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1.0 Forord 
                                                                                                                                                         

I henhold til § 4 i ”Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om 
mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor”, fremlægges 
hermed redegørelsen til Inatsisartut om meddelte tilladelser, 
ansøgninger om tilladelser samt gennemførte og planlagte udbud. 

2010 var et historisk år for Grønland med de første offshore efterforskningsboringer i 10 år 
og åbning af Baffin Bugten til fornyet olieefterforskning. 

Inden for de senere år har Grønland oplevet en hidtil uset international interesse for såvel 
mineral som olie- og gaspotentialet i den grønlandske undergrund. Den øgede interesse 
fra råstofindustrien har dels været drevet af en intensiv markedsføring af det grønlandske 
råstofpotentiale, dels af en gunstig prisudvikling på olie og mineraler.  

Der er i disse år en betydelig olieefterforskningsaktivitet i vore farvande. Vi har den 2. 
december 2010 underskrevet 7 nye licenser til efterforskning i Baffin Bugten, hvilket 
bringer det samlede antal tilladelser op på 20. Det næste område som vil blive udbudt i 
2012, ligger i Grønlandshavet ud for Nordøstgrønland. 

I 2010 gennemførte Cairn Energy 3 efterforskningsboringer i havet ud for Vestgrønland, og 
vi fik bekræftet, at der er et potentiale for olie- og gasforekomster i denne region.  

Forløbet af prøveboringerne i sommeren 2010 viste, at vi har et organisatorisk beredskab, 
som kan måle sig med andre. Vi stiller krav, som på mange områder er skrappere end 
internationale standarder og vi kræver at den nyeste og bedst tilgængelige teknologi 
benyttes til hver en tid. 

Cairn Energy planlægger at gennemføre op til 4 olieefterforskningsboringer offshore 
Grønland i løbet af 2011 under forudsætning af, at vi fra Naalakkersuisut godkender 
selskabets planer.  

Hvis det viser sig, at der er et kommercielt udnytteligt oliepotentiale inden for Grønlands 
søterritorium, kan det blive et stort skridt for Grønland på vejen mod en selvbåren 
økonomi. Det ligger dog Naalakkersuisut meget på sinde, at det ikke vil ske på bekostning 
af miljø, sikkerhed eller sundhed samt, at offentligheden inddrages og informeres 
undervejs. Det er ligeledes Naalakkersuisuts målsætning, at råstofaktiviteterne skal ske 
miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt og med sigte på øget beskæftigelse, 
virksomhedsinddragelse og indtjening. 

Også inden for de hårde mineraler var 2010 på mange måder et rekordår med en stor 
interesse for efterforskning i Grønland. Projekterne vedrørende jern, zink og eudialyt ved 
henholdsvis Isua, Citronen fjord og Kringlerne er nu gået ind i en afgørende fase, hvor 
lønsomhedsstudierne forventes færdiggjort inden udgang af 2011. Det er således muligt at 
flere mineprojekter ser dagens lys i de kommende måneder. 
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Hvis vi skal nå vores målsætning om at gøre mineraludnyttelse til en betydende og 
langsigtet erhvervssektor er det vigtigt, at vi til stadighed har mange 
efterforskningsprojekter i gang. Dels fordi mineralprojekter har en meget lang 
udviklingshorisont og dels fordi det kun er få af efterforskningsprojekterne der rent faktisk 
ender som miner.  

Det er i den forbindelse vigtigt at vi husker, at vi i 2008 oplevede en international 
finanskrise, som stadig påvirker de økonomiske konjunkturer. Udviklingen af 
råstoferhvervet skal ske på en måde, som tager højde for de økonomiske svingninger, 
som altid vil forekomme. 

Det er glædeligt, at vi i løbet af 2010 meddelte 40 nye mineraltilladelser, således at det 
samlede antal mineraltilladelser nu stærkt nærmer sig 120. 

Det er mit håb at vi i løbet af de næste 5 til 10 år har mere end 5 aktive miner, og mere 
end et tusinde af vores medborgere beskæftiget i denne sektor. Det kræver dog hårdt 
arbejde, tålmodighed, og ikke mindst, at vi ikke falder for fristelsen til at søge efter 
kortfristede stramninger af rammevilkårene, inden udviklingen har taget fart. 

Jeg ønsker jer god læsning. 

 

Med venlig hilsen 

  

Ove Karl Berthelsen 
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2.0 Naalakkersuisuts strategi og målsætning på råstofområdet 
 

Naalakkersuisuts strategi og handlingsplaner for efterforskning og udnyttelse af råstoffer 
fremgår af to strategiplaner, som Naalakkersuisut vedtog i 2009: 

• ”Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland – Strategi for licenspolitikken 
2009”. Planen beskriver grundlaget og indholdet i de fremtidige olieudbudsrunder i 
havområdet ud for Grønland. 

• ”Mineralstrategi 2009 - Opdatering af mål og planer for mineralefterforskningen i 
Grønland”. Planen beskriver tiltag og betingelser for den fremtidige efterforskning 
og udnyttelse af hårde mineraler. 

Der er bred politisk enighed i Grønland om at arbejde for at udvikle råstofsektoren til et 
bærende erhverv, som bidrager positivt til den økonomiske udvikling og til skabelsen af 
nye arbejdspladser. Målsætningen er et væsentligt element i den langsigtede økonomiske 
politik, som har til hensigt at understøtte udviklingen af alternative erhvervssektorer til 
fiskeriet, blandt andet med henblik på at mindske den nuværende meget store 
afhængighed af det årlige bloktilskud fra Danmark. 

Udviklingen af råstofsektoren skal ske på en måde, så det er til størst mulig gavn for det 
grønlandske samfund. Samfundet skal sikres den højst mulige konkurrencedygtige andel 
af overskuddet ved udvinding, ligesom der skal sikres lokal indsigt og viden om 
aktiviteterne, blandt andet med henblik på at sikre, at lokal arbejdskraft og lokale 
virksomheder anvendes i størst muligt omfang.  

Det er en klar politisk forudsætning for alle olie- og gasaktiviteter, at disse gennemføres 
sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt. Det arktiske miljø er sårbart, og det 
grønlandske erhvervsgrundlag og den grønlandske kultur er i stor udstrækning knyttet til 
naturen og miljøet. Naalakkersuisut agter i løbet af valgperioden, at fremsætte forslag om 
de nødvendige lovreguleringer samt forslag om hjemtagelse af relevante sagsområder, 
således at miljøreguleringen af de ikke-levende ressourcer kan foretages af en uafhængig 
instans. Naalakkersuisut vil i den forbindelse sikre, at miljørådgivning som hidtil bliver 
baseret på en uafhængig videnskabelig evaluering. 
 

Det er med sigte på øget beskæftigelse, virksomhedsinddragelse og indtjening, at 
råstofaktiviteterne skal fremmes. En forudsætning for, at der kan gøres fund, som kan 
udnyttes kommercielt og dermed understøtte øget beskæftigelse og indtjening, er, at 
efterforskningsaktiviteten til stadighed er tilstrækkelig høj. Som følge af det høje 
omkostningsniveau for efterforskning i Grønland er det af stor betydning, at 
råstofindustrien varetager en væsentlig del af de samlede efterforskningsaktiviteter. Det er 
således et væsentligt strategisk mål at gøre industrien interesseret i at investere i 
efterforskning i Grønland. Det er i den forbindelse vigtigt, at myndighederne offentliggør 
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klare målsætninger med hensyn til hvordan, hvornår og på hvilke vilkår, der kan 
gennemføres efterforsknings- og udnyttelsesaktiviteter i Grønland. 

Der pågår en løbende intens konkurrence mellem en række lande verden over om at 
tiltrække råstofselskabernes opmærksomhed. Af den grund er det af afgørende betydning, 
at der som minimum kan fremvises: 

• geologiske data og undersøgelser, der sandsynliggør tilstedeværelsen af 
kommercielle kulbrinteforekomster i undergrunden,  

• konkurrencedygtige tilladelsesvilkår,  

• stabile rammebetingelser og  

• en effektiv myndighedsbehandling.  

I Naalakkersuisut’s forslag til strategi for den fremtidige råstofefterforskning og udnyttelse i 
Grønland tages der afsæt i behovet for en langsigtet fastholdelse af den industriinteresse, 
som det er lykkedes at opbygge inden for de seneste år, hvor Grønland har oplevet en 
hidtil uset international interesse for råstofpotentialet i den grønlandske undergrund.  
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3.0 Sektorstrategi for olie og gas  

3.01 Licenspolitikken 
Naalakkersuisut’s strategi og handlingsplaner for efterforskning og udnyttelse af olie og 
gas er om nævnt beskrevet i sektorplanen: ”Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i 
Grønland – Strategi for licenspolitikken 2009”. Planen beskriver grundlaget og indholdet i 
de fremtidige olieudbudsrunder i havområdet ud for Grønland.  

Efterforskningsaktiviteter på olieområdet er karakteriseret ved betydelige investeringer og 
ikke mindst betydelige efterforskningsrisici. Et centralt element i sektorstrategien er derfor, 
at der til stadighed fastholdes et højt efterforskningsniveau i flere forskellige regioner i 
Grønland. 

Årsagen hertil er, at det ikke på forhånd er muligt at forudsige, hvilken region som først vil 
føre til det ønskede gennembrud i olieaktiviteterne. Det kan således forventes, at ikke alle 
nuværende licensområder fører til kommercielle fund.  

Inden for de seneste år har Grønland oplevet en stor international interesse for 
råstofpotentialet i den grønlandske undergrund. Siden 2002 har der været gennemført 5 
udbudsrunder. Desuden er der offshore Sydvestgrønland tildelt licenser i henhold til den 
såkaldte Åben Dør politik.   

   

  Oversigt over udbudsrunder og Åben Dør licenser 
 

 

2002 

2004 

2006 

2007 

2008 

2010 

2012  

2013 
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Udbudsrunder 2002 og 2004 

Udbudsrunderne i 2002 og 2004 resulterede i, at det canadiske olieefterforskningsselskab 
EnCana fik tildelt to efterforsknings- og udnyttelsestilladelser benævnt Lady Franklin og 

Atammik, i havet vest for Nuuk.  

 

Udbudsrunder 2006 og 2007 

Udbudsrunderne i Disko-Nuussuaq regionen i 2006 og 2007 resulterede i et gennembrud 
med hensyn til olieindustriens interesse for det grønlandske oliepotentiale. I denne region 
blev der tildelt i alt 7 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til nogle af verdens største 
olieselskaber. Licenshaverne er fordelt på følgende tilladelser: Sigguk og Eqqua (Cairn 
Energy, Petronas, NUNAOIL); Puilasaq (DONG, ExxonMobil, Chevron, NUNAOIL); Orsivik 
(ExxonMobil, Husky, NUNAOIL); Kangerluk og Ikermiut (Husky, NUNAOIL) og Naternaq 
(PA Resources, NUNAOIL). 
 
 

Åben dør 2008 

I 2008 blev Cairn Energy PLC og NUNAOIL A/S meddelt 4 efterforsknings- og 
udnyttelsestilladelser i Åben Dør1 området ud for Sydvestgrønland benævnt Kingittoq, 
Saqqamiut, Sallit og Uummannarsuaq (Cairn Energy, NUNAOIL). 
 
 
Planlægning af udbudsrunden 2010 og udbudsrunder i de kommende år 

I forlængelse af den succesfulde udbudsrunde i Disko-Nuussuaq regionen i havet ud for 
Vestgrønland, er der gennem de senere år forberedt udbudsrunder i Grønlands 
nordvestlige og nordøstlige havområder, dvs. Baffin Bugten ud for Nordvestgrønland og 
Grønlandshavet ud for Nordøstgrønland. Forberedelserne har omfattet en lang række 
undersøgelser, hvoraf bl.a. kan nævnes: 
 

• Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og Grønlands Naturinstitut (GN) har 
gennemført en omfattende strategisk miljøvurdering af havområderne ud for 
Nordvest- og Nordøstgrønland  

• Der er i samarbejde mellem Råstofdirektoratet og De Nationale Geologiske 
Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udført en systematisk analyse og 
vurdering af alle geo-data af Baffin Bugt-regionen  

                                                           

1 Åben Dør-områderne er karakteriseret ved at have en lav datadækning og er derfor forbundet med en høj 

efterforskningsrisiko. Områderne er omfattet af en særlig procedure, hvor der kan ansøges om tilladelse til 

kulbrinteefterforskning året rundt, og hvor ansøgninger behandles i den rækkefølge de modtages.  
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• Der er i samarbejde mellem Råstofdirektoratet, Danmarks Meteorologiske Institut 
(DMI) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU), udført undersøgelser af ændringer 
i regionens isforhold  

• Der er i samarbejde med det internationalt anerkendte IHS Energy gennemført en 
international benchmark-analyse af konkurrencedygtige modeller for skatter og 
afgifter på olieområdet. I analysen sammenlignes Grønland med knapt 20 andre 
lande 

• Den af USGS (U.S. Geological Survey) gennemførte vurdering af olie- og 
gaspotentialet i den arktiske region herunder i havområderne ud for Nordvest- og 
Nordøstgrønland 

 
 
Resultatet af udbudsrunden i Baffin Bugt 2010 

I slutningen af 2009 blev udbudsrunden for Baffin Bugt igangsat. Udbudsområdet havde et 
areal på ca. 151.000 km2. Området blev inddelt i 14 blokke, som varierede i størrelse 
mellem ca. 8.000 km2 og 15.000 km2. 

