Fremtidens Kvanefjeld
- Spørgsmål og svar om mineprojektet på Kvanefjeldet
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Fremtidens Kvanefjeld
Fakta om en fremtidig mine på Kvanefjeldet

Om Kvanefjeldsprojektet
• Kvanefjelds-projektet indeholder verdens største uafhængigt verificerede reserve af sjældne
jordarter. Jordarterne anvendes bl.a. i vindmøller og elbiler. De er derfor særdeles afgørende for, at
hele den grønne omstilling til en mere bæredygtige verden kan blive en succes. Kvanefjeldet vil
kunne levere 15-20 pct. af verdensmarkedets efterspørgsel på sjældne jordarter. Derfor tiltrækker
projektet også meget omfattende international opmærksomhed.
•

Greenland Minerals har undersøgt Kvanefjelds-projektet siden 2007. Der er brugt flere hundrede
millioner kroner på undersøgelser og internationale rådgivningsvirksomheder. De har undersøgt
alle elementer af projektet – både udvikling, drift og nedlukning. Selvstyrets uafhængige rådgivere
har brugt flere år på at gennemgå materialet. De har på den baggrund indstillet projektet til
offentlig høring. Høringen er aktuelt i gang og varer frem til 1. juni.

•

De uafhængige videnskabelige institutioner DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og GN Pinngortitaleriffik, Grønlands Naturinstitut, skriver i deres rapport af 26 januar 2021 ” DCE/GN:
”Overordnede kommentarer til projektbeskrivelse og VVM-rapport for Greenland Minerals Ltd Projekt Kvanefjeld” at: ”DCE/GN vurderer, at Projekt Kvanefjeld med stor sandsynlighed vil kunne
gennemføres uden mere omfattende miljøeffekter, end der er beskrevet i VVM-rapporten under
forudsætning af, at BAT og BEP anvendes i alle processer”.

Projektets samfundsgevinster for Grønland
• Grønland får i gennemsnit 1,5 mia. kr. årligt i løbende priser til Landskassen – i mindst 37 år. Det
fremgår af Grønlands Statistiks publikation ”Offentlige finanser 2019” fra december 2020.
•

Det svarer til mere end 90 pct. af udgifterne til det offentlige sundhedssystem i 2019. Udgifterne til
det offentlige sundhedssystem dækker over medicinske produkter, apparater og udstyr, ambulant
behandling og hospitalstjenester mv.

•

De årlige indtægter fra Kvanefjeldet svarer eksempelvis også til mere end fire gange afgiften til
Landskassen for både rejer og hellefisk tilsammen i 2019.

•

Grønland får cirka 715 nye jobs, når minen er i drift. Vi forventer, at 328 af arbejdspladserne i
projektet bliver besat med grønlandsk arbejdskraft allerede fra starten. Gennem omfattende
opkvalificeringstiltag er målet at øge dette tal over tid.

•

Grønland kan med minen på Kvanefjeldet levere 15-20 pct. af de sjældne jordarter, der skal bruges
på verdensmarkedet til produktion af bl.a. vindmøller og elbiler. De sjældne jordarter bidrager til
markant lavere CO2-udledning og et bedre klima på hele kloden. Derfor er der også stor
international interesse for projektet.

•

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% (mere end 7.000 personer). Der vil være langt flere over 65 år i de kommende år.
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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. Alene af den årsag kan mineprojektet på Kvanefjeldet være et godt bidrag til
økonomien.
Hvornår skal beslutningen om Kvanefjeldet træffes?
• Det er ikke i den aktuelle høringsfase, at det besluttes, om Kvanefjeldet skal igangsættes. Høringen
omhandler kun en tilladelse under paragraf 16 i Råstofloven. Her fastlægges de overordnede
rammer for det videre forløb. Der er f.eks. royalty og tidsfrister for, hvornår der skal tages endeligt
stilling til projektet.
•

Først om 2-3 år besluttes det, om projektet kan igangsættes, og hvordan udvindingen skal
tilrettelægges. Det vil sige, hvilken produktionsplan der skal godkendes. Der skal også tages politisk
stilling til og godkendes en nedlukningsplan efter paragraf 43 i Råstofloven. Det er derfor først om
2-3 år, at der skal tages politisk stilling til, om projektet kan igangsættes.

