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Miljøvurdering af efterforskning og anvendelse og udvinding af olie og naturgas (kulbrinter) i Baffin
Bugten i Nordvestgrønland.

Vi fremsender hermed Inuit Circumpolar Council’s (ICC) bidrag til besvarelse i forbindelse med omtalte
høringsrunde.
Indledningsvist skal vi understrege, at vi i lighed med KNAPK ønsker at udtrykke vores utilfredshed med
den korte tidsramme, der er afsat til høringen, og vi skal i den forbindelse opfordre til at man fremover
afgiver længere tid til besvarelse af sådanne omfangsrige og højst betydningsfulde projekter.
Herudover vil vi erklære os enige med andre høringssvar modtaget fra andre interessenter, hvor vi ønsker at
understrege, at det pågældende havområde, som der er tale om klart kan beskrives som et meget sårbart
naturområde.
Interessen for havområdet mellem det nordlige Grønland og Canada er af gode grunde væsentligt stor i disse
år. Dette skyldes, at der endnu ikke i dag eksisterer viden og data i tilstrækkeligt omfang om graden og
mængden af forsyningen af havpattedyr fra dette havområde, selvom det med sikkerhed vides, at området har
en uvurderlig betydning for forsyningen af fødevarer fra de levende ressourcer både her i Grønland og på den
anden side af Baffin Bugten i Canada. Dette forhold er også uddybende beskrevet i høringsforslaget.
Blandt andet derfor har vi i et samarbejde mellem ICC-Canada og ICC-Grønland i januar 2016 iværksat
nedsættelsen af en Arbejdsgruppe med det formål at udarbejde forslag til en fremtidig forvaltning af en
bærenyttig udnyttelse af Nordvandet.
Arbejdsgruppen har i første omgang foretaget en rejse i det nordligste Canada (Nunavut) og i Grønland op til
Upernavik distriktet og har her gennemført høringer blandt borgerne disse steder, og på det grundlag er deres
første rapport netop i disse dage ved at blive udarbejdet, og rapporten er planlagt til at foreligge først i det
nye år.

Der lægges i Arbejdsgruppen vægt på, at grundlaget for arbejdet først og fremmest skal være baseret på
udsagn og tanker fra de mennesker, der bebor kystområderne og som lever af de levende ressourcer, og at
deres tilkendegivelser og ønsker skal danne udgangspunktet for en fremlæggelse af anbefalinger.
Der er forskellige bevæggrunde til denne fremgangsmåde; for det første lever disse mennesker, der bebor de
kystnære bosteder af fiskeriet og fangsten og de kan således, hvis havet omkring dem skulle blive genstand
for miljøskadelige hændelser blive direkte ramt som de første, og for det andet: dersom dette havområde
omkring deres hjemstavn skulle blive forurenet vil det ikke alene – indebære konsekvenser for det
grønlandske havområde, men ligeledes for de Canadiske havområder, hvor vore stammefrænder har deres liv
og hjem.
Med andre ord vil et tilfælde af forurening være grænseoverskridende, og vil således udgøre en trussel mod
disse stammefrænder, som er afhængige af de levende ressourcer.
Den holdning, som vore politiske ledere i de sidst forløbne år har indtaget omkring en mere varsom tilgang
til olieefterforskning i vore havområder og endog deres ønsker om en midlertidig opbremsning af al
efterforskning til havs er værd at støtte. Vi er i ICC grundlæggende enige i denne holdning samtidig med, at
vi støtter arbejdet omkring behovet for en erhvervsudvikling og herunder også en miljøsikret råstofudvikling.
Vi ønsker kraftigt at anbefale, at man i fortsættelsen af dette arbejde får gennemført mere detaljerede
høringsrunder, samt at man herunder som minimum sikrer deltagelsen af vore medborgere, som bebor de
nordligste egne af landet.
Ved vores deltagelse i denne høringsrunde har vi i ICC ikke haft mulighed for at foretage en gennemgribende
gennemgang af det forhåndenværende og fyldige materiale. På den baggrund bunder vort høringssvar
primært i vore grundlæggende principper.
Og ikke mindst har vi med dette høringssvar ønsket at understrege betydningen af det pågældende
havområde og dets betydning for befolkningen for livet i vort lands yderste nord.
Det er vort håb, at vi stadig vil kunne fungere som aktører i det fortsatte arbejde og ved de kommende
høringsrunder.
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