Forud for sidste frist for indsendelse af ansøgning til efterforsknings- og 
udnyttelsestilladelse ved udbudsrunden for Baffin Bugt havde 13 internationale 
olieefterforskningsselskaber kvalificeret sig til at blive godkendt som operatør i området. 
For at blive godkendt som operatør i området skal selskaberne kunne dokumentere: 

• At de har den fornødne erfaring med efterforskning og udnyttelse af olie og gas i 
arktiske områder 

• At de har opbygget et beredskab til at håndtere olieaktiviteter i området sikkerheds-, 
sundheds- og miljømæssigt forsvarligt  

• At de har det fornødne finansielle beredskab til at gennemføre en omfattende 
olieefterforskning, udbygning og nedlukning af aktiviteterne 

Disse kriterier er bl.a. valgt for at beskytte miljøet, fiskebestandene samt de unikke 
bestande af pattedyr og fuglekolonier m.m.  

Ved ansøgningsfristen den 1. maj 2010 havde Råstofdirektoratet modtaget 17 
ansøgninger om efterforsknings- og udnyttelsestilladelser efter olie og gas i Baffin Bugt. 
Ansøgningerne kom fra 12 internationale olieselskaber. De mange ansøgninger betød, at 
der var konkurrence om flere af de udbudte tilladelsesblokke, hvorfor der efterfølgende 
foregik et omfattende vurderings- og forhandlingsforløb, inden de bedste ansøgninger blev 
godkendt af Naalakkersuisut. 

Naalakkersuisut godkendte den 26. november 2010 fordelingen af de enkelte 
tilladelsesblokke i Baffin Bugt. I alt 7 eneretstilladelser til efterforskning og udnyttelse af 
olie og gas er blevet tildelt til følgende olieselskaber: Qamut (ConocoPhillips, DONG, 
NUNAOIL); Anu og Napu (Shell, Statoil, GDF SUEZ, NUNAOIL); Pito, Napariaq og 
Ingoraq (Cairn Energy, NUNAOIL); Tooq (Mærsk Oil, NUNAOIL). 
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De 7 tilladelsesblokke i Baffin Bugten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tildelingen af olieblokke er sket i henhold til de på forhånd offentliggjorte 
bedømmelseskriterier, hvor der især lægges vægt på a) selskabernes systemer til 
håndtering af sikkerhed, sundhed og miljø samt praktisk erfaring med olieaktiviteter, b) 
selskabernes finansielle styrke samt c) de tilbudte efterforskningsprogrammer. De tildelte 
tilladelsesblokke dækker tilsammen et areal på 70.768 km2. 

 

3.02 Kommende udbudsrunder i havet ud for Nordøstgrønland 
Allerede i forlængelse af den succesfulde udbudsrunde i Disko-Nuussuaq regionen i havet 
ud for Vestgrønland (2006 og 2007), blev der gennem de efterfølgende år forberedt 
udbudsrunder i Grønlands nordvestlige og nordøstlige havområder, dvs. Baffin Bugten ud 
for Nordvestgrønland og Grønlandshavet ud for Nordøstgrønland. Udbudsrunderne i såvel 
Nordvestgrønland (Baffin Bugt) som Nordøstgrønland (Grønlandshavet) blev politisk 
vedtaget i efteråret 2009.  
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Med udgangspunkt i den af Danmarks Miljøundersøgelser og Grønlands Naturinstitut 
udarbejdede Strategiske miljøvurdering er udbudsområdet i Grønlandshavet i 
Nordøstgrønland placeret med behørig afstand til kystnære strækninger. Området omkring 
Ittoqqortoormiit og Scoresby Sund-fjorden udbydes ikke. 

Udbuddet vil blive gennemført inden for et bruttoområde, som består af 3 delområder. Det 
nordlige delområde har et areal på ca. 95.600 km2, det nordøstlige delområde har et areal 
på ca. 1.900 km2, og det sydlige delområde har et areal på ca. 21.500 km2. Det samlede 
bruttoområde i Nordøstgrønland er på ca. 119.000 km2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Områdeafgrænsningen er foretaget i tæt dialog med de såkaldte KANUMAS-selskaber i 
henhold til den såkaldte KANUMAS-aftale2. Af aftalen fremgår det, at KANUMAS-gruppen 
kan nominere 30.000 km2 inden for udbudsarealet på 119.000 km2, som skal indgå i en 
første udbudsrunde (prærunde) forbeholdt licensgrupper med en operatør, som tilhørte 
den oprindelige KANUMAS-gruppe. Selskaberne kan desuden nominere yderligere 20.000 
km2, som skal indgå i den åbne fase 2 af udbudsrunden i havet ud for Nordøstgrønland. 

                                                           

2 KANUMAS-projektet blev iværksat i slutningen af 1989 som en langsigtet satsning med henblik på at fremme olieaktiviteter i 

områderne. KANUMAS-projektet var et regionalt seismisk undersøgelsesprojekt i havområder i Nordvestgrønland (Baffin Bugt) og 

Nordøstgrønland, som blev udført af en gruppe bestående af Exxon, Statoil, BP, Japan National Oil Corporation (JNOC), Texaco, Shell 

og NUNAOIL. KANUMAS-tilladelsen var en forundersøgelsestilladelse (som udløb i midten af 1990’erne) og indeholdt således ikke en 

eneret for rettighedshaverne. Alligevel indeholdt tilladelsen betydelige efterforskningsforpligtelser, hvilket må ses i sammenhæng med, 

at der til tilladelsen er knyttet en særlig præferencestilling for KANUMAS-selskaberne. Uanset at den oprindelige Kanumas tilladelse er 

udløbet, så eksisterer der fortsat en præferencestilling for de deltagende selskaber. Denne præferencestilling gælder bl.a. i relation til 

udbudsrunden i Nordøstgrønland, hvor bl.a. de enkelte KANUMAS-selskaber har ret til at deltage i en særlig prærunde (fase 1) forud for 

den egentlige udbudsrunde (fase 2). 

 

 

Bruttoareal for udbudsrunder offshore Nordøstgrønland: 
 

• Udbudsrunden i Nordøstgrønland vil bestå af en 
for-runde og en efterfølgende almindelig 
udbudsrunde: 

 

o 15. december 2012: Ansøgningsfrist til for-
runden 

 

o 15. oktober 2013: Ansøgningsfrist til den 
almindelige runde 
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Senest den 1. januar 2011 skal KANUMAS-gruppen3 nominere et areal på 50.000 km2, 
som skal omfatte de tilladelsesblokke olieselskaberne kan byde på i fase 1 og fase 2 i 
udbudsrunden. Nomineringen fra KANUMAS-gruppens medlemmer vil også omfatte et 
forslag til inddeling af arealet i tilladelsesblokke. 

Senest den 1. maj 2011 skal myndighederne offentliggøre det areal på 50.000 km2 som 
skal omfatte tilladelsesblokkene i såvel fase 1 som fase 2. Den 1. september 2011 skal 
KANUMAS-gruppen nominere et område på 30.000 km2, som skal omfatte de 
tilladelsesblokke, olieselskaberne kan byde på i fase 1. De 30.000 km2 skal ligge inden for 
det oprindeligt nominerede areal på 50.000 km2. 

Senest den 1. januar 2012 skal myndighederne fastlægge og offentliggøre afgrænsningen 
af de 30.000 km2 samt den endelige inddeling af arealet i de prædefinerede 
tilladelsesblokke, som KANUMAS-selskaberne kan byde på i prærunden. 

Den 1. marts 2012 er der deadline for indsendelse af ansøgninger til prækvalifikation for 
olieselskaber, som ønsker at blive godkendt som operatør for tilladelser, der bliver udbudt 
ved prærunden i Nordøstgrønland. 

Den 15. april 2012 bliver prækvalifikationen som operatør afgjort. 

Den 15. december 2012 er der deadline for ansøgning til efterforsknings- og 
udnyttelsestilladelser ved prærunden i Nordøstgrønland for olieselskaber eller grupper af 
olieselskaber. 

Den 1. juli 2013 er der deadline for indsendelse af ansøgninger til prækvalifikation for 
olieselskaber, som ønsker at blive godkendt som operatør for tilladelser, der bliver udbudt 
ved den ordinære udbudsrunde i Nordøstgrønland. Den 15. august 2013 bliver 
prækvalifikationen som operatør afgjort. 

Den 15. oktober 2013 er der deadline for ansøgning til efterforsknings- og 
udnyttelsestilladelser ved den ordinære udbudsrunde i Nordøstgrønland for olieselskaber 
eller grupper af olieselskaber. 

 

3.03 Tilladelser i Åben Dør området 
Åben Dør-områderne omfattede indtil 2008 havområdet ud for Sydvestgrønland mellem 
60°N og 63°N samt Jameson Land i Østgrønland. Åben Dør-områderne er karakteriseret 
ved at have en lav datadækning og er derfor forbundet med en høj efterforskningsrisiko.  

Områderne er omfattet af en særlig procedure, hvor der kan ansøges om tilladelse til 
kulbrinteefterforskning året rundt, og hvor ansøgninger behandles i den rækkefølge de 
modtages.  

                                                           

3 KANUMAS gruppen har afleveret nomineringen inden for den fastsatte tidsfrist. 
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Råstofdirektoratet har mærket en stigende interesse for hele havområdet syd for 63°N. Det 
blev derfor i december 2007 indstillet til fællesrådet, at det nuværende Åben Dør-område 
udvides til også at omfatte havområdet syd for 60°N. Fællesrådet og efterfølgende 
regering og landsstyre godkendte denne indstilling. Der er siden 2008 tildelt fire 
efterforsknings- og udnyttelsestilladelser til Cairn Energy og Petronas i tilladelsesblokke 
syd for 60°N. 

Råstofdirektoratet har endvidere i 2010 modtaget yderligere fire ansøgninger om 
efterforsknings- og udnyttelsestilladelser fordelt på tre ansøgninger i havområdet syd for 
60°N og en på Jameson Land i Østgrønland. Alle disse ansøgninger er under behandling. 

 

3.04 Miljøbeskyttelse og miljøvurdering ved olieaktiviteter  
Det er et krav i henhold til lovgivningen, at alle aktiviteter skal gennemføres i 
overensstemmelse med bedste internationale praksis4.   
 
Det betyder blandt andet at Naalakkersuisut kræver, at der stilles krav om finansielle 
garantier fra olieselskaberne, til dækning af udgifter til oprydning fra eventuelle udslip eller 
til dækning af andre forpligtelser som måtte opstå som følge af olieaktiviteterne..  
 
Det marine miljø ud for Grønland er sårbart, og havet er fundamentet for fiskeri og fangst i 
Grønland. Olieefterforskning bliver derfor reguleret efter en høj international standard, så 
aktiviteterne kan ske med de mindste mulige påvirkninger af miljø, fiskeri og fangst. Det 
fremgår af de af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udarbejdede retningslinjer til 
selskaberne5, at der stilles meget høje miljømæssige krav, på linje med dem der f.eks. 
benyttes i Barentshavet. For at sikre dette, startede for flere år siden et omfattende 
arbejde med udførelse af strategiske miljøundersøgelser, analyser og udarbejdelse af 
regler. Dette er sket i et tæt samarbejde med DMU og Grønlands Naturinstitut. 
 
Strategiske Miljøvurderinger (Strategic Environmental Impact Assessments) er grundige 
udredninger af hvordan natur og miljø kan blive påvirket og af hvordan effekterne bedst 
begrænses. Miljøvurderingerne er en vigtig del af grundlaget for en politisk stillingtagen til, 
om et område skal åbnes for olieefterforskning. DMU har i samarbejde med Grønlands N 
aturinstitut udarbejdet Strategiske Miljøvurderinger af områderne vest for Disko øen, i 
Baffin Bugten og i Grønlandshavet ud for Nordøstgrønland, før områderne blev åbnet for 
olieudbudsrunder. Den strategiske miljøvurdering beskriver de miljømæssige 
konsekvenser af olieaktiviteter i hele området og peger på de foranstaltninger, som skal 
gennemføres for at sikre en miljømæssig forsvarlig olieaktivitet. 
 

                                                           

4 DMU har på vegne af selvstyret udarbejdet retningslinier for de miljøundersøgelser som skal gennemføres i 
forbindelse med olieaktiviteter, herunder indsamling af seismik, boringer, udnyttelse mv. Reglerne er baseret på Arktisk 
Råds anbefalinger til offshoreaktiviteter. 
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Før en olieboring eller andre efterforsknings-, udbygnings- eller produktionsaktiviteter kan 
påbegyndes, skal olieselskabet derudover selv udføre en grundig miljøvurdering af bore-
aktiviteten. Selskabets miljøvurdering skal lægges frem i offentlig høring, inden der træffes 
en politisk beslutning og gives en godkendelse til aktiviteten. Kravene til miljøvurderingen 
er udarbejdet af DMU. Miljøvurderingen skal detaljeret beskrive aktiviteterne og der skal 
argumenteres for, at det er de bedste og mest miljøvenlige tekniske løsninger der benyttes 
og at aktiviteterne er planlagt så biologisk følsomme områder forstyrres mindst muligt. 
Olieselskabets miljøvurdering vil blive gennemgået kritisk af både DMU og Grønlands 
Naturinstitut m.fl. samt sendt i høring hos borgere, organisationer og institutioner.  
 
 

3.05 Olie- og gaspotentialet offshore Nordgrønland  
 

Havet ud for Nordvestgrønland 

United States Geological Survey (USGS) har udarbejdet et estimat for uopdagede olie- og 
gas-ressourcer i undergrunden i havet mellem Nordvestgrønland og Nordøstcanada. 
Estimatet er baseret på eksisterende geofysiske data (eksempelvis seismik) og resultater 
fra et mindre antal boringer ud for både Vestgrønland og Canada og er derfor behæftet 
med en vis usikkerhed. Gennemsnitsskønnet (mean) for olie og gas i regionen er opgjort til 
7,3 milliarder tønder olie, 51,8 milliarder kubikfod gas og 1,2 milliarder tønder flydende 
gas, svarende til i alt ca. 17 milliarder tønder olieækvivalenter. USGS undersøgelser peger 
på, at potentialet kan være højere, ligesom det kan være lavere. 
 