Hvilke lokale fordele får borgerne i Narsaq?
• Mineprojektet på Kvanefjeld er ikke kun en unik mulighed for den grønne omstilling, men også for
mange grønlændere, der vil kunne få beskæftigelse i og omkring minen. Greenland Minerals har
forpligtet sig til at give enhver kvalificeret grønlandsk ansøger fortrinsret fremfor en udenlandsk
ansøger. På den måde vil grønlandske arbejdstagere stå forrest i køen til de mere end 700 jobs i
minen.
•

Udover de mange ansatte i mineproduktionen opstår der også mange muligheder for lokale
underleverandører, der skal levere alt fra mad til rengøring til de mange ansatte i minen. I alt anslår
vi, at minen vil skabe beskæftigelse for 215 lokale i diverse følgeerhverv.

•

Greenland Minerals vil i samarbejde med Råstofskolen og Levnedsmiddelskolen uddanne unge
grønlændere til alle de mange jobs i og omkring minen. Målet er, at minen på Kvanefjeld hvert år
skal ansætte 40 nye kandidater fra uddannelsen og optage 15 nye lærlinge.

•

Greenland Minerals vil naturligvis foretrække lokale leverandører på alle områder, hvor det er en
realistisk mulighed. Det gælder både i forhold til bespisning i kantinen, men også i forhold til anlæg
af veje, udførsel af alle former for håndværk - og meget mere.

Restmaterialet (tailings): fluor, thorium og uran
• I Kvanefjeld-projektet udspringes de klipper (malm), der har det højeste indhold af sjældne
jordarter. Når malmen i Kvanefjeldet er brudt, så transporteres den i første omgang til en
opbevaringsplads, hvor den placeres i forskellige depoter. Malm fra udvalgte depoter blandes og
transporteres til det første bearbejdningsanlæg, koncentratoren.
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•

Her foregår den mekaniske bearbejdning, hvor råmalmen knuses og formales til samme konsistens
som fint sand. Koncentratoren producerer to salgbare produkter, zinkkoncentrat og flusspat samt
et mineralkoncentrat af de sjældne jordarter og uran.

•

Sidstnævnte transporteres via en rørledning til projektets andet bearbejdningsanlæg, raffinaderiet.
Og det er her, og ved hjælp af kemiske processer, at fremstilling af et koncentrat af sjældne
jordarters oxider – og uranoxid foregår. Med bearbejdningen følger to affaldsstrømme, henholdsvis
fra koncentrator og raffinaderi. De håndteres og deponeres hver for sig.

•

Koncentrator-tailings opbevares i den såkaldte FTSF-dæmning (Flotation Tailings Storage Facility =
den største del af Taseq søen). Sammensætningen af metaller og mineraler i koncentrator-tailings
svarer til de stoffer, som er naturligt forekommende i den øvre del af Narsaq elven.

•

Raffinaderiet tailings (CRSF – Chemical Residue Storage Facility) udgør ~ 10% af tailings.
Raffinaderi-tailings har et højere indhold af thorium, end der findes i malmen og i de lokale klipper.
Tailings opbevares under vand i et mindre tailings-depot, der er dobbelt foret for at beskytte
miljøet.

•

Thoriumindholdet i raffinaderi-tailingens faste stoffer udgør 0,37%, og kan opbevares sikkert.
Thorium er ikke opløseligt i tailings vand eller andet naturligt vand. Dette gør det nemt at opbevare
i en harmløs fast form i tailings-depotet. I tailings-depoterne opbevares tailings under forhold, der
stabiliserer de enkelte elementer. Raffinaderiets tailings behandles med specielle kemikalier, der
låser eventuelle radioaktive elementer og andre elementer, der kan skade miljøet. Uran, thorium
og fluor forbliver i faste stoffer som følge heraf og opløses ikke i vandet. Denne tailings
behandlingsmetode anvendes overalt i mineindustrien til at stabilisere tailings.

•

Tailings har et reduceret indhold af de elementer, som udnyttes kommercielt sammenlignet med
indholdet i den malm, de er udvundet fra. Kort sagt: restmaterialet indeholder en betydeligt
mindre andel af sjældne jordarter, uran mv. end det eksisterende fjeld.

Flere måder at opbevare 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.

Hvad sker der med affaldet (tailings) ved et jordskælv?
• Der opbygges en dæmning, som er 247 meter bred i bunden. Den kan modstå et jordskælv på M
5,4. Det er en begivenhed, der kan opstå 1 gang på 10.000 år.
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•

Uafhængige rådgivere har vurderet de risici, der er forbundet med et meget usandsynligt brud på
dæmningen. Konklusionen er meget klar: der er ikke nogen sundhedsrisiko for mennesker.

