
Hovedbestyrelsens forslag til godkendelse 
til SIK’s kongres 2021 
 
Forslag 
 
Forslag til at SIK’s synspunkt om udvinding af sjældne jordarter med uranindhold skal gøres tyde-
ligt. 
 
Begrundelser 
Resultaterne af Danmarks Tekniske Universitets (DTU) undersøgelser vedrørende sjældne jordar-
ter med uranindhold blev af Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) fremlagt for Hovedbesty-
relsen for snart 10 år siden. 
 
I denne forbindelse var Hovedbestyrelsen interesseret i at udvide den viden, den havde fået, så 
hovedbestyrelsen tog på en studierejse til Canada for at besøge uranminer. Der var flere møder 
med forskellige fagforbund og arbejdsgivere, endvidere var der møder med myndighedspersoner 
og tilsynsførende. 
 
Disse blev fremlagt overfor Repræsentantskabet i 2015 med en meget grundig redegørelse i Ho-
vedbestyrelsens beretning, der var også en stor debat om emnet, selvom det ikke er grundigt refe-
reret i referatet og der blev ikke fremsat en egentlig beslutning. 
 
I april i år fremlagde Greenland Minerals and Energy (GME) informationsmateriale overfor den nu-
værende Hovedbestyrelse. 
 
På baggrund af disse informationsmøder og på baggrund af debatterne i Repræsentantskabet me-
ner Hovedbestyrelsen, at SIK’s synspunkt om udvinding af sjældne jordarter med uran her i landet 
skal tydeliggøres. 
 
Når man ser på hele vores land, er der mange mineraler, nogle sjældne, andre kender vi mere til. 
Mange steder rundt omkring på kysten er der mere eller mindre sjældne jordarter. Debatten i 
samfundet om de sjældne jordarter koncentrerer sig kun om Kuannersuit. Om dette er god nok, 
kan man diskutere i meget lang tid. 
 
Derfor mener Hovedbestyrelsen, at vi i SIK skal have et synspunkt der vedrører hele vores land, og 
ikke om en enkelt lokalitet. 
 
Hovedbestyrelsen anbefaler til Kongressen følgende til godkendelse: 
 

- SIK støtter udvinding af sjældne jordarter, uanset om de indeholder uran eller ikke indehol-
der uran som biprodukt. I forbindelse med SIK’s støtte til udvinding af sjældne jordarter 
skal SIK understrege, at en sådan udvinding skal være miljømæssigt forsvarlig, og at medar-
bejdernes sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen har den allerhøjeste prioritet. 
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