 

Havet ud for Nordøstgrønland 

USGS har ligeledes udarbejdet et estimat for de gennemsnitlige uopdagede 
kulbrinteressourcer i havet ud for Nordøstgrønland. Gennemsnitsskønnet (mean) for olie 
og gas i regionen er opgjort til 9 milliarder tønder olie, 86 trillioner kubikfod naturgas samt 
8 milliarder tønder flydende naturgas svarende til i alt 31,4 milliarder tønder 
olieækvivalenter. Af disse beregninger fremgår det, at ca. 85% af ressourcerne for både 
olie og gas findes i Danmarkshavnsbassinet. USGS undersøgelser peger på, at potentialet 
kan være meget højere, ligesom det kan være lavere. 
 

3.06 Isforholdene 
Klimaforandringer med opvarmning og afsmeltning af havisen omkring Grønland og 
Nordpolshavet, afsmeltning af den grønlandske indlandsis og optøning af permafrosten til 
følge, er alle faktorer, som påvirker råstofområdet. 
 
Klimaforandringerne vil formodentlig have en mærkbar effekt på den fremtidige 
råstofefterforskning, både på land og i havområderne. Højere temperaturer og dermed 
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længere feltsæsoner, kortere vintre, en længere sæson med åbent vand, mindre isdække 
og færre isbjerge er alle faktorer, der i høj grad vil øge mulighederne for, at selskaber kan 
undersøge mulighederne for råstofforekomster i Grønland. 
 
Råstofdirektoratet har i samarbejde med DTU og DMI gennemført omfattende nye 
undersøgelser af isforholdene i offshore områderne ud for Nordvest- og Nordøstgrønland. 
Desuden er udviklingen i isforholdene i det arktiske ocean og betydningen heraf for de 
nordlige områder blevet vurderet. 
 
Isforholdene i havet ud for Vestgrønland kan i relation til olieindustrien opdeles i spørgsmål 
vedrørende henholdsvis isbjerge og havis. For så vidt angår isbjerge viser 
undersøgelserne, at isbjergene driver mod nord og nordvest, hvorefter de driver ned langs 
den canadiske østkyst. Selv om isbjerge er en operativ udfordring i området, er håndtering 
af disse et forhold, som en række selskaber i dag har betydelig operativ erfaring med fra 
sammenlignelige områder (f.eks. ud for Newfoundland), ligesom Cairn Energy håndterede 
isbjerge uden nævneværdige problemer ved efterforskningsboringerne ud for 
Vestgrønland i 2010. 
 

 

 
 
 
Med hensyn til havis viser observationer, at det hovedsageligt er første års havis som 
findes offshore Nordvestgrønland, og at havis-tykkelsen i gennemsnit ligger på 80-100 cm. 
Når man sammenligner gennemsnittet af antallet af isfrie dage for perioden 1978-2008 
med data fra perioden 2000-2008 fremgår det, at antallet af isfrie dage i havet ud for 
Vestgrønland er øget markant.  
 

Figuren viser det dominerende drivmønster for isbjerge i havområdet mellem Grønland og Canada. Satellitfotoet giver et 
billede af udbredelsen af større isbjerge i og omkring Disko Bugten. Kilde: Billedet til venstre – fra Nazareth & Steensboe 
(1998). Billedet til højre – RADARSAT i DEA/BMP, 2000). 
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Isforholdene i havet ud for Nordøstgrønland vedrører primært havis. En væsentlig 
parameter for udvikling i isforholdene i Nordøstgrønland er udvikling af isforholdene i det 
arktiske ocean. Flerårsis driver ned gennem Framstrædet til havet ud for Nordøstgrønland.  
 
I september 2007 lå isudbredelsen i det arktiske hav på sit laveste niveau nogensinde i de 
ca. 35 år, hvor der er gennemført satellitobservationer af havisen i det arktiske ocean. 
 

 
 

De to figurer viser isudbredelse og strømforhold i det arktiske hav. Kilde: Billedet til venstre – fra Alfred 
Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung. Billedet til højre - The National Snow and Ice Data 
Center, Boulder, Colorado. 

 

Gennemsnitligt antal isfrie dage i perioden 2000-2008 (Hvidegaard et al. 2008). 
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Denne udvikling er forsat i 2010, hvor isudbredelsen i det arktiske ocean var på sit 
næstlaveste niveau i de år, hvor der er foretaget målinger. 
 
 

 
 
Figuren viser den gennemsnitlige havisudbredelse i det arktiske hav i september fra 1979 frem til 2010. 
Kilde: The National Snow and Ice Data Center, Boulder, Colorado. 

 

 
Udviklingen i isforholdene kan sammenfattes således: a) Havisen i det arktiske ocean 
reduceres hurtigt i disse år, både for så vidt angår koncentration som tykkelse, b) Andelen 
af flerårsis er aftagende, det vil sige at den tilbageværende havis i højere grad består af 
tyndere førsteårsis og c) Offshore områderne for Nordøstgrønland påvirkes og vil blive 
yderligere påvirket af isreduktionen i det arktiske ocean. 
 

3.07 Efterforskningsaktiviteter efter kulbrinter 
Efterforskningsaktiviteter på olieområdet er karakteriseret ved betydelige investeringer og 
ikke mindst betydelige efterforskningsrisici. Et centralt element i sektorstrategien er derfor 
som nævnt, at der til stadighed fastholdes et højt efterforskningsniveau i flere forskellige 
regioner i Grønland.  

Årsagen hertil er, at det ikke på forhånd er muligt at forudsige, hvilken region som først vil 
føre til det ønskede gennembrud i olieaktiviteterne.  

Det kan således forventes, at ikke alle de nuværende tilladelsesområder (Sydgrønland – 
det centrale Vestgrønland – Disko-Nuussuaq – Baffin Bugt) fører til kommercielle fund. I år 
2010 blev der i alt indsamlet 46.310 km seismisk data, heraf blev de 39.775 km data 
indsamlet i Vestgrønland, hvor bl.a. Cairn og PA Resources indsamlede data i deres 
eneretstilladelsesområder. Alle seismiske togter forløb som planlagt, uden uheld, og blev 
udført med stor respekt for det omgivende miljø.  
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Der blev inden gennemførelsen af de seismiske togter udarbejdet VVM-undersøgelser 
som påkrævet, og der blev under togterne medbragt havpattedyr- og fugleobservatører 
samt fiskeriforbindelses-officerer.  

 

3.08 Efterforskningsboringer 
Capricorn Greenland Exploration – 1 Ltd., et datterselskab til Cairn Energy Plc indsendte 
en ansøgning om godkendelse af 2 efterforskningsboringer primo marts 2010. Ultimo juni 
2010 indsendte Cairn endnu en ansøgning om godkendelse af yderligere 2 boringer.  

Godkendelsen til at påbegynde efterforskningsboringerne inden for selskabets tilladelse, 
nr. 2008/10, Sigguk, vest for Nuussuaq halvøen, blev meddelt af Naalakkersuisut 
henholdsvis d. 14. juni og d. 17. august.  

Selve boreprogrammet fordrede forskelligartet avanceret teknologi og høje 
driftsstandarder for at klare udfordringerne i et offshore arktisk miljø. De to borerigge, som 
gennemførte operationen var Stena Don, som er en semi-submersible og boreskibet 
Stena Forth. Begge borerigge er designet til at arbejde i hårdt vejr og logistisk vanskelige 
områder.  

En række fartøjer blev anvendt til at yde støtte til og fungere som nødberedskab for 
aktiviteterne, heriblandt forsyningsskibe, støtteskibe og isbrydere. Et fragtfartøj blev 
anvendt som offshore depotskib og som en ekstra indkvarteringsmulighed. Af yderligere 
logistiske enheder blev der anvendt helikoptere og fastvingede luftfartøjer til 
personaletransport til og fra feltområdet, støttefaciliteterne og den internationale lufthavn 
Kangerlussuaq. Eksisterende onshore faciliteter i Nuuk, Aasiaat, Sisimiut og Ilulissat blev 
benyttet til opbevaring af materiale, helikopterbase, håndtering af visse affaldstyper, 
forsyning af brændstof, vand og materialer samt til begrænset onshore indkvartering af 
medarbejdere på projektet.  

Ansøgningen om tilladelse til at gennemføre efterforskningsboringerne blev ledsaget af 
VVM- og VSB-undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet og Vurdering af 
Samfundsmæssig Bæredygtighed) samt en række uddybende dokumenter og rapporter 
vedrørende sikkerheds-, sundheds- og beredskabsmæssige forhold m.m., som kræves i 
henhold til god international praksis. Der blev fra myndighedernes side stillet krav om 
efterlevelse af de norske Nordsø-regler. Det indebærer regler i relation til boreoperationer, 
sikkerhedsprocedurer, udstyr m.m. I forlængelse heraf blev der endvidere stillet krav om 
etablering af et is-management system efter bedste arktiske standarder, miljøkrav i 
overensstemmelse med Arktisk Råds anbefalinger osv. 

Ansøgningen og undersøgelserne var igennem en omfattende høringsproces hos alle 
relevante offentlige myndigheder, og VVM- og VSB- redegørelserne var tillige i offentlig 
høring. 

I den direkte myndighedsbehandling har en række myndigheder og institutioner, blandt 
andre Råstofdirektoratet, Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU), Grønlands Naturinstitut 
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og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt en 
række andre myndigheder og organisationer været involveret. Beredskabskomiteen 
bestående af bl.a. Grønlands Kommando, politiet, Rigsombudsmanden, 
sundhedsvæsenet m.fl. har som forberedelse til boresæsonen holdt en række 
beredskabsmøder og øvelser. 

Råstofloven stiller krav til, at rettighedshaveren sørger for, at sikkerheds- og 
sundhedsmæssige risici i forbindelse med offshoreanlæg, der anvendes ved 
efterforskning, er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som muligt. 

Risikovurderingen skal dokumenteres i en sikkerheds- og sundhedsredegørelse og skal 
også omfatte en evakueringsanalyse, der skal påvise, at personalet på offshoreanlægget i 
kritiske situationer, kan evakueres til et sikkert sted på en effektiv og kontrolleret måde. 
Der blev etableret en meget omfattende beredskabsplan inden boringerne påbegyndtes.  

Cairn Energy indgik kontrakt med Oil Spill Response Limited, som er et internationalt 
anerkendt oliebekæmpelsesselskab. I forbindelse med boringerne blev der placeret udstyr 
i udvalgte havnebyer samt på beredskabsfartøjer. Desuden blev beredskabsudstyr 
placeret i et internationalt beredskabscenter, som i henhold til en detaljeret 
beredskabsplan kunne flyves til Grønland inden for 36 timer. Ydereligere pådrog Cairn 
Energy sig i samarbejdsaftalen med Selvstyret og kommunerne at donere 
oliebekæmpelsesudstyr til et permanent grønlandsk oliespildsberedskab. 

Et andet meget vigtigt forhold er, at der blev stillet krav om, at der ved boringer i havet ud 
for Grønland skulle være to borerigge på plads. Der blev desuden stillet krav om, at 
boreoperationerne skulle slutte flere måneder før, havisen satte ind i regionen. Der er 
således tale om en aflastningsboringspolitik, som er væsentlig bedre end international 
praksis. 

 

3.09 Tilsyn 
Der blev gennemført et meget omfattende tilsynsprogram, som indebar gennemførelse af 
en række inspektioner med deltagelse af myndighederne, norske rådgivere og 
repræsentanter fra de canadiske myndigheder (National Energy Board). 

Det kunne i den forbindelse konstateres, at boringerne blev gennemført i henhold til meget 
høje sikkerhedsstandarder, og at alle myndighedskrav bliv efterlevet samvittighedsfuldt. Et 
positivt element var konstateringen af den høje sikkerhedskultur, som var etableret blandt 
alle medarbejderne på boreenhederne og følge- og støttefartøjerne. 

Boringerne i 2010 forløb sikkerheds- og miljømæssigt i overensstemmelse med planerne, 
og boreresultaterne har indtil videre været i overensstemmelse med forventningerne.  

Det er værd at bemærke, at der kun var relativt få isbjerge i området, og at der i perioder 
slet ikke var isbjerge i området. I de tilfælde, hvor der har været isbjerge, har is-
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management systemerne fungeret som forventet, og bugsering af isbjerge har ikke 
indebåret nogen væsentlige vanskeligheder. 

 

3.10 Geologiske resultater fra olieboringerne i 2010 
Cairn Energy har offentliggjort de foreløbige geologiske resultater fra selskabets boringer i 
havet vest for Disko-Nuussuaq. Cairn oplyser, at der er fundet olie i Alpha-brønden. Olien 
er observeret i en 460 meter tyk sektion af en serie af vulkanske bjergarter.  

Laboratorieundersøgelser af forskellige olieholdige prøver fra brønden bekræfter 
tilstedeværelsen af to olietyper med forskellig oprindelse og grader af modenhed. Det var 
den første olie, som blev fundet i årets boreprogram. Der bliver for øjeblikket lavet 
geokemiske analyser af flere olieholdige prøver. 

Medio august rapporterede Cairn om fundet af gas i T8-brønden i samme område, og der 
er således konstateret kulbrinter i de to første brønde i området. 

De foreløbige resultater fra olieboringer i 2010 var lovende, eftersom de understøttede de 
tidligere formodninger om eksistensen af et aktivt kulbrintesystem i Disko Vest-regionen. 
Det er dog endnu for tidligt at foretage konklusioner i relation til det kommercielle olie- og 
gaspotentiale i området. Der er behov for analyser af sommerens resultater samt for 
yderligere efterforskningsaktiviteter, før der kan drages mere vidtgående konklusioner. 

 

3.11 Olieefterforskningsboringer i 2011 

Cairn Energy har varslet formelt at ville indsende ansøgning om tilladelse til at gennemføre 
4 efterforskningsboringer i havet vest for Grønland den 1. marts 2011. Naalakkersuisut 
skal i givet fald godkende selskabets planer, inden nye boringer vil kunne iværksættes. 