•

Narsaqs drikkevand kommer fra et andet område, der fysisk er adskilt fra det område, som ville
blive ramt af et eventuelt dæmningssvigt. Narsaqs drikkevandsforsyning ville derfor fortsætte
upåvirket i den situation. Det vil også være muligt at spise fisk fanget i Ilua bugten efter et
eventuelt dæmningssvigt.

•

Sker den usandsynlige begivenhed, at dæmningen slår revner ved et jordskælv, så kan dele af
dæmningens byggematerialer, vand og tailings potentielt flyde ned gennem Narsaq dalen. Den
samlede påvirkning af mennesker vil være under 1 millisievert pr. år., selv hvis man fanger 20 % af
alle de fisk man spiser i Ilua bugten. Det skal sammenholdes med, at den almindelige påvirkning for
borgere i Narsaq i dag kan udgøre op til 8,5-10,5 millisievert pr. år. Internationalt accepterede
grænser for erhvervsmæssig eksponering er 20 millisievert pr. år.

Er der farlig stråling?
• På verdensplan er det normale eksponeringsniveau for naturlig baggrundsstråling rapporteret til at
ligge mellem 1 og 13 mSv/år, gennemsnitligt 2,4 mSv/år. Den nuværende påvirkning af mennesker i
Narsaq ligger allerede i dag på op til 8,5-10,5 millisievert pr. år. I VVM’en er det omhyggeligt
analyseret, at eksponeringen for minearbejdere i gennemsnit vil være under ca. 2 mSv/årligt. For
borgere i Narsaq vil den årlige påvirkning fra minen være langt under 1 millisievert. Grænsen for
erhvervsmæssig eksponering er 20 millisievert per år. Så der er ingen farlig stråling.
Påvirkning af drikkevandet
• Drikkevandsforsyningen i Narsaq påvirkes ikke af minedriften. Heller ikke, hvis dæmningen skulle
svigte. Drikkevandet kommer nemlig fra et område, der er fysisk adskilt fra konsekvenserne af et
eventuelt dæmningssvigt. Derfor er der ingen risiko for forurenet drikkevand.
Hvordan er sikkerheden i en mine?
• Kvanefjelds-projektet baserer sig på de højeste internationale standarder, der kan sikre alle
arbejdere i minen. Miljøstyrelsen for råstoffer oplyste på borgermøderne, at myndighederne med
det samme lukker projekter, der ikke overholder reglerne. Greenland Minerals deltager naturligvis
ikke i nogen form for eksperimenter med mennesker, dyr eller natur.
Hvilke fordele er der for landbruget ved åbning af en mine?
• Kvanefjeldsprojektet repræsenterer nye muligheder for opnåelse af strategiske målsætninger for
eksempelvis landbruget, som det bl.a. er kommet til udtryk i ”Strategi for Landbrug 2021-2030”.
Dette kan sikres gennem den lovpligtige indgåelse af en IBA-aftale. IBA-aftalen har til formål at sikre
grønlandske interessenters engagement gennem mineprojektets levetid.
•

I IBA-aftalen fastsættes udover anvendelse af grønlandsk arbejdskraft og opkvalificering heraf
sikring af social og kulturel bæredygtighed. Det betyder også anvendelse af lokale leverandører af
tjenesteydelser og varer – eksempelvis fødevarer.
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•

Udover at kunne bidrage med en væsentlig forøgelse af lokal efterspørgsel på landbrugsprodukter,
såsom lam, kvæg, rensdyr, kartofler og andre lokalt producerede grønsager, kan projektet ligeledes
aftage lokalt indhandlede fiskeprodukter.

•

Forslag til konkrete mål ift. målsætninger i Naalakkersuisuts ”Strategi for Landbrug 2021-2030”:
o

Aftaler om aftag af kød så som lam, rensdyr og kvæg (målsætning 9.1 og 9.2)

o

Aftaler om aftag af lokalt producerede kartofler og andre grønsager (målsætning 9.5)

o

Aftaler om hensigt om, at når der etableres vandkraftværk, kan overskudskapacitet anvendes
til forsøg med drivhusproduktion i større skala – forudsat at der er overskydende kapacitet
(målsætning 9.5, 4.4 og (3.4))

o

Strategisk partnerskab med Neqi og Great Greenland om grønlandsk uldproduktion
(målsætning 9.4).

