
minen påregner at "fange" en brøkdel. Resten må vi
derfor antage går i vandmiljøet. Det er et problem, forklarer Ole Christiansen over for Sermitsiaq.
Thorium håndtering og deponering
Ole Christiansen mener heller ikke at håndteringen af
thorium er ordentligt belyst: – Thorium nævnes kun i
forbifarten, og de væsentligste problemstillinger med
denne (og de tilhørende henfaldsprodukter) er kun
behandlet nødtørftigt. Malmreserven på 108 millioner tons,
som skal brydes over de første 37 år indeholder 86.000 tons
thorium. Ifølge Risø vil kun en del af uran havne i det
mekanisk frembragte koncentrat, mens det meste af thorium
havner i koncentratet. Hvor havner dette thorium henne?
Der er kunder til de halvfabrikata af sjældne jordarter og til
urankoncentratet, men kunderne ønsker ikke at produkterne
er forurenet med thorium, og ifølge mineselskabet er thorium da heller ikke interessant "da det ikke er en salgbar
vare".
– Jeg er bekymret for, at hvis man ukritisk kaster sig ud i
det her projekt, så risikerer man at stå med et alvorligt problem om nogle år. For hvad gør vi, når dæmningen om 30
år brister som følge af de millioner af liter affald herunder
det meget giftige fluor, der er deponeret i søen? Hvis vi for
et øjeblik kigger rundt omkring i verden, så er der desværre

Ole Christiansen, geolog og rådgiver for Kommune
Kujalleq på råstofområdet
mange eksempler på, at konkursramte mineselskaber forlader dybt forurenede områder. Hvem ender med regningen?
Det risikerer Grønland at gøre.
Tilbage hos Miljøstyrelsen for Råstofområdet påpeger fungerende styrelseschef Kell Svenningsen, først efter at
offentligheden har været inddraget og alle høringssvar er
inddraget og behandlet, tager Naalakkersuisut stilling til,
om der kan gives tilladelse til projektet, samt hvilke miljømæssige og juridisk bindende krav der i givet fald skal stilles til selskabet.
– Her ligger den vigtigste beslutning i processen og sikkerheden for, at beslutningen bliver taget på det bedst mulige
grundlag. Råstofloven sikrer altså, at befolkningen, organisation, eksperter og øvrige myndigheder bliver inddraget i
beslutningsprocessen.

G M : R å s t o fe k s p e r t o m g å r
fakta

Geolog i Kommune Kujalleq mener, at VVM-rapporten
for Kuannersuit er utroværdig. Greenland Minerals og
Departement for Råstoffer tilbageviser kritikpunkterne,
som usande. Uafhængige eksperter fra Nationalt Center
for Miljø og Energi (DCE) ved Aarhus Universitet har
tjekket facts.
I en artikel i Sermitsiaq går Kommune Kujalleqs geolog og
råstofekspert Ole Cristiansen hårdt til VVM-rapporten for
mineprojektet ved Kuannersuit.

og Naturinstituttet, siger Jørgen T. Hammeken-Holm.
Det er Naalakkersuisut, der beslutter, hvornår materialet i
VVM og VSB opfylder de fastsatte krav om indhold og
dermed kan sendes i offentlig høring.
Manglende data
En anden påstand i artiklen er, at data af betydning for miljøet kun er baseret på én bulkprøve, der er udtaget fra en
malmdynge, som Risø lagde i dalbunden i 1979-80.

- Det er et problem, at en ekspert, der skal yde teknisk rådgivning til kommunen og Grønlands befolkning, optræder
offentligt med en stærk holdning til projektet, og at rådgivningen er baseret på vildledende information frem for fakta,
siger Greenland Minerals til Sermitsiaq.AG om artiklen.

Direktør i Greenland Minerals, Jørn Skov Nielsen, afviser,
at det er tilfældet.

I artiklen påpeger Ole Christiansen blandt andet, at det er
problematisk, at mineselskabet fører pennen i VVM-rapporten, og at der i råstofloven står, at VVM-undersøgelser skal
laves af firmaer eller konsulenter, der er godkendt af myndighederne..

- Bare i forhold til fluor er der lavet omkring 6000 borekerne prøver, som er analyseret af uafhængige laboratorier,
siger han.