Cairn oplyser, at selskabet planlægger at anvende 2 boreenheder til 
efterforskningsboringerne, dels et boreskib og dels en borerig, hvilket også var tilfældet i 
2010. I 2011 planlægges det, at benytte ”Leiv Eiriksson” (borerig) og ”Corcovado” 
(boreskib), begge ejet og opereret af det norske boreselskab Ocean Rig, som bl.a. har 
opereret i Nordsøen. 

I forbindelse med indlevering af en ansøgning om at udføre olieefterforskningsboringer 
kræver Naalakkersuisut, at der udarbejdes en Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) samt 
en vurdering af projektets samfundsmæssige bæredygtighed (VSB). Såvel VVM’en som 
VSB’en kommer i offentlig høring, og alle borgere og interessenter har mulighed for at 
indgive deres kommentarer.  
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Med hensyn til efterforskningsboringer i 2011 vil der blive stillet de samme høje krav til 
ansøgninger som i 2010. Ansøgninger skal være ledsaget af VVM- og VSB-undersøgelser 
samt en række uddybende dokumenter og rapporter vedrørende sikkerheds-, sundheds- 
og beredskabsmæssige forhold m.m., som kræves i henhold til god international praksis. 
Ansøgningen og undersøgelserne skal igennem en omfattende høringsproces hos alle 
relevante offentlige myndigheder, og VVM- og VSB- redegørelserne skal tillige i offentlig 
høring. 

I den direkte myndighedsbehandling indgår en række myndigheder og institutioner, udover 
Råstofdirektoratet er det bl.a. DMU, Grønlands Naturinstitut og GEUS. 
Beredskabskomiteen bestående af Grønlands Kommando, politiet, Rigsombudsmanden, 
sundhedsvæsenet m.fl., der som forberedelse til boresæsonen skal holde en række 
interne beredskabsmøder og øvelser. Det vil desuden være et krav, at der skal 
gennemføres en fælles øvelse med Cairn Energy inden tilladelse til efterforskningsboring 
kan gives. Yderligere skal der gennemføres minimum 1 fælles øvelse under boringerne. 

I lighed med godkendelser af olieefterforskningsboringer i 2010 vil der blive stillet krav om 
efterlevelse af de norske Nordsø-regler. Det indebærer regler både i relation til 
boreoperationer, sikkerhedsprocedurer, udstyr m.m. I forlængelse heraf vil der blive stillet 
krav om etablering af et is-management system efter bedste arktiske standarder. Der vil, 
hvis tilladelse til efterforskningsboring godkendes, blive gennemført et omfattende 
tilsynsprogram, hvor der vil blive gennemført inspektioner med deltagelse af de 
grønlandske myndigheder og norske rådgivere.   

Et andet meget vigtigt forhold er, at der er stillet krav om, at der ved boringer i havet ud for 
Grønland skal være to borerigge på plads. Der er desuden stillet krav om, at 
boreoperationerne skal slutte flere måneder før, der kommer havis ind i regionen. Der er 
således tale om en relief-well politik, som er væsentlig bedre end den internationale 
praksis. 

Det vil ligeledes være et krav, at Cairn Energy indgår aftale med et internationalt 
oliespildsbekæmpelsesfirma om etablering af en 3-trins oliespildsbekæmpelsesplan i 
overensstemmelse med international praksis. Dette indebærer bl.a., at der vil blive 
placeret olieberedskabsudstyr på fartøjer ved boreriggene, der vil blive placeret yderligere 
bekæmpelsesudstyr i en nærliggende grønlandsk havneby, og videre vil der være udstyr 
placeret i et internationalt beredskabscenter, som i henhold til en beredskabsplan kan 
bringes til Grønland inden for 36 timer. Desuden vil der via aftaler være adgang til andre 
beredskabscentre. 

3.12 Samfundsmæssig Bæredygtighed 
Pr. 1. januar 2010 trådte den ny råstoflov i kraft i forbindelse med at råstofområdet blev 
hjemtaget. Et af de nye krav i råstofloven er, at der efter § 76, stk. 1, ikke kan meddeles 
godkendelse af en aktivitet, der må antages at kunne få væsentlig indvirkning på 
samfundsmæssige forhold, før der er foretaget en vurdering af den samfundsmæssige 
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bæredygtighed (VSB) ved udførelse af aktiviteten, og at redegørelsen derfor (VSB-
redegørelse) er godkendt af Naalakkersuisut. 

Bestemmelsen i § 76, stk. 1 skal ses i sammenhæng med råstoflovens 
formålsbestemmelse i § 1, stk. 2, hvorefter der tilstræbes samfundsmæssig 
bæredygtighed i forbindelse med råstofaktiviteter. Kravet om samfundsmæssig 
bæredygtighed skal sikre, at aktiviteterne tilrettelægges på en sådan måde, at 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag, og at der tages de nødvendige 
foranstaltninger for at modvirke negative virkninger for samfundet, samtidig med at positive 
udviklingsmuligheder afdækkes og søges udnyttet.  

Det ansøgte boreprogram om op til 4 olieefterforskningsboringer i sommeren 2010 blev 
vurderet til at kunne have en væsentlig samfundsmæssig indvirkning. En VSB-vurdering 
og en VSB-redegørelse blev således indleveret, sendt i offentlig høring via Selvstyrets 
høringsportal i næsten 7 uger og afslutningsvis godkendt. 

På baggrund af VSB’en indgik Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer, Ove 
Karl Berthelsen (IA) den første samarbejdsaftale (Impact Benefit Agreement – IBA) i 
Grønlands historie. IBA’en blev indgået mellem Selvstyret, kommunerne Qaasuitsup, 
Qeqqata og Sermersooq og Cairn Energy (Cairn). 

IBA’en bestod af en række tiltag, såsom: 

o Inddragelse af grønlandske virksomheder, herunder indgåelse af kontrakter med Air 
Greenland og Arctic Base Supply som direkte underleverandører, samt afholdelse 
af et leverandørseminar for mulige nye leverandører 

o Ansættelse af grønlandsk arbejdskraft gennem Arctic Base Supply og Cairn, samt 
en række indirekte jobs vedrørende service for havnen, affaldshåndtering, 
infrastruktur og i servicesektoren 

o Bæring af Nunaoil (ca. 300 mio. kr.) 

o Uddannelse, hvor Cairn har afsat midler til engelskkurser til udmøntning i 1. kvartal 
2011 via Sprogcentret i Sisimiut, samt træning af fire Air Greenland piloter. Fortsat 
uddannelse af Råstofdirektoratet og Nunaoils ansatte samt Beredskabsudstyr til 
brug ved et oliespild. Udstyret er estimeret til at koste ca. 28 mio. kr. 

o Videnskabelige undersøgelser i samarbejde med DMU og DMI, herunder revidering 
af følsomhedsatlas og en undersøgelse af undervandsstøj i forbindelse med 
gennemførelse af et boreprogram (sidstnævnte blev finansieret i samarbejde med 
Råstofdirektoratet) 

En foreløbig samlet opgørelse over Cairn Energys boreprogram i 2010 giver resultatet 
som fremgår af nedenstående tabel. Cairn Energy indgik, som allerede nævnt, som de 
første i Grønlands historie en Impact Benefit Agreement. Aftalen blev indgået med 
Naalakkersuisut og de tre kommuner Qaasuitsup, Qeqqata og Sermersooq. En del af 
bidragene under kompetenceløft og de videnskabelige studier indgik i denne aftale.  
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Grønlandske virksomheder fik ordrer for ca. 150 mio. kr. i løbet af sæsonen. Herudover 
var afledte økonomiske effekter såsom underleverandørers køb hos grønlandske 
virksomheder og dermed bibeholdelse af grønlandske arbejdspladser, skatteindtægter 
med videre. 

 

 Cairn Energys boreprogram, 2010 

Samlet beløb anvendt af Cairn i forbindelse med boreprogrammet 

på at udvikle det nationale olieselskab (Nunaoil A/S) til et 

selvstændigt olieselskab 

300 mio. kr. i 2010 

Kompetenceløft mv. 28,0 mio. kr. i 2010 

Videnskabelige studier 15,5 mio. kr. i 2010 

Værdi af leverancer fra grønlandske virksomheder 150 mio. kr. i 2010 

Foreløbig opgørelse over A-skatter for udenlandske medarbejdere Mindst 35 mio. kr. i 2010 

Cairn Energy’s samlede opgørelse for boreprogrammet 2010. Figuren viser fordelingen af midler på en række 

tilgodesete områder i Grønland.  

Cairn Energy har afholdt udgifter på 300 mio. kr. på vegne af NUNAOIL gennem 
olieboreprogrammet 2010. Disse udgifter vil repræsentere en direkte værdi for NUNAOIL 
såfremt boreprogrammet leder til produktion, eller såfremt NUNAOIL sælger sin 
licensandel. 

Ansøgningen om efterforskningsboringer offshore efter olie var den første i 10 år. Der er 
derfor gennemført en massiv informationskampagne. Kampagnen bestod af en TV-
udsendelse og et radioprogram begge sendt på KNR, en række borgermøder, en kronik i 
Sermitsiaq, udgivelse af et hæfte om olieboringer samt informationsmøder med 
nøgleinteressenter, herunder Grønlands Arbejdsgiverforening, NUSUKA, SIK, KNAPK, 
KANUKOKA m.fl. 

 

3.13 Uddannelse 
I efteråret 2010 blev Råstofskolen i Sisimiut færdiggjort og stod dermed klar til at huse de 
uddannelses- og kompetencetiltag, der skulle igangsættes for at uddanne den del af den 
grønlandske befolkning, der ønskede ansættelse i råstofbranchen.  
 
I forbindelse med den øgede aktivitet på olie- og gasområdet har Selvstyret udtrykt ønske 
om udvidelse af skolens uddannelses- og kursusaktiviteter til også at omfatte denne 
branche. I den forbindelse har Selvstyret godkendt, at skolen nu bærer navnet 
Råstofskolen. 
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I december måned 2010 blev der afholdt et seminar på Råstofskolen, hvor temaet var de 
grønlandske brancheskolers mulige medvirken ved uddannelse af den grønlandske 
befolkning til olie- og gasbranchen.  
 
På seminaret var der enighed om, at de grønlandske brancheskoler kan løfte denne 
opgave på et niveau, som tilfredsstiller de krav der måtte være fra myndigheder og 
aktører, og at opgaven skal koordineres af Råstofskolen. 
  
Offshoreuddannelserne på erhvervsuddannelsesområdet skal være styret af reel 
efterspørgsel. Videncentret (Råstofskolens afdeling for ekstern samarbejde og 
registrering) skal spotte opgaverne og dermed uddannelsesbehovene. Dette sker ved at 
holde sig ajour med VSB’er og IBA-aftalerne i takt med at disse bliver tilgængelige, og 
især ved løbende direkte kontakt med de selskaber der opererer med boring o.l.  
 
Derudover skal Råstofskolens videncenter stå for:  
 

• Fælles markedsføring og information for de involverede brancheskoler 
• Uddanne og vejlede Piareersarfiit / arbejdsmarkedskontorer til visitations- og 

registreringsopgaver 
• Central registreringssted vedrørende kurser og kursister 
• Holde styr på certificeringer, udstedte certifikater og certifikatudløb 

 
I forbindelse med IBA-forhandlingerne med olieselskabet Cairn har Selvstyret/ 
Råstofskolen præsenteret et uddannelsesprogram med et budget på godt 15,0 mio. kr., 
som omfatter en række offshore uddannelsesaktiviteter, herunder et program rettet mod 
uddannelse af offshore borebisser og opgraderingskurser for kokke, stewarder, elektrikere, 
maskinister og mekanikere. Desuden er der i uddannelsesplanen peget på kurser for 
terminalarbejdere, sikkerhedskurser, engelskkurser m.m. Der vil derudover i de kommende 
IBA forhandlinger med Cairn blive fremsat forslag om en fælles satsning på brug af IKT 
(Informations- og Kommunikationsteknologi) til de uddannelsesaktiviteter, som foreslås 
igangsat på Sprog- og Råstofskolen m.fl. 
 
Det er endnu uklart i hvilket omfang, der kan skaffes finansiering til samtlige 
uddannelsesønsker. Udover mulig medfinansiering fra Cairn Energy er det 
Naalakkersuisuts målsætning at styrke koordinationen af de nuværende bevillingstyper 
inden for erhvervsuddannelserne, herunder skolernes grundbevillinger, AMA 
(ArbejdsMarkedsAfgift) og PKU (ProjektKompetenceUdvikling) m.v.  
 

3.14 Skatter og afgifter/royalties m.m. i forbindelse med udvinding af olie og gas  
Det er myndighedernes opgave at udforme regler for royalties og skatter, samt andre vilkår 
for deltagelse i efterforskning og produktion, så det grønlandske samfund opnår det 
største mulige udbytte af aktiviteterne. Eftersom ekspertisen indehaves af internationale 
olieselskaber er det væsentligt, at vilkårene udformes, så olieselskaberne finder vilkårene 
konkurrencedygtige i forhold til sammenlignelige områder andre steder i verden. 
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Når efterforskning er i en indledende fase – som det er tilfældet i Grønland – vil områdets 
prospektivitet alt andet lige blive opfattet som højst usikker. Det er på den baggrund 
nødvendigt, at private selskaber får et incitament til at efterforske i de nye områder, 
således at de kan se en chance for en rimelig økonomisk gevinst i tilfælde af fund som 
kompensation for den store økonomiske risiko selskaberne påtager sig ved efterforskning. 
Selskaberne foretager således en afvejning af muligheden for at gøre fund i et område og 
det økonomiske udbytte, de kan få af et eventuelt fund. 
 
Foruden de geologiske og omkostningsmæssige forhold samt skatte- og 
royaltybetingelserne spiller den mulige salgspris for de producerede kulbrinter en central 
rolle for vurderingerne. Olieselskaberne skal basere deres beslutninger på forventningerne 
til energiprisernes udvikling mange år frem i tiden, og lægger således ikke alene det 
nuværende høje prisniveau til grund for eventuelle investeringskalkuler vedrørende 
grønlandske aktiviteter. 
 
