
Aftale mellem forsvarsminister Nick Hækkerup og medlem af Naalakkersuisut for
Indenrigsanliggender, Natur og Miljø Anthon Frederiksen om håndtering af miljø
forhold vedr. forsvarets tilstedeværelse i Grønland.

Mellem forsvarsminister Nick Hækkerup og medlem af Naalakkersuisut for Indenrigsanliggen
der, Natur og Miljø Anthon Frederiksen er der indgået nedenstående politiske aftale om hånd
tering af miljøforhold i forbindelse med det danske forsvars tilstedeværelse i Grønland.

Forsvaret er til stede på tjenestesteder fordelt i hele Grønland og er forpligtet til at overholde
den gældende miljølovgivning. Parterne er enige om at fastholde en åben og god dialog mel
lem det danske forsvar og de grønlandske miljømyndigheder om håndtering af miljøforhold på
forsvarets tjenestesteder i Grønland, ligesom erfaringer om miljøtiltag som fx forsvarets olie
oprensningstiltag med landfarming i Grønland vil blive udvekslet.

Herudover ønsker parterne at få afdækket, hvorvidt der er materiale og forurening, efterladt
af det danske forsvar i forbindelse med militære aktiviteter i Grønland uden for de tjeneste
steder, der er i brug i dag (ink!. KangilinnguitjGrønnedal). SMremt dette er tilfældet, er par
terne enige om, at både de juridiske forhold og de praktiske muligheder for en oprydning skal
vurderes.

Proces for arbejdet
• Departementet for Indenrigsanliggender, Natur og Miljø (NNPAN) undersøger, på bag

grund af allerede foretagne undersøgelser, om der findes materiale og forurening efterladt
af det danske forsvar og udarbejder en liste over eventuelle lokaliteter, hvor NNPAN vurde
rer, at det danske forsvar har et juridisk ansvar for at rydde op. Der arbejdes hen imod at
have en liste klar inden udgangen af 2013. Forsvaret står til rådighed for NNPAN i spørgs
mål i forbindelse med dette arbejde.

• Forsvarsministeriet forholder sig til ovenstående liste. Senest medio 2014 drøftes resultatet
mellem forsvaret og NNPAN, og såfremt der er enighed om en juridisk forpligtigelse til at
foretage oprydning, drøftes gennemførelse af eventuelle miljøundersøgelser og praktiske
muligheder for en oprydning.

København d. 18. december 2012
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