Kan mineprojektet skaleres ned?
•

Ja, projektet kan gøres mindre. Kvanefjeldet er et fleksibelt projekt, der tilpasses Grønlands ønsker.
Der findes tre forskellige forslag til udvikling af Kvanefjeldet. Greenland Minerals er blevet bedt om
at fokusere på udviklingen af Model 2, fordi forslaget giver mange jobs og store skatteindtægter til
Landskassen. I Model 2 foretages den tidskrævende adskillelse af mineralerne og den efterfølgende
forarbejdning af de sjældne jordarter i Grønland. Det kræver mange medarbejdere. Den høje
skattebetaling skyldes, at forædlingen af de sjældne jordarter og andre metaller foregår i Grønland
og beskattes her.

•

Adskillelsen af uran og sjældne jordarter, der under Model 2 vil foregå i et kemisk raffinaderi på
Kvanefjeldet, giver et restmateriale, som neutraliseres og opbevares i søen Tarseq. Håndteringen af
denne proces har foregået i årtier i lande som Canada, Australien og USA. Men tanken om et
kemisk raffinaderi og opbevaringen af selv et neutraliseret restmateriale har skabt bekymring hos
nogle borgere i Grønland. Også selvom der sker en tør tildækning bestående af ler, sand, sten og
grus over restmaterialet, og der ikke er nogen strålings- eller udsivningsfare.
Model 1 – et reduceret mineprojekt

•

Model 1 er et reduceret mineprojekt. Her foretages kun en knusning og simpel bearbejdning af
klippematerialet i Grønland, så der på Kvanefjeldet kun produceres et zinkkoncentrat og fluor.
Resten af materialet bliver i Model 1 eksporteret til Europa eller Nordamerika. 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 neutraliserede kemikalier i Grønland. Deponeringen af
andre materialer sker også i modtagerlandet uden for Grønland. Model 1 skaber derfor færre jobs
og færre skatter til Landskassen end Model 2. Det var derfor, at Selvstyret og kommunen har
ønsket Model 2. Model 1 forventes dog fortsat at give 458 permanente arbejdspladser.

Hvad sker der, når minen skal lukkes?
• Når mineaktiviteterne stopper, bliver tailings-depoterne tømt for vand over en 6-årig periode,
hvorefter søen fyldes op med naturligt vand fra regn, sne og afløb fra bjergene. Herved får søen et
indhold af stoffer, der svarer til det naturlige baggrundsniveau. Efter et stykke tid vil søen finde
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tilbage til sin naturlige stand, hvor det naturlige vand på en kontrolleret måde flyder ud i Taseqeleven. Da vandet er tæt på det naturlige baggrundsniveau, sker der ingen skade på miljøet.
Støv
•

Kvanefjeldets VVM-rapport indeholder omfattende undersøgelser af projektets mulige
støvpåvirkning. Konklusionen er, at det ikke vil have sundhedsmæssige konsekvenser for hverken
mennesker eller dyr.

•

Undersøgelserne vedrørende vind- og luftkvalitet er lavet af internationale og højt specialiserede
eksperter – f.eks. Orbicon og Environmental Resources Managment.

•

Modelleringen inkluderer ekstreme vejrforhold som føhn-vind.

•

På figur 47 i VVM-rapporten – som fremgår nedenfor - ses den beregnede aflejring af støv fra
projektet. Bemærk, at den røde streg er den vejledende grønlandske værdi på 4 g/m2/måned.

•

Resultaterne fra modelleringen er i sagens natur konservative, da de forudsætter forhold, som ville
opstå uden relevante kontrolforanstaltninger (det skønnes, at hvis foranstaltninger for støvkontrol
blev medregnet i modelleringen, kunne støvemissioner reduceres med helt op til 63 %).

•

Desuden er støvets koncentrationer af metaller undersøgt, og hvorvidt der leves op til Grønlands
grænseværdier og de maksimale aflejringer af metal er langt under grænseværdierne (som man
kan se i tabel 26 i VVM-rapporten).

•

Den radiologiske påvirkning af landlevende pattedyr og planter, marine dyr og planter samt fugle er
blevet undersøgt, og konklusionen er, at projektet forventes ikke at medføre skadelig påvirkning på
eller væsentlig skade for planter eller dyr eller for mennesker, der bor i eller besøger området.

•

Projektets potentielle radiologiske indvirkninger på planter og dyr i levesteder i havet, i ferskvand
og på land vurderes som værende meget lave. Den anslåede dosis for alle disse receptorer ligger
under benchmark-værdierne, som det ses i de såkaldte SIV-værdier.