Typisk vil man sætte lempelige vilkår i de første licenser, der udstedes i et område, for at 
give selskaberne et incitament til at foretage en pionerindsats. Senere kan 
betingelserne/vilkårene strammes i nye licenser, hvis området viser sig prospektivt (d.v.s. 
indeholder olie/gas i kommercielle mængder). Ligeledes er det nødvendigt at sikre sig, at 
vilkårene er konkurrencedygtige i forhold til andre lande.  
 
De fleste lande benytter sig af en kombination af en eller flere af følgende økonomiske 
instrumenter: Selskabs- og udbytteskat, produktions- og/eller overskudsroyalty, 
statsdeltagelse/overskudsdeling/ produktionsdeling, arbejds- og træningsforpligtelser.  
 
Skatterne fastlægges typisk i lovgivningen, mens f.eks. royalties af forskellig art 
fastlægges i forbindelse med hver licensrunde med udgangspunkt i bl.a. prospektivitet, 
logistiske betingelser m.m. Ændringer i de økonomiske vilkår, bør desuden kun ske i takt 
med nye væsentlige geologiske informationer, som mindsker efterforskningsrisikoen. 
Endvidere signaleres der med stabile vilkår seriøsitet og troværdighed overfor 
olieindustrien. 
 
Med udgangspunkt i en situation, hvor de geologiske data i Grønland er lovende men 
sparsomme, og de høje efterforsknings- og udbygnings- og driftsomkostninger knyttet til 
bl.a. vanddybde, is og oceanografiske forhold m.m., er det en forudsætning, at de 
økonomiske vilkår skal være tilstrækkeligt attraktive til at tiltrække olieselskaberne til at 
søge om efterforskningstilladelser i Grønland. Det er endvidere en forudsætning for at 
justere og/eller stramme vilkårene i fremtidige udbudsrunder, at der gøres et markant 
geologisk gennembrud, som øger områdets prospektivitet mærkbart. 
 
Der er i samarbejde med de internationalt anerkendte energikonsulentvirksomheder IHS 
Energy og PriceWaterhouseCoopers, PWC, gennemført en international 
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benchmarkanalyse med henblik på fastsættelse af skatter og afgifter m.m. i forbindelse 
med olie og gasudvinding i Grønland. 
 

 

IHS Energy’s og PWC’s benchmark-analyse af de skattemæssige vilkår for olieindustrien. Grønland er markeret med pil 

 
På den baggrund er følgende økonomiske vilkår fastlagt og udmeldt for 
olieudbudsrunderne i 2010, 2012 og 2013: 
 

• Selskabsskat og udbytteskat 
• Progressiv overskudsroyalty, dvs. der skal betales en stigende royalty til det 

offentlige, når overskuddet stiger 
• En 12,5 % bæring af NUNAOIL A/S i efterforskningsfasen 
• Diverse afgifter og gebyrer til dækning af omkostninger ved myndighedsbehandling 

 
Modellen indebærer, at det offentlige opkræver ca. 59 % af overskuddet ved olieaktiviteter. 
 
 
Konklusion vedrørende lande-sammenligning 

Med mere end 120 lande på verdensplan, som konkurrerer om olieselskabernes 
investeringer i efterforskning og udnyttelse, er det væsentligt at kende Grønlands 
konkurrenceposition i forhold til andre lande. Olieselskaberne kan nemt rette deres 
efterforskningsbudgetter mod andre lande og regioner. Konkurrencen kommer således fra 
såvel nabolande, som andre frontier-lande samt lande med veludviklede olieprovinser. 
 
Det fremgår i sammenligningen, at Grønland ligger højere end såvel en del modne 
olielande som frontier- og nabolande. Grønland opkræver således mere i Government 
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Take end Canada, Færøerne, Storbritannien, Argentina, New Zealand, Marokko og 
Falklandsøerne, som er nogle af de største konkurrenter.   
 
Overskudsroyalty indføres som regel med den begrundelse, at samfundet dermed opnår 
en andel af overskuddet ved en olieproduktion. Overskudsroyalty beregnes af overskuddet 
i forhold til den investerede kapital. Fordelen ved en overskudsroyalty er, at 
olieselskaberne først skal betale royalty, når der er opnået en rimelig intern forrentning af 
olieselskabernes investeringer. Dermed opnår olieselskaberne sikkerhed for, at de ikke 
skal betale royalty i en situation, hvor produktionen er tabsgivende. Dette gør lande med 
en overskudsroyalty attraktive for selskaber, som overvejer at investere i risikofyldte 
områder som Grønland. 
 
Royalty på bruttoomsætning betales typisk fra produktionens start med en fast andel af 
produktionsværdien. Betaling af royalty er dermed uafhængig af størrelsen af overskuddet 
ved en udnyttelse af et eventuelt fund. Fordelen ved en omsætningsbestemt royalty er, at 
det offentlige får en indtægt ved produktionens start, uanset om olieselskabet har et 
overskud, da royalty ikke er afhængig af overskuddets størrelse. Ulempen ved en 
omsætningsbestemt royalty er, at olieselskaberne risikerer at skulle betale royalty i en 
situation, hvor produktionen er tabsgivende. Olieselskaberne betragter derfor denne form 
for royalty som en uhensigtsmæssig beskatningsparameter og foretrækker derfor andre 
fiskale redskaber og lande, som ikke har en royalty på bruttoomsætning.  
 
Når der gennemføres udbud af olielicenser i offshore-områderne ud for Nordgrønland, 
som er karakteriseret ved høje driftsomkostninger, er det væsentligt ikke at gennemføre en 
Government Take model, som er investeringshæmmende, idet dette vil kunne dæmpe 
efterforskningen i området. Det anbefales, at en justering af licensvilkårene tidligst kommer 
på tale, når der er sket væsentlig ændring i de prospektive rammer, dvs. når der er gjort et 
kommercielt fund. Det skal desuden erindres, at der blandt licensvilkårene er en 
bestemmelse om tilbagelevering af licensareal til myndighederne. Bestemmelsen 
indebærer, at der ved udgangen af hver delperiode (ca. hvert 3. år) skal tilbageleveres ca. 
30 % af licensarealet. Dette betyder, at myndighederne ved et oliefund, har mulighed for at 
genudbyde de omkringliggende tilbageleverede områder på nye vilkår. 
 

3.15 Regneeksempel på offentligt provenu ved den nuværende Government 
Take model 
Det nøjagtige Government Take afhænger af indtægter ved salg og udgifter ved 
produktion samt en række andre parametre som afskrivninger, fradrag, produktionsfeltets 
levetid m.v. Herunder er der i samarbejde med PWC gennemført tre beregninger baseret 
på et felt på henholdsvis 500 mio. tønder olie, 1 mia. og 2 mia. tønder olie. Beløbene 
angiver en forventet indtjening for Grønland i Government Take, fordelt på parametrene 
skat, royalty og Nunaoils andel. 
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Forudsætningerne for nedenstående beregninger er blandt andet en salgspris på USD 75, 
en produktionsperiode på ca. 30 år samt omkostninger til produktion, drift, transport og 
nedlukning af anlægget fastsat på baggrund af relevante internationale referencer. 
 
 
 
(Beløb i DKK mio.) 500 mio. 

tønder 
 1.000 mio. 

tønder 
 2.000 mio. 

tønder 
 

Udbytte- / selskabsskat 32.706 33 % 62.620 30 % 143.667 28 % 
Overskudsroyalty 14.893 15 % 45.781 21 % 137.000 27 % 
Nunaoil, 12,5 %-andel 6.683 6 % 13.123 6 % 28.938 6 % 
Samlet Government 
Take over ca. 30 år 

54.283 54 % 121.524 57 % 309.605 61 % 

Kilde: Råstofdirektoratet og PriceWaterhouseCoopers. Til beregningen er USD omregnet til DKK med valutakurs 530 

 
 

3.16 Råstoffond 
Inatsisartut vedtog på efterårssamlingen 2008 Landstingslov om Grønlands Råstoffond 
med det formål at sikre en hensigtsmæssig håndtering af de potentielle råstofindtægter, 
herunder ikke mindst fra olieaktiviteter med henblik på understøttelse af et økonomisk 
selvbærende Grønland. 
 
Udviklingen i aktiviteter og indtægter i samfundet vil kunne have en utilsigtet negativ 
indflydelse på det øvrige erhvervslivs konkurrenceevne som følge af en uforholdsmæssig 
stigning i det generelle løn- og omkostningsniveau. Dette kan forringe virksomheders 
konkurrenceevne både nationalt og internationalt og føre til fald i investerings- og 
beskæftigelsesniveauet i andre sektorer end råstofsektoren.  
 
De øgede indtægter forventes imidlertid forsvarligt at kunne anvendes til at forbedre de 
langsigtede rammebetingelser for samfundsøkonomien i form af øgede investeringer i 
uddannelses- og forskningsområdet samt investeringer til forbedring og modernisering af 
landets infrastruktur, for eksempel vejanlæg, havneanlæg, energi, strukturomlægninger 
m.m.  
 
Ovennævnte forhold kan bl.a. håndteres ved at indtægterne spares op i en råstoffond. En 
sådan opsparing sikrer også, at afkastet af formuen kan komme mange generationer til 
gode, og dermed understøtte et langsigtet, selvbærende Grønland. Det fremgår af lovens 
ikrafttrædelsesbestemmelser, at inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar året efter det 
kalenderår, hvori Inatsisartut første gang godkender et landskasseregnskab, der viser at 
selvstyrets råstofindtægter i regnskabsåret var på mindst 5 millioner kr. 
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Seismisk dataindsamling i Grønland for perioden 2001-2010
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3.17 Statistik på kulbrinteområdet 
Olieefterforskningen foregår på mange forskellige måder, bl.a. ved efterforskningsboringer, 
seismisk dataindsamling på havet, detaljeret kortlægning af havbunden og indsamling af 
magnetiske og gravimetriske data fra fly.  

Seismisk dataindsamling er en meget udbredt metode til at kortlægge områders 
geologiske struktur. Metoden baserer sig på, at de forskellige geologiske lag i 
undergrunden tilbagekaster lydbølger på hver deres måde. Seismiske undersøgelser på 
havet foregår ved, at et skib slæber et sæt luftkanoner efter sig og derefter et langt kabel 
med hydrofoner, kaldet en streamer.  År 2010 var det hidtil mest produktive år med 
indsamling af i alt 46.310 km seismisk data, hvilket fremgår af nedenstående tabel.  

 

Figuren viser indsamlet seismisk data i perioden 2001 - 2010 

 

Den seismiske aktivitet er afhængig af antallet af tilladelser, hvor nye tilladelseshaver 
normalt starter med at analysere og kortlægge undergrunden. Der har også været en øget 
aktivitet forud for udbudsrunderne, hvor den kommercielle seismiske industri flere år i 
forvejen indsamler data i et kommende udbudsområdet med det formål at videresælge 
data til interesserede olieselskaber, så disse har et bedre grundlag til at bedømme, hvor 
attraktivt et område er. Dette er en af grundene til, at der er blevet indsamlet så store 
mængder seismisk data i 2010 både i Østgrønland til udbudsrunden i 2012 og i 
Vestgrønland forud for den netop overståede Baffin Bugt udbudsrunde. 

Nedenfor er angivet de omkostninger, der har været forbundet med indsamling af 
seismiske data i Grønland. 
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Seismisk dataindsamlingsomkostninger for perioden 2001-2010
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Figuren viser omkostninger til indsamling af seismisk data i perioden 2001-2010 
 

 

Ved en sammenligning mellem antal indsamlede km seismisk data og omkostninger er det 
iøjefaldende, at prisen for at indsamle seismisk data er faldet betydeligt alene de sidste to 
år. 
 
Der er dog andre efterforskningsomkostninger end seismisk dataindsamling. Alle 
rettighedshavere af eneretstilladelser forpligter sig bl.a. til at gennemføre miljøstudier og 
andre relevante studier.  

Nedenstående figur viser de samlede olieefterforskningsomkostninger for hele Grønland. 
Omkostningerne i tabellen indeholder seismisk dataindsamling, miljøstudier, geologiske 
studier, efterforskningsboringer, uddannelsesbidrag, efterforsknings- og tilladelsesgebyrer, 
administration m.m.  

I alt viser tabellen, hvor meget det reelt koster både rettighedshavere af 
forundersøgelsestilladelser og eneretstilladelser at efterforske olie i Grønland. Som det 
ses af tabellen, er der sket en eksplosiv vækst i efterforskningsomkostningerne. Dette er 
hovedsageligt sammenhængende med udbudsrunden i Disko Vest i 2006/2007, hvorefter 
rettighedshaverne af eneretstilladelserne er forpligtiget til at indsamle en vis mænge data 
m.m. samt med Cairn Energy’s efterforskningsboringer i 2010. Siden 2002 er de samlede 
efterforskningsomkostninger for kulbrinter på ca. 740 mio. USD. 
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Samlede olieefterforskningsomkostninger i Grønland for 
perioden 2002-2010
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Figuren viser de samlede olieefterforskningsomkostninger i Grønland for perioden 2002-2010 
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4.0 Hårde mineraler 

4.01 Sektorstrategi for hårde mineraler  
Naalakkersuisuts strategi og handlingsplaner for efterforskning og udnyttelse af hårde 
mineraler er beskrevet i sektorplanen ”Mineralstrategi 2009”. Hovedmålsætninger i 
strategien er, at alle projekter skal gennemføres miljø- og samfundsmæssigt bæredygtigt, 
herunder skal det sikres, at:  
 

• Samfundet får en konkurrencedygtig andel af overskuddet ved udvinding. 
 

• Grønlandsk arbejdskraft og grønlandske virksomheder anvendes i størst muligt 
omfang. 