Greenland Minerals skal stå til ansvar for indholdet Departementschef i Departement for Råstoffer Jørgen T. Hammeken-Holm afviser, at det står i råstofloven og understreger, at det i sidste ende er ansøgeren (Greenland Minerals),
som er ansvarlig for, hvad de skriver, og hvad de har fået
andre til at bidrage med.
- Det er Departementets vurdering, at den vigtigste uvildighed kommer ind i billedet, når rapporterne skal vurderes af
myndighederne og offentligheden. Her har vi på miljøsiden
uafhængige og forskningsbaseret rådgivere som f.eks. DCE

- Det er simpelthen ikke korrekt, hvad Ole Christiansen
siger.

Børsnoterede mineselskaber skal have JORC-godkendelse
Ole Christiansen udtaler, at brugen af en bulkprøve fra
1979-80 ikke er repræsentativ for forekomsten, og at undersøgelser af den type ikke godkendes af JORC (Joint Ore
Reserve Committee)
Fakta om JORC
JORC er en professionel kodeks for praksis, der fastsætter
minimumsstandarder for offentlig rapportering af mineralerefterforskningsresultater, mineraleressourcer og malmreserver.
JORC-koden tilvejebringer et obligatorisk system til klassi-

ficering af mineraler Efterforskningsresultater, mineraleressourcer og malmreserver i henhold til niveauet af tillid til
geologisk viden og tekniske og økonomiske overvejelser i
offentlige rapporter.

om dæmningen (der er to) ved tailing depotet i Taseq søen
kan briste om 30 år, og at Grønland i så fald risikerer at stå
tilbage med regningen, hvis området forurenes voldsomt og
mineselskabet vælger at smutte fra det.

Offentlige rapporter udarbejdet i overensstemmelse med
JORC-koden er rapporter udarbejdet med det formål at
informere investorer eller potentielle investorer og deres
rådgivere. De inkluderer, men er ikke begrænset til, årlige
og kvartalsvise selskabsrapporter, pressemeddelelser, informationsnotater, tekniske papirer, webstedsopslag og offentlige præsentationer af efterforskningsresultater, mineraleressourcer og malmreserver.
Kilde. JORC

Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm afviser
denne påstand.

Greenland Minerals oplyser, at indholdet af fluor i prøverne
er analyseret af konsulentfirmaet SRK efter regulativer og
standarder, der er fastsat af JORC.

Stk. 2. Naalakkersuisut kan bestemme, at yderligere materiale til brug for vurdering af virkningerne på miljøet
(VVM) skal tilvejebringes, eller at den VVM-forpligtede
skal foretage yderligere undersøgelser eller vurderinger af
nærmere bestemte forhold, som har betydning for vurderingen af virkningerne på miljøet.

- Alle meddelelser vi sender ud til børsen, hvor det er relevant, skal være godkendt af en JORC-konsulent og indenfor
rammerne af de fastsatte regler for det kodeks, forklarer
Jørn Skov Nielsen.
Christian Juncher Jørgensen, der er med på forskerholdet
fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi), som har
monitoreret undersøgelser og udarbejdelse af VVM, forklarer, at analyser af prøver fra malmen, der blev hentet tilbage i 1979-80, der ligger i Narsaq dalen, indgår som supplement til selskabets egne analyser.
- Udover malmprøver har selskabet undersøgt mange prøver af gråbjerg, prøver af flotationstailings og prøver af tailings fra den den kemiske oparbejdning af malmen, som
alle planlægges deponeret i de beskrevne tailings- og gråbjergsdepoter, uddyber han.
Der skal sættes penge af til nedlukning
Ole Christiansen udtrykker i artiklen også bekymring for,

§ 74 i Råstofloven
Ansøgeren skal foretage miljøvurderingen, udarbejde
VVM-redegørelsen og fremsende den til Naalakkersuisut,
når der efter reglerne i § 73 kræves en godkendt VVMredegørelse. Ansøgeren skal endvidere udarbejde et ikketeknisk resumé af VVM-redegørelsen.

Stk. 3. Naalakkersuisut fastsætter nærmere bestemmelser
om foretagelse af miljøvurderinger samt udarbejdelse og
godkendelse af VVM-redegørelser, herunder om det materiale der skal tilvejebringes til brug for miljøvurderinger.
Efter Råstoflovens § 43 skal en rettighedshaver fremsende
en såkaldt nedlukningsplan, som skal godkendes af Naalakkersuisut. I planen er beskrevet, hvorledes man ved
ophør skal forholde sig til anlæg med videre, som er etableret, samt hvorledes de berørte områder efterlades.
Hvis der planlægges efterladt anlæg i området, som af
miljø- sundheds- eller sikkerhedsmæssige grunde kræver
vedligeholdelse eller andre foranstaltninger efter nedlukningen, skal nedlukningsplanen indeholde planer for vedligeholdelse eller foranstaltningerne eller monitering heraf.

