KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Isumaginninnermut, Suliffeqamemmt Inuussutissarsiornermullu Ingerlatsivik/ Velfmrd, Arbejdsmarked og Erhverv
Stabi / Stabsfunlction

Departementet for Natur, MHO og Justitsomradet

Ulloq / Dato : 1.februar 2015
Brev nr.:
Journal nr. : 74.02.01
Sull. / Sagsbeh. kawh
Direkte tit': 368125
E-mail: kawh@sermersooq.g1

Horingssvar fra Kommuneqarfik Sermersooq om seismiske undersogelser i
Sydostgronland og Nordostgronland, 35 dages forhoring

Kommuneqarfik Sermersooq, forvaltningen for Velfwrd arbejdsmarked og
erhverv takker for muligheden for at komme med et horingssvar om
seismiske undersogelser i Nord- og Sydostgronland med horingsfrist d. 9.
februar.

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Gronland

Ved ansmttelse af arbejdslcraft til projektet betragter kommunen det som meget vigtig at denne i storst mulig omfang rekrutteres blandt lokalt foranlcrede,
og kommunen bistar geme med at henvise egnede kandidater til ledige stillinger.
Forvaltningen har gennemgaet det tilsendte materiale, og bifalder at der er
indfort en forhoring inden den egentlige herring af VVM for projekterne.
Det ftemgar af materialet at der ikke foretages seismiske undersogelser i de
omrader der er defineret som lukkede pga. szerlige hensyn til havpattedyr
hvilket bifaldes, men at der et stort overlap med folsomme omrader for narhval og gronlandshval. Der hersker en vis usikkerhed om hvor kraftig pavirkning seismik har pa havpattedyr, og der onskes at der tages de storst mulige
forholdsregler, at den nyeste viden pa omradet implementeres, samt at projektet moniteres bedst muligt for fremadrettet at kunne dokumentere eventuelle
pavirkninger.
Det kunne were hensigtsma2ssigt at en faglig vurdering af eventuelle pavirkninger af havpattedyr i undersogelsesomradet fra Pinngortitaleriffik og Nationalt Center for Miljo og Energi indgik i horingsmaterialet.
folges i projektet, og onsker at der sker monitering af alctiviteteme saledes at
eventuelle skadelige pavirkninger kan registreres og minimeres i kommende
proj ekter.
Horingssvaret er udarbejdet administrativt, og der tages forbehold for politisk
efterbehandling, idet det ilcke har vwret muligt at behandle horingssvaret politisk.
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