 
• Alle råstofaktiviteter gennemføres sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt 

forsvarligt. 
 

• Befolkningen sikres medindflydelse og viden i forbindelse med udvikling af 
råstofsektoren. 

 
• Udviklingen sker med respekt for grønlandske værdier. 

 
Mineralefterforskningen i Grønland har i nyere tid været præget af, at det typisk har været 
såkaldte juniorselskaber, der har foretaget den indledende efterforskning med henblik på 
at modne projekter. På dette punkt ligner Grønland andre såkaldte ”green-field” områder - 
det vil sige områder, der er underudforsket med hensyn til potentialet for 
mineralforekomster, set i forhold til lande med tilsvarende geologiske formationer. 
 
De væsentligste parametre for mineralinvesteringer i et givet land er: Det geologiske 
potentiale og muligheder for metaller og mineraler, lovgivning, fiskale vilkår, institutionelle 
faktorer og rammebetingelser samt politisk stabilitet. 
 
Med et tilstrækkeligt stort geologisk vidensniveau er det muligt at definere favorable 
geologisk interessante områder med potentiale for mineralforekomster. 
Mineralforekomster er ikke jævnt fordelt på jordkloden, men koncentreret i specifikke 
regioner. Denne type regioner tiltrækker sig en betydelig del af den globale 
efterforskningsaktivitet, fordi selskaberne disse steder har sikkerhed for, at de geologiske 
processer har formået at koncentrere metallerne i form af mineraliseringer. Det er derfor 
særlig vigtigt for et ”green-field” område som Grønland at kunne pege på en mulig 
tilstedeværelse af provinser med et attraktivt geologisk miljø for mineralforekomster for 
derigennem at tiltrække industriens interesse. 
 
Det overordnede mål er opbygning af geologisk viden ved at øge den konkrete viden om 
attraktive geologiske miljøer for mineralforekomster i Grønland med henblik på at 
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markedsføre denne viden over for mineralindustrien, således at det gøres attraktivt at 
søge efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i Grønland.  
 
På denne baggrund er målsætningerne i Mineralstrategien fra 2009, at: 
 
• Grønland skal være et eftertragtet efterforskningsområde 
• Der skal sikres en rimelig samfundsmæssig andel af værdierne ved udvinding, 

herunder indtægter, beskæftigelse og leverancer samt kompetenceopbygning 
• Vilkårene for tilladelser skal være  

- rimelige for både små og store selskaber,  
- robuste over for svingende konjunkturer samt  
- enkle og lette at administrere for selskaber og myndigheder 

• Småskala mineaktiviteter skal understøttes som et særligt fokusområde 
• Alle råstofaktiviteter skal gennemføres sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. 

Det arktiske miljø er meget sårbart, og det grønlandske erhvervsgrundlag og den 
grønlandske kultur er i stor udstrækning knyttet til naturen og miljøet 

 
Der er udpeget fire overordnede virkemidler i Mineralstrategien: a) Indsamling af 
geologiske data og undersøgelser, der sandsynliggør undergrundens mulighed for 
kommercielle mineralforekomster, b) transparente og konkurrencedygtige tilladelsesvilkår, 
c) stabile rammebetingelser og d) en effektiv myndighedsbehandling. 
 

4.02 Offentlige undersøgelser og indsamling af geologiske data  
Koblingen mellem mineral/metal og bjergarter har ført til at Råstofdirektoratet i samarbejde 
med forskellige samarbejdspartnere gennemførte såkaldte ressourceevalueringer af 
geografiske områder som det centrale Vestgrønland, Sydgrønland og Nuuk-regionen: 
• Det er målet at øge den konkrete viden om potentielle mineralførende geologiske 

miljøer i Grønland med en sådan detaljeringsgrad, at denne viden umiddelbart kan 
anvendes af efterforskningsindustrien. Fokus vil i de kommende år være på 
områder, som ikke er licensbelagte og som er karakteriseret ved et begrænset 
geologisk kendskab. Et særligt fokusområde er kortlægning af mineralpotentialet i 
Sydøstgrønland 

• Der vil være fokus på alle typer mineralske råstoffer, som er økonomisk 
bæredygtige i stor som lille skala med undtagelse af radioaktive grundstoffer. Det 
kan være metalliske råstoffer, smykkestene, industrimineraler, ædelsten, special 
metaller mv. 

• Et særligt tema er at øge sandsynligheden for at gøre store fund af udvalgte 
mineraler og metaller, såsom specialmetaller, zink, nikkel m.v., hvor Grønland kan 
være blandt de markedsførende minelande 
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4.03 Miljøbeskyttelse og miljøvurdering ved mineral aktiviteter 
I forbindelse med efterforskning og udnyttelse af mineraler i Grønland er det et 
væsentligt aspekt, at der indgår vurderinger af effekterne på miljøet og på anden 
udnyttelse af naturressourcerne.  
 
Der er udarbejdet regler for udførelse af efterforskningsaktiviteter, hvor det er 
defineret, at aktiviteter skal godkendes, inden de kan igangsættes. Her er det også 
beskrevet, at der er særlige krav til at udføre aktiviteter i en række områder, som er 
betegnet som ”Vigtige områder for dyrelivet”.  
 
I forbindelse med udnyttelse, skal det selskab, som ønsker at udnytte en given 
forekomst, udarbejde en redegørelse for mulige miljøpåvirkninger samt en plan for, 
hvordan påvirkningerne kan undgås eller minimeres. Forud for udarbejdelsen af en 
VVM-undersøgelse (Vurderinger og Virkninger på Miljøet) skal der laves en 
kortlægning af områdets miljøtilstand. Disse såkaldte Baseline studier skal indledes 2 
– 3 år før VVM-undersøgelsen udarbejdes.  
 
Kortlægning af kulturarv i form af arkæologiske forekomster m.m. er en integreret del 
af kravene til miljøundersøgelser og miljøbeskyttelse. 
 
DMU har udarbejdet en vejledning for udarbejdelse af Baseline studier og for VVM-
redegørelser. Sigtet med regelsættene for efterforskning og udnyttelse er at beskytte 
miljøet så godt som muligt.  
 
Til yderligere sikring af en høj miljøstandard opretholder DMU en database for 
miljødata og -prøver. Det er særdeles nyttigt for såvel myndigheder som selskaber, 
som ønsker at operere i områder, hvor der tidligere er efterforsket og udført 
miljøundersøgelser, som f.eks. i Citronen Fjord, Kangerlussuaq (Østgrønland), 
Maarmorilik, Kringlerne og Kuannersuit. I forbindelse med nye tilladelser er det ifølge 
reglerne ("Guidelines for Preparing an Environmental Impact Assessment (EIA) 
Report for Mineral Exploitation in Greenland") et krav, at selskaberne afleverer 
miljødata og prøver til den offentlige database i DMU. 
 
Et yderligere tredje forhold er timingen af miljøundersøgelser i forbindelse med 
planer om udnyttelse. Det er vigtigt, at selskaberne forstår, at der skal være tid til at 
udføre de undersøgelser, som skal bruges til at kunne forudsige miljøeffekterne af et 
givet projekt. Der skal foreligge tilstrækkelig viden til at kunne udarbejde den VVM-
redegørelse, der skal indgå i den politiske behandling af en udnyttelsestilladelse.  
 
Det er baggrunden for, at der er indført en praksis, hvor selskaber, der anses for at 
nærme sig "udnyttelsesstadiet", bliver orienteret om kravene til VVM-arbejdet ved 
møder, hvor relevante myndigheder deltager, herunder DMU og RD.  
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4.04 Status på forundersøgelses-, efterforsknings- og udnyttelsestilladelser 
2010 var et år med en stor interesse for efterforskning i Grønland og var på mange måder 
et rekordår. Der er i løbet af året i alt søgt 47 nye efterforskningstilladelser (hvoraf 20 ved 
årets udgang var under behandling), 7 forundersøgelsestilladelser og 6 småskala 
tilladelser. Derudover er der udløbet 1 forundersøgelsestilladelse og 5 
efterforskningstilladelser samt opgivet 21 tilladelser. 2010 er derfor endnu et år med en 
nettofremgang i antal mineraltilladelser. I nedenstående tabel fremgår tilladelsesstatus pr. 
31. december 2010.  

 

Tabel 1: Status på mineraltilladelser 31/12 2010 

Der er pr. 31. december 2010 tildelt følgende mineraltilladelser 

Forundersøgelser 16 

Efterforskningstilladelser 74 

Udnyttelsestilladelser 4 

Småskalatilladelser (med og uden eneret) 6 

Ansøgninger under behandling 20 

Tilladelser i alt inklusiv  120 

 

4.05 Udnyttelsestilladelser 
Som det fremgår af tabel 1, er der ultimo 2010 udstedt fire udnyttelsestilladelser. De fire 
projekter er guldminen i Nalunaq, bly/zinkminen i Maarmorilik, Malmbjergprojektet på 
Jameson Land og olivinminen i Fiskefjord.  

Olivinminen er pt. under nedlukning. Der forhandles pt. med en potentiel ny ejer af minen. 
Det er dog stadig uvist om en ny ejer overtager produktionen. Ved en eventuel 
overdragelse af minen til en ny ejer vil produktionen forholdsvis hurtigt kunne genoptages.  

Malmbjergprojektet afventer bedre verdensmarkedspriser på molybdæn.  

Den Sorte Engel minen ved Maarmorilik er under konstruktion, og den egentlige 
produktion er planlagt med start i 2012. Selskabet planlægger at opstille en kabelbane fra 
lejrområdet og op til mineindgangen i løbet af 2011. Når minen kommer i drift forventes 
beskæftiget ca. 100 medarbejdere, hvoraf ca. 75 % af de ansatte vil være grønlandsk 
arbejdskraft. 

Guldminen ved Nalunaq nær Nanortalik er i øjeblikket eneste producerende mine. Der 
forventes en optimering af produktionen fra og med januar 2011. I november/december 
2010 var omkring 60 - 70 personer direkte beskæftiget i minen, primært i forbindelse med 
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konstruktion og vedligeholdelse af udstyr. Det forventes, at ca. 75 % af de ansatte vil være 
grønlandsk arbejdskraft. 

4.06 Efterforsknings-, forundersøgelses- og småskalatilladelser 
I løbet af 2010 blev der i alt meddelt 27 nye efterforskningstilladelser (yderligere 20 er 
under behandling), 7 forundersøgelsestilladelser og 6 småskala tilladelser. Nedenstående 
tabel viser i oversigtsform de endeligt tildelte tilladelser, samt type og areal.  

Tabel 2: Ansøgte efterforsknings-, forundersøgelses- og småskalatilladelser i 2010 

Tilladelsesnr. Selskab/person Type Areal 

2010/01 Greengems Aps. Efterforskning 7 km2 

2010/02 Greenland Minerals and Energy A/S  Efterforskning 80 km2 

2010/05 Avannaa Exploration Ltd.  Efterforskning 122 km2 

2010/06 Platina Resources Limited  Efterforskning 293 km2 

2010/10 NunaMinerals A/S  Efterforskning 27 km2 

2010/17 21st North  Efterforskning 151 km2 

2010/20 Avannaa Exploration Ltd.  Efterforskning 14 km2 

2010/22 Hunter Minerals Pty Ltd  Efterforskning 25 km2 

2010/24 Rimbal Pty Ltd  Efterforskning 47 km2 

2010/26 NunaMinerals A/S Efterforskning 173 km2 

2010/27 NunaMinerals A/S  Efterforskning 288 km2 

2010/29 NunaMinerals A/S  Efterforskning 23 km2 

2010/31 Avannaa Exploration Ltd.  Efterforskning 24 km2 

2010/32 Avannaa Exploration Ltd.  Efterforskning 405 km2 

2010/36 NunaMinerals A/S  Efterforskning 27 km2 

2010/37 NunaMinerals A/S Efterforskning 631 km2 

2010/38 NunaMinerals A/S Efterforskning 179 km2 

2010/39 NunaMinerals A/S Efterforskning 1.073 km2 

2010/40 Hudson Resources Inc.  Efterforskning 653 km2 

2010/41 NunaMinerals A/S Efterforskning 1.225 km2 

2010/42 Hudson Resources Inc. Efterforskning 88 km2 

2010/43 NunaMinerals A/S  Efterforskning 48 km2 

2010/45 Angel Mining PLC  Efterforskning 134 km2 

2010/46 Greenland Resources Ltd. Efterforskning 84 km2 

2010/47 Ironbark Zinc Limited Efterforskning 1.192 km2 

2010/49 21st North  Efterforskning 133 km2 

2010/44 NunaMinerals A/S  Særlig efterforskning 1.095 km2 

2010/07 Teta Metal Mining Ug  Forundersøgelse Vestgrønland 

2010/14 North Cape Minerals AS Forundersøgelse Vestgrønland 

2010/18 21st North  Forundersøgelse Vestgrønland 

2010/21 Avannaa Exploration Ltd.  Forundersøgelse Østgrønland 

2010/33 NunaMinerals A/S  Forundersøgelse Nordgrønland 

2010/34 NunaMinerals A/S  Forundersøgelse Vestgrønland 
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2010/35 Avannaa Exploration Ltd. Forundersøgelse Nordgrønland 

2010/60 Småskala 1 Småskala uden eneret Kommune Kujalleq 

2010/61 Småskala 2 Småskala uden eneret Kommuneqarfik Sermersooq 

2010/62 Småskala 3 Småskala uden eneret Kommuneqarfik Sermersooq 

2010/66 Småskala 4 Småskala uden eneret Kommuneqarfik Sermersooq 

2010/68 Småskala 5 Småskala uden eneret Qeqqata Kommunia 

2010/04 Småskala 6 Småskala med eneret 1 km2 på Storø 

 

Som det fremgår af tabel 2, har mange forskellige selskaber søgt og fået tildelt tilladelser i 
2010. Tilmed kommer disse selskaber fra vidt forskellige lande.  