•

SIV-værdier er screeningsindeksværdier, der udregnes ved at dividere den totale dosisrate
(baggrundsniveau plus projektpåvirkning) modtaget af en receptor (for eksempel en fugl) med de
relevante referencedosisgrænser. Hvis SIV er under 1, er det godt, da den beregnede dosis således
er under referencedosisgrænsen. Man kan læse mere i VVM-rapportens kapitel 9, hvis man har lyst.
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Støj
•

Vindhastighed er en vigtig parameter, som har indflydelse på naturlig baggrundsstøj.
Gennemsnitlige vindhastigheder på 2-5 m/s forekommer i mere end en tredjedel af tiden. Dette
svarer til et naturligt baggrundsstøj-niveau på minimum 30 dB(A) i projektområdet. Projektet vil
medføre yderligere støjemissioner i projektområdet Støjniveauet vil variere alt efter projektets
fase.

•

De mest betydningsfulde støjkilder under projektets driftsfase vil være:
• Minen, anlægget og kraftværket
• Vejen fra havnen til minen
• Havneområdet.

•

Den modellerede støjbelastningsfordeling fra projektaktiviteter viser, at arealet for industristøj på
70 dB(A) er meget lille og er begrænset til mineområdet og produktionsanlægget, til en smal
korridor langs vejen mellem havnen og minen og til området ved havnen.
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•

De forventede støjniveauer, der er forbundet med projektet, ligger i boligområderne i Narsaq langt
under de danske grænseværdier.

•

De støjfølsomme steder, der ligger tættest på vejen fra havnen til minen, er 9 sommerhuse
beliggende i Narsaq-dalen lige nord for Narsaq. Disse sommerhuse bebos typisk kun i en del af året.
Det beregnede projektrelaterede trafik-støjniveau ved husene tættest på vejen stiger til 38,0 dB(A)
i løbet af dagen, 38,3 dB(A) om aftenen og 38,7 dB(A) om natten. Det er kun lidt over de naturlige
baggrundsniveauer. Sammenlignet med danske støjgrænser for sommerboliger i dag-, aften- og
nattetimer ligger de beregnede støjbelastninger under grænsen for støj i dagtimer (40 dB(A)), men
over grænsen for aften- og nattetimer på 35 dB(A).

Sammenligning med Nolans-projektet
• Arafuras Nolans-projekt i det nordlige Australien er en rimelig sammenligning med GMs Kvanefjeldprojekt. Det gælder både i forhold til projektets skala, type og omfang, nærhed til landbrug,
infrastrukturkrav samt miljømæssig og social indvirkning, herunder strålingsniveau.
•

Ligesom Kvanefjeld er Nolans-projektet beriget med radioaktive elementer.

•

Nolans-projektet planlægger at udspringe i gennemsnit 7,6 millioner tons malm og affaldssten
(Waste rock) hvert år.

•

Forekomsten indeholder forhøjede koncentrationer af uran (190ppm) og thorium (2900 ppm), som
placeres i tailingsdepotet.

•

Årlig produktion: 12.000 – 20.000 tons sjældne jordarter.
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•

Minelevetid: ca. 35 år.

•

Mine type: Åbnet stenbrud (open pit).

•

Tailings placeres bag en dæmning med en højde på 25 meter.

•

Der etableres et syreproduktions-anlæg.

•

Energiforsyning: 12,5 MW gaskraftværk på stedet plus gasrørledning.

•

I driftsfasen er der ca. 300 medarbejdere.

•

Minen ligger ved Anmatjere-community, som har 477 indbyggere (2016) og 10 km vest for Aileron
Roadhouse og Alyuen Community kvægstation.

•

Nolans projektet er blevet anbefalet til godkendelse af Northern Territory Environmental
Protection Agency (EPA).

Hvordan bliver naturen og mennesker beskyttet, når minen lukkes?
• Før mineprojektet overhovedet igangsættes, skal Greenland Minerals have søgt og fået en
nedlukningsplan ifølge paragraf 43 i Råstofloven. Nedlukningsplanen sikrer, at der til enhver tid er
en fastlagt proces for, hvordan projektet lukkes forsvarligt. Selvstyret vil stille krav om, at
Greenland Minerals skal stille den nødvendige finansielle sikkerhed for, at minen kan lukkes ned og
efterfølgende blive overvåget. Selvstyret kan f.eks. kræve at beløbet indsættes på en spærret konto
i en grønlandsk bank.
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