Nyt om Kvanefjeld

Kvanefjeldet er et
fleksibelt
mineprojekt
Kvanefjeldsprojektet kan gennemføres
enten som et stort eller som et mindre
mineprojekt. Hidtil har det politiske
fokus været på det store mineprojekt,
fordi det giver den suverænt højeste
skattebetaling til Landskassen og de
fleste jobs.
Model 2 giver flest arbejdspladser og
skatteindtægter
Mineprojektet på Kvanefjeldet kan tilpasses
Grønlands ønsker. Tidligere har Selvstyret og
kommunen signaleret, at Greenland Minerals
skulle arbejde hen imod den Model 2, som nu er i
oﬀentlig høring. I denne model – Model 2 –
foretages en stor del af den meget tidskrævende
adskillelse og forarbejdning af mineraler og de
sjældne jordarter i Grønland. Det kræver mange
medarbejdere. Samtidig giver Model 2 også en høj
skattebetaling til Landskassen, fordi forædlingen
af de sjældne jordarter og andre metaller foregår i
Grønland. Derfor skal de også beskattes her.
Opbevaring af tailings
Model 2 har imidlertid også givet grundlag for kritik,
fordi der skal foretages en adskillelse af jordarterne i
et raffinaderi på Kvanefjeldet. Adskillelsen efterlader
et restmateriale, som neutraliseres og opbevares i

Søen Taseq. Søen er velegnet til opbevaring af affald,
dels fordi vandet i søen har et naturligt højt niveau
af fluor, og derfor er blottet for liv og ikke er
drikkeligt, og dels fordi bunden består af
uigennemtrængelig krystallinsk klippe.
Forarbejdningen, neutraliseringen og
opbevaringen af tailings foregår på samme måde
hver eneste dag i den vestlige verden. Der er
således intet nyt eller eksperimenterende i det.
Men tanken om det kemiske raﬃnaderi og
opbevaringen af selv neutraliseret restmateriale,
har skabt bekymringer hos nogle borgere.
Det er imidlertid vigtigt at holde sig for øje, at der
ikke er nogen strålingsfare forbundet hverken
med processen eller opbevaringen af tailings.
Restmaterialerne i aﬀaldsdepoterne kan dækkes
på to forskellige måder, som begge er
miljømæssigt forsvarlige. Den ene er et vådt
dække, hvor mineaﬀaldet er dækket af vand. Det
andet er et tørt dække, som består af ler, sand,
sten og grus. Om restmaterialerne i Taseq-bassinet
skal dækkes med vand eller tørt materiale, vil
blive besluttet af myndighederne.
Hvis modellen med en tør tildækning bliver valgt,
så vil der ikke være nogen risiko for, at minevand
blandet med mineaﬀald (tailings) kan flyde ned
som følge af et dæmningssvigt. Det skyldes, at der
i denne model ikke vil være vand ovenpå
restmaterialet.
Et reduceret mineprojekt
Minen på Kvanefjeldet kan også gennemføres i en
reduceret version som Model 1. Her gennemføres
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der kun en knusning og simpel bearbejdning af
klippematerialet i Grønland. Det betyder, at der
kun produceres zinkkoncentrat og fluor. Resten af
materialet bliver i Model 1 eksporteret til udlandet.
Det er derfor i de lande, der efterspørger
metallerne, at adskillelsen af uran og sjældne
jordarter vil foregå. Model 1 medfører, at der ikke
bruges eller deponeres neutraliserende kemikalier i
Grønland. Deponeringen af restmaterialerne sker
også i modtagerlandet uden for Grønland.

Den lille model giver 458 jobs
Model 1 skaber derfor færre jobs og færre skatter til
Landskassen end Model 2. Det var derfor, Selvstyret
og kommunen ønskede Model 2. Den lille model
forventes dog fortsat at give 458 permanente
arbejdspladser.
Model 1 er derfor en mulighed for en meget
”simpel” mine, der gennemfører en meget grov
forarbejdning af malmen. Den er stadigvæk
attraktiv for Grønland, da den skaﬀer rigtig mange
jobs og dermed også skattebetaling. Men samtidig
træder Grønland også frem på scenen som
storeksportør af de sjældne jordarter, som verden
skriger på for at gennemføre hele den grønne
omstilling til bl.a. elbiler og vindmøller, som kræver
disse jordarter.

Hvornår træﬀes beslutningen om Kvanefjeldet
Beslutningen om, hvorvidt minen på Kvanefjeldet skal realiseres træﬀes først om flere år. Den aktuelle
høring, der varer frem til 1. juni, handler kun om en tilladelse under §16 i Råstofloven. Her bliver de
overordnede rammer for det videre forløb fastlagt. Der er således kun fokus på emner som royalty og
tidsfrister for, hvordan den fremadrettede proces skal forløbe.
Først om 2-3 år besluttes det, om mineprojektet skal igangsættes, og hvordan udvindingen skal foretages –
fx om det skal være Model 1 eller Model 2. Naalakkersuisut skal tage stilling, om de vil godkende en
produktionsplan (Model 1 eller 2) efter §19 i Råstofloven. Politikerne skal også godkende en
nedlukningsplan efter §43 i Råstofloven.
Det er altså først om 2-3 år, at der skal tages politisk stilling til, om projektet skal igangsættes.

Grønlands befolkninger falder, vi får flere ældre – og vi
mangler indtægter
Kvanefjeldet er verdens største uafhængigt verificerede depot af sjældne jordarter. Minen vil give 1,5 mia.
kr. i løbende priser årligt i skattebetalinger i 37 år. Derfor kan Kvanefjeldet også bidrage til at lukke det hul i
Grønlands økonomi, som økonomerne med et lidt dramatisk udtryk har kaldt Dødens Gab. Navnet henviser
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til, at Grønland i de kommende år ikke har tilstrækkelige indtægter til at dække samfundets udgifter til
sygehuse, alderspension, boligsikring og meget mere.
Der har i mange år været befolkningsstagnation i Grønland. Grønlands Statistiks befolkningsprognose fra
2019 viser, at befolkningstallet de kommende 30 år kan blive reduceret med omkring 15 pct. (mere end
7.000 personer). Der vil være langt flere over 65 år i de kommende år. Tendensen forstærkes i 2030’erne,
hvor de store årgange fra 1960’erne passerer den erhvervsaktive alder. Det medfører meget færre
erhvervsaktive personer, der betaler til Landskassen.

Kommunikationsindsatsen under høringen
Vi er midt i høringsfasen for Kvanefjeldsprojektet. Den oﬀentlige høring slutter den 1. juni. I forbindelse
med høringsfasen har Greenland Minerals en oplysningspligt. Derfor har vi igangsat en række
kommunikationsaktiviteter, der skal løfte vidensniveauet omkring projektet, så diskussionerne kan tage
afsæt på et godt kendskab til projektets mål, muligheder og rammer mm.
På Sermitsiaq.gl kører vi bl.a. rimelig intensivt på med diverse bannerannoncering. Her stiller vi mange af
de både positive og negative spørgsmål, vi løbende bliver mødt med. Vi giver kortfattede svar på
spørgsmålene. Vi har også annoncer i AG og Sermitsiaq, som sætter fokus på nogle af de emner, som
bekymrer borgerne omkring mineprojektet. Endelig bruger vi også en del ressourcer på at svare på
spørgsmål på facebook gruppen: Åben debat om Kvanefjeldet.
Samlet set håber vi, at vi bidrager til at skabe forudsætningerne for en kvalificeret debat, der kan bygge på
fakta og viden – og ikke løsrevne udokumenterede påstande og udsagn.
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