De tilladelsesområder, der er tildelt i løbet af året, er fordelt over hele Grønland og ikke 
kun i de befolkningstætte områder i Vest- og Sydgrønland.  De mere fjerne områder i Øst- 
og Nordgrønland har således også været berørte. Især områder i Nordøstgrønland er 
interessante for mange selskaber, men resten af Østgrønland er begyndt at blive et 
interessant efterforskningsmål for mange selskaber.  

Dette er i god tråd med Råstofdirektoratets strategi om at undersøge det forholdsvist 
ukendte efterforskningsområde i Sydøstgrønland og at højne interessen for området som 
et efterforskningsmål i Grønland.  

Endelig er der i løbet af 2010 tildelt 6 nye småskala tilladelser, hvoraf 5 er uden eneret for 
områder i henholdsvis Kommune Kujalleq, Qeqqata Kommunia og Kommuneqarfik 
Sermersooq, og 1 er med eneret for et 1 km2 område på Storø i Godthåbsfjorden.  

 

4.07 Fremskredne efterforskningsprojekter 
På mineralområdet er en række efterforskningsprojekter efterhånden ved at nærme sig et 
fremskredent stadie. Det forventes derfor, at nedenstående projekter vil kunne overgå til 
udnyttelsesprojekter inden for de næste 1-5 år. De mest fremskredne projekter er (i ikke 
prioriteret rækkefølge):  

o Eudialytprojektet ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) mellem Narsaq og Qaqortoq 

o Rubin/safirprojektet ved Qeqertarsuatsiaat 

o Jernprojektet ved Isukasia (Isua) nord for Nuuk 

o Guld og platingruppeelementprojektet ved Skærgården nord for fjorden 
Kangerlussuaq i Østgrønland  

o Zinkprojektet ved Citronen Fjord i Nordgrønland  
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Eudialytprojektet ved Killavaat Alannguat (Kringlerne) mellem Narsaq og Qaqortoq 
Rimbal Pty. Ltd. efterforsker eudialytforekomsten ved Killavaat 
Alannguat, hvor mineralerne eudialyt, feldspat og arfvedsonit 
forekommer i bjergarten kakortokit. Forekomsten er karakteriseret ved at 
have et højt indhold af niobium, tantalum, zirkonium, feldspat og sjældne 
jordarts metaller. 

Forekomsten er estimeret til at indeholde mere end 1 mia. tons malm 
med gennemsnitlige lødigheder på 2,0 % zirkoniumoxid, 0,25 % 
niobiumoxid, 0,5 % sjældne jordartsoxider, 0,1 % yttriumoxid og 0,025 % 
tantalumoxid.  

Feltarbejdet i 2010 har været fokuseret på at få indsamlet data til lønsomhedsstudiet. Der 
blev gennemført 3.900 meter boringer og udtaget prøver herfra som en del af 
datagrundlaget til konstrueringen af minedesignet og til udførelse af fysiske test til 
optimering af den magnetiske separation af mineralerne. Området blev undersøgt med det 
formål at finde de bedst egnede lokaliteter for etablering af mineinfrastrukturen. 
Bathymetriske undersøgelser blev foretaget i søerne Foster Sø og Lille Månesø som led i 
tailingsdepotundersøgelserne samt i Kangerluarsuk til undersøgelse af havneanlæg og 
skibstransport. I juni-juli foretog selskabet hydrologiske og miljømæssige studier i og 
omkring det planlagte mineområde. Dette inkluderede strømmålinger samt opsætning af 
en hydrometrisk station ved Foster Sø. Rimbal Pty. Ltd. har endvidere installeret en 
vejrstation, som skal levere data til et hydrologisk studie. Derudover har selskabet fortsat 
sine miljøstudier med indsamling af diverse terrestriske arter, ferskvandsarter, vand- og 
sedimentindsamling og en vurdering af ørredpopulationen i Lakseelv.  

Det igangværende lønsomhedsstudie planlægges færdiggjort i midten af 2011, hvorefter 
selskabet vil have mulighed for at ansøge om udnyttelsestilladelse i umiddelbar 
forlængelse af lønsomhedsstudiet, dvs. i 2. halvdel af 2011.  

Selskabet har planer om at udvinde ca. 500.000 tons malm om året fra et åbent brud, og 
ud fra dette årligt at producere ca. 200.000 tons feldspatkoncentrat og ca. 100.000 tons 
eudialytkoncentrat. Mineprojektet vil, foruden det åbne brud, bestå af et 
oparbejdningsanlæg, en havn, en minelejr, et tailingsdepot og nogle interne veje.  
Oparbejdningsprocessen er simpel og består af et knusningsanlæg, efterfulgt af en 
magnetisk separator. Der forventes ingen brug af kemikalier i processen. 

På baggrund af de foreliggende informationer, forventes ca. 100 personer at blive 
beskæftiget i anlægsfasen og mellem 60 – 80 personer i driftsfasen. Af disse forventes 75 
% at være lokale, mens de resterende 25 % forventes at være udenlandsk arbejdskraft. 
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Rubin/safirprojektet ved Qeqertarsuatsiaat  
True North Gems Inc. efterforsker et område ved Qeqertarsuatsiaat for 
rubiner og safirer. Undersøgelserne har givet positive resultater. Ud af 
65 borehuller er der konstateret rubiner og safirer i 45 af disse. 
Hovedlokaliteten er Aappaluttoq, hvor den mineraliserede zone er 
mellem 1 og 2 meter bred.  

Det er selskabets forventning, at en eventuel mine vil være i form af et 
åbent brud og kunne beskæftige ca. 40 – 50 personer. 

Selskabet er i gang med et lønsomhedsstudie, VVM- samt VSB–undersøgelser (Vurdering 
af Samfundsmæssig Bæredygtighed). Naalakkersuisut vil stille krav til hvordan 
forarbejdning og salg af rubiner og safirer skal foregå, således at der sikres korrekte 
markedsmæssige priser når skatte- og afgiftsprovenue skal opgøres og betales. 

 

Jernprojektet ved Isukasia (Isua) nord for Nuuk 
London Mining Greenland A/S er i gang med at undersøge 
jernpotentialet ved Isua, nordøst for Nuuk. Forekomsten er estimeret til 
951 mio. tons malm med en lødighed på 36 % jern og en cut-off på 20 
%.  

Selskabet færdiggjorde i juni 2010 et prælønsomhedsstudie, som 
overordnet viste, at Isuaprojektet er lønsomt. På grundlag af dette har 
selskabet besluttet at gå videre med et egentligt lønsomhedsstudie med 
start i 2011 arbejdende hen mod en ansøgning om udnyttelsestilladelse.   

En eventuel mine forventes at producere ca. 10 mio. tons malm om året i 
21 år og have omkring 500 ansatte. Selskabet arbejder ud fra en minemodel med et åbent 
brud, et processeringsanlæg ved minen, en malmrørledning og vej fra minen til 
havneanlægget, og udskibning ved Qussuk.  

Selskabets feltarbejde i 2010 inkluderede et boreprogram på 5.300 meter. Foruden 
boreprogrammet udtog selskabet i 2010 tre mindre bulkprøver og 2.262 bjergartsprøver til 
analyse og forsatte de igangværende miljøundersøgelser i området. 

Selskabet forventer at have et lønsomhedsstudie færdigt i slutningen af 2011. 

 

Guld og platingruppeelementprojektet ved Skærgården i Østgrønland    
Platina Resources Limited foretager efterforskningen af forekomsten ved 
Skærgården i Østgrønland. Efterforskningen er rettet mod guld, 
palladium, platin, vanadium, gallium og titanium. 

Med en ”inferred” ressource på 291 tons guld, 839 tons palladium og 55 
tons platin er forekomsten blandt en af de største kendte guld- og 
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palladiumforekomster i verden. Den samlede ressource er på 1.520 mio. tons malm. 

Selskabet har i sommeren 2010 foretaget et større boreprogram, hvor der blev foretaget 
10 boringer på i alt 6.733 meter og udtaget prøver til analyse.  

Selskabet er i gang med et prælønsomhedsstudie, som selskabet forventer at have 
færdigt i december 2011. Der arbejdes med et projekt i form af en lukket mine med en årlig 
produktion på ca. 2,4 mio. tons og 300-500 ansatte. 

 

Zinkprojektet ved Citronen Fjord i Nordgrønland 
Ironbark Zinc Limited efterforsker zinkpotentialet ved Citronen Fjord i 
Nordgrønland.  

Ressourcen er på 102 mio. tons malm indeholdende samlet 4,7 % zink 
og bly ved en cut-off på 2 % zink. Heraf er 50,2 mio. tons i ”indicated”-
kategorien (4,5 % zink og 0,5 % bly) og 51,5 mio. tons i ”inferred”-
kategorien (3,8 % zink og 0,6 % bly).   

Der er foretaget over 200 boringer i området, svarende til mere end 
62.000 boremeter, hvoraf Ironbark Zinc Limited har stået for ca. 30.000 
boremeter. I sommeren 2010 gennemførte selskabet et større 
boreprogram, hvor der blev boret i alt 17.877 meter. Årets feltarbejde havde til formål at få 
defineret ressourcen og få optimeret infrastruktur og minedesign i forbindelse med 
færdiggørelse af det igangværende lønsomhedsstudie. 

Selskabet har planer om at benytte både den åbne og den lukkede minemodel i området 
på forskellige lokaliteter. Projektet forventes at indebære etablering af havneanlæg, veje, 
landingsbane, indkvartering, procesanlæg, tailingsdepot, energiforsyning m.v. Der er en 
forventet årlig produktion på 250.000 tons zinkkoncentrat og 30.000 tons blykoncentrat 
over en minelevetid på foreløbig 16 år.  

Selskabet forventer at ansøge om udnyttelsestilladelse i 2011 og kan i givet fald starte en 
produktion med 200-300 ansatte i 2014. 

 

4.08 Samfundsmæssig Bæredygtighed 
Naalakkersuisut stræber mod at gøre mineraludnyttelse til en af landets primære 
erhvervssektorer. Udviklingen skal ske i samarbejde med den grønlandske befolkning.  
 
Råstofprojekter kan have omfattende samfundsmæssige og økonomiske virkninger - både 
positive og negative. En forståelse af samspillet mellem råstofprojekter og samfundet 
generelt er derfor afgørende for at kunne øge de positive virkninger og reducere de 
negative virkninger af et råstofprojekt. 
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I nedenstående tabel (tabel 3) er oplistet forventet anlægs- og produktionsfaser samt 
forventet arbejdskraftbehov på forskellige projekter. Anlægs- og produktionsfaser samt 
arbejdskraft er baseret på skøn fra RD og information fra selskaberne og kan derfor være 
behæftet med usikkerhed. Det skønnes, at beskæftigelsen i minesektoren kan være på ca. 
1.500 personer i løbet af en årrække. Med en målrettet kompetenceudviklingsindsats 
vurderes det, at en væsentlig del af stillingerne på sigt vil kunne besættes med grønlandsk 
arbejdskraft. 
 
 
Tabel 3. Status på de mest modne efterforsknings- og udnyttelsesprojekter 
 

Lokalitet (og mineraler) Tilladelseshaver Forventet anlægs- og 

produktionsfase 

Arbejdskraft 

Citronenfjord, Nordgrønland  

(Bly og zink) 

Ironbark Zinc Ltd. Forventet lønsomhedsstudium 
2011 

Mulig anlægsfase 2011 (12) - 2014 
(15) 

Mulig produktion fra 2015 

Ca. 200-300 
ansatte. 

Isukasia (Isua)  

(Jern) 

London Mining 
Greenland A/S. 

Forventet lønsomhedsstudium 
ultimo 2011.  

Mulig produktion 2015 

Ca. 500 ansatte. 

Killavaat Alannguat (Kringlerne), 
Sydgrønland (Eudialyt og sjældne 
jordarter) 

Rimbal Pty Ltd. 

(Tanbreez) 

Forventet lønsomhedsstudium 
2011 

Mulig produktion fra 2012 

Ca. 90 ansatte. 

Maarmorilik 

(Bly og zink) 

Angel Mining A/S Udnyttelsestilladelse givet 

Forventet produktion fra 2012 

Ca. 100 ansatte. 

Nalunaq 

(Guld) 

Angel Mining A/S Udnyttelsestilladelse givet 

Produktion startet januar 2011 

Ca. 70 ansatte. 

Skærgården, Østgrønland  

(Guld og PGE) 

Platina Resources Ltd. Anlægsfase – ikke fastlagt 

Produktion – ikke fastlagt 

300-500 ansatte. 

Fiskenæsset  

(Rubiner og safirer) 

True North Gems  Anlægsfase – ikke fastlagt 

Produktion – ikke fastlagt 

Ca. 50 ansatte. 

Sarfartoq, Kangerlussuaq  

(Sjældne jordarter og diamanter) 

Hudson Resources Inc. 

 

Anlægsfase – ikke fastlagt 

Produktion – ikke fastlagt 

300-500 ansatte. 

 
For at sikre at råstofaktiviteter, der forventes at have en signifikant påvirkning på 
samfundet, bliver implementeret succesfuldt i det grønlandske samfund, skal 



Råstofaktiviteter i Grønland 2010 

 45 

mineralselskaberne udarbejde en Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed (VSB). 
En sådan VSB-undersøgelse skal bl.a. sikre, at alle relevante interessenter inddrages i de 
relevante projekter gennem høringsprocesser og offentlige møder. 
 
Med henblik på at styrke anvendelsen af grønlandsk arbejdskraft i minerne og sikre, at de 
relevante kvalifikationer på sigt er til stede i Grønland, skal selskaberne udarbejde en 
samfundsmæssig konsekvensanalyse, hvor opkvalificering af den grønlandske 
arbejdsstyrke i form af praktikpladser m.v. skal analyseres. Analyserne skal resultere i en 
samarbejdsaftale mellem selskabet, kommunen og Grønlands Selvstyre (en såkaldt 
Impact Benefit Agreement), hvor bl.a. følgende forhold fastlægges: 

• Konkrete mål for ansættelse af grønlandsk arbejdskraft 
• Konkrete mål for inddragelse af grønlandske virksomheder og underleverandører   
• Konkrete mål for uddannelsesindsats, herunder oprettelse af praktikpladser 
• Ansættelses- og udbudsprocedurer 
 

Samarbejdsaftalen skal ledsages af detaljerede planer for, hvordan målene i 
samarbejdsaftalen nås.  

Der gennemføres sideløbende hermed en række opsøgende arrangementer med det 
formål at sikre en tæt kobling mellem mineselskaber og grønlandsk erhvervsliv samt 
arbejdstagere i 2010 og de følgende år. I januar 2011 blev der således gennemført et 
leverandørseminar med deltagelse af en række mineralselskaber og bred repræsentation 
af det grønlandske erhvervsliv. 

4.09 Uddannelse 
I 2007 vedtog Naalakkersuisut at opstarte en skole rettet mod råstofindustrien: Mine- og 
Entreprenørskolen, nu Råstofskolen i Sisimiut. Skolens fysiske rammer blev færdiggjort i 
efteråret 2010. 
 
Kursusaktiviteterne på skolen er påbegyndt. Omskolingskurset Common Core, der er en 
grundlæggende mineuddannelse, giver kursisterne kvalifikationerne til at arbejde i 
underground og open pit miner samt ved mineralefterforskningsprojekter.  
 
Ud over Common Core kurset, afholdes kurser i Mine- og Entreprenør Modul 1 og 2, 
Maskinfører Surface, Arktisk Entreprenør, Sprængningsleder, Kerneboring og Arktisk 
ingeniør, der alle finder anvendelse i minebranchen. 
 
Siden august 2008 har Råstofskolen gennemført: 

• 6 Common Core kursusforløb med 105 deltagere 
• 1 maskinkursus i Norge med 12 deltagere 
• 2 maskinkurser på skolen med 24 deltagere 
• 2 kerneboringskurser på skolen med 20 deltagere 
• Der er startet et Common Core kursus i midten af januar 2011 med 18 deltagere 
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• Der starter et maskinkursus den 23. februar, og et kerneboringskursus den 11. maj 
2011 

Råstofskolen arbejder i øjeblikket med beskrivelsesarbejdet til en 4-årig 
ungdomsuddannelse i samarbejde med mineskolen i Kirkenes i Norge, med mulig opstart 
for 24 elever i august 2011. Ungdomsuddannelsen er for entreprenør- og mineområdet. 
Første år på skolen er fælles for begge grupper, separat forløb på andet år, derefter 2 års 
praktiktid ved enten et entreprenørfirma eller et mineselskab. Uddannelsesindsatsen i 
relation til råstofsektoren vil nødvendigvis skulle involvere en række brancheskoler, da 
råstofsektoren ikke alene beskæftiger folk i de ”sorte fag” (smede, svejsere, elektrikere, 
mekanikere m.v.), men også trækker på arbejdskraft og virksomheder fra eksempelvis 
service- og logistiksektoren. 

4.10 Skatter og afgifter/royalties m.m. i forbindelse med mineralaktiviteter 
PricewaterhouseCoopers (PWC) har i efteråret 2008 gennemført en international 
benchmark-analyse af de økonomiske vilkår for mineaktiviteter. Undersøgelsen omfatter 
landene Grønland, Argentina, Norge, Sverige, Australien, Sydafrika, Chile, Canada 
(Ontario), Canada (Newfoundland), Rusland, Ghana og Japan. Resultatet af benchmark-
analysen fremgår af nedenstående figur. 
 
Tabel 4. PWC’s benchmark-analyse af økonomiske vilkår for mineaktiviteter. Grønland er markeret med pil  
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Grønland opkræver 37 % i Government take (skatter og afgifter), selvom mineaktiviteten i 
Grønland er markant lavere end i en række af de lande, Grønland formodes at konkurrere 
med. Sverige og Sydafrika, som er veludviklede minelande med langt større mineaktiviteter 
end Grønland, opkræver 28 % henholdsvis 33 % i Government take. Chile, der er et af 
Sydamerikas store minelande, opkræver 37 %.  
Ghana og Australien opkræver 39 % henholdsvis 40 %, hvilket stort set er på niveau med 
de grønlandske skatter og afgifter. Det er tankevækkende, idet Australien er et af verdens 
førende minelande. 
 
Landene Japan, Canada, Argentina og Rusland opkræver alle omkring 50 %, hvilket 
vurderes at udgøre det højest mulige niveau for skatter og afgifter vedrørende mineraler, 
såfremt et land ikke skal miste sin konkurrenceevne fuldstændigt. 
 
Det er Naalakkersuisuts målsætning at udvikle mineralsektoren til et centralt vækstområde i 
Grønland. Det er forhåbningen, at Grønland i løbet af de næste 5 til 10 år har mere end 5 
aktive miner, og mere end tusinde af vores medborgere beskæftiget i denne sektor. Dette 
kræver dog hårdt arbejde, tålmodighed, og ikke mindst, at vi ikke falder for fristelsen til at 
søge efter kortfristede stramninger af rammevilkårene inden udviklingen har taget fart. Vi 
kan beskatte udviklingen ihjel inden den reelt er kommet i gang. 

 
I den forbindelse er det Naalakkersuisuts vurdering, at det er for tidligt at indføre en generel 
omsætningsbaseret royalty oven i den nuværende selskabs- og udbytteskat. 
Omsætningsbaserede ressourcerenter vil i den nuværende indledende vækstfase kunne 
have en stærk og uønsket investeringshæmmende effekt i form af en reduktion af 
mineralselskabernes investeringer i Grønland, hvilket i videre konsekvens vil føre til færre 
skatteindtægter, arbejdspladser og leverancemuligheder. 
 

4.11 Uran 
Naalakkersuisut fastslog i den såkaldte Qornooq erklæring i 2010, at den hidtidige nul-
tolerance overfor efterforskning og udnyttelse af uran fortsat er gældende. Der er derfor 
ikke udstedt nogen tilladelse til efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer 
(hverken som hoved- eller biprodukt). Det er dog også Naalakkersuisuts politik, at 
politikken skal hvile på et oplyst grundlag, og at der er behov for at få mere viden om 
konsekvenserne af efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer. 
 
Naalakkersuisut godkendte derfor den 9. september 2010 en præciserende tilføjelse til de 
regelsæt, der regulerer efterforskning af mineralske råstoffer. Præciseringen indebærer, at 
selskaber, som har fundet og afgrænset mineralske råstoffer med et delindhold af 
radioaktive grundstoffer kan ansøge om at få tilladelse til at udarbejde vurderinger af 
virkningen på miljø og samfundsmæssig bæredygtighed. 
 
Naalakkersuisut har med de nye tilføjelser til standardvilkårene ønsket, at der bliver 
tilvejebragt mere viden om de miljø-, sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål 
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angående radioaktive grundstoffer i forekomster, hvor målet er andre metaller end de 
radioaktive. Det er eksplicit fremhævet i tilføjelsen til regelsættet, at en tilladelse til at 
færdiggøre sådanne miljøvurderinger m.m. ikke giver ret til at få meddelt en tilladelse til 
efterforskning og udnyttelse af radioaktive grundstoffer. 
 
Det er af afgørende betydning for Naalakkersuisut, at befolkningen tages med på råd i et så 
vigtigt emne som efterforskning og udnyttelse af uranholdige mineraler. Medlemmet af 
Naalakkersuisut for erhverv og råstoffer har derfor i den offentlige debat fremhævet 
vigtigheden af, at der gennemføres en reel inddragelse af landets borgere gennem 
oplysningsvirksomhed.  
 
Til det formål har Naalakkersuisut blandt andet fået produceret en film med oplysning om 
uranudvinding, der blev sendt på KNR i august 2010. Ligeledes i august 2010 udgav GEUS 
i samarbejde med DMU efter ønske fra Naalakkersuisut et hæfte med information og fakta 
om udvinding af uran i Grønland.    
 
I december 2010 offentliggjorde Naalakkersuisut en rapport fra Grønlands uranmission til 
Canada, der blev gennemført i dagene 6. til 12. september 2010. I rejsen deltog 
repræsentanter fra Naalakkersuisut, medlemmer af alle partier i Inatsisartut samt 
medlemmer af kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq. Rapporten indeholder referater 
med de spørgsmål omkring uranefterforskning og udvinding, der blev rejst af den 
grønlandske delegation og besvarelser fra de canadiske myndigheder og organisationer, 
som delegationen afholdt møder med. 
 
Det australske selskab Greenland Energy and Minerals A/S har i 2010 søgt om og fået 
tilladelse til gennemførelse af miljøundersøgelser m.v. ved Kvanefjeldet i Sydgrønland i 
henhold til de nye standardregler vedrørende mineralforekomster med et delindhold af 
radioaktive grundstoffer. Det er dog endnu for tidligt at forudsige, hvornår resultaterne af 
disse undersøgelser foreligger.  
 

4.12 Statistik på mineralområdet 
2010 har været et godt år for mineralefterforskning og udnyttelse i Grønland. Det samlede 
antal udførte boremeter for 2010 feltsæsonen er endnu ikke opgjort og der mangler 
stadigvæk de sidste indberetninger før en fuldkommen status kan laves. I nedenstående 
figur fremgår antal boremeter i tabelform.  

Tendensen med stigende aktiviteter og stigende antal tilladelser har været stabil gennem 
2010 med en forventning om, at 2011 bliver ligeså succesfuld. Især interessen omkring 
småskala tilladelser er begyndt at kunne måles.   
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Tabel 5. Samlede boremeter opgjort pr. år 
 

 

Nedenstående figur viser udviklingen i antal aktive mineraltilladelser over de sidste 12 år. 
Fra og med 2002 og frem til i dag har tendensen været stigende på alle tilladelsestyper. 
Den blålilla farve viser udviklingen i antal forundersøgelsestilladelser, inklusiv 
småskalatilladelser uden eneret. Den bordeauxrøde farve viser efterforskningstilladelser 
(MEL), inklusiv småskalatilladelser med eneret. Den gule farve viser antal 
udnyttelsestilladelser (miner). 

 
Tabel 6. Udvikling i forundersøgelser (inkl. småskala uden eneret), efterforskningstilladelser (inkl. småskala med eneret) 
og udnyttelsestilladelser fra 1998-2010 
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Der må påregnes en yderligere stigning i antal aktive tilladelser i 2011, idet der pr. 
december 2010 er indgivet 20 ansøgninger, som endnu ikke er færdigbehandlet. Det er 
vurderingen fra Råstofdirektoratet, at selskaberne er optimistiske og har en tro på fremtidig 
finansiering af deres projekter, hvilket peger hen imod en positiv tilladelsesudvikling i årene 
frem. Ud fra de tilbagemeldinger Råstofdirektoratet får fra diverse messer i udlandet, 
herunder Canada og Australien, er der ligeledes en klar optimisme at spore blandt de 
interesserede mineralselskaber. 

I nedenstående tabel er antal tilladelser, efterforskningsudgifter og boremeter fremstillet i 
tabelform for årene 1998-2010. De endelige tal for 2010 mht. efterforskningsudgifter og 
boremeter kan forventes omkring 1. maj 2011. 

 

Tabel 7. Udvikling i tilladelser, efterforskningsudgifter og antal boremeter fra 1998-2010 
 

Status på tilladelser, boringer, samt udgifter til efterforskning af hårde mineraler 1998-2010 

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* 

Småskala med og 
uden eneret 

- - - - - - - - - - - 1 6 

Antal 
forundersøgelses-
tilladelser  

13 14 15 6 6 11 12 12 12 14 14 11 16 

Antal 
efterforsknings-
tilladelser  

41 26 24 19 17 19 22 33 29 63 67 71 74** 

Antal udnyttelses-
tilladelser  

0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 4 4 

Efterforskningsud-
gifter (mio.kr.)  

109 47 103 112 21 45 66 191 135 471 497 300  -  

Efterforskningsbor-
inger (meter)  

8.400 3.332 0 4.071 112 3.195 6.862 25.146 18.101 18.118 36.185 15.000  -  

 * Pr. 31. december 2010. 

 ** Hertil kommer 20 ansøgninger som endnu ikke er færdigbehandlet og dermed ikke fremgår af tabellen.            Kilde: Råstofdirektoratet.  

 

 

I nedenstående figur er de samlede efterforskningsudgifter vist som graf. De 
efterforskningsudgifter som er angivet i grafen er beløb udregnet på baggrund af udgifter 
godkendt af Råstofdirektoratet. Beløbene vedrører efterforskning, laboratoriearbejde, 
skrivebordsundersøgelser i form af bl.a. miljørapporter og lønsomhedsundersøgelser og 
lignende undersøgelser. Tallene for 2010 kan forventes omkring 1. maj 2011. 
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Tabel 8. Samlede efterforskningsudgifter fra 1998-2010  
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I nedenstående figur er selskaber og personer vist ud fra hvilket land selskabet er 
registreret i, eller ud fra hvor personerne bor. Småskalatilladelser udgør 6 ud af de 10 
selskaber/personer, som er registreret i Grønland. De sidste 4 er grønlandsk registrerede 
selskaber. Hertil skal lægges de 4 grønlandsk registrerede udnyttelsesselskaber 
(mineselskaber), som ikke fremgår af denne tabel. 

Som det fremgår af grafen, er det - udover grønlandske selskaber - primært australske, 
canadiske og engelske (UK) selskaber, som foretager efterforskning i Grønland. 
Eksempelvis er der pt. registreret 10 forskellige australske mineralselskaber i Grønland. 
Interessen fra især de australske selskaber skal ses i forlængelse af den 
markedsføringsmæssige indsats, som siden 2008 er blevet intensiveret i Australien. I 
februar måned 2010 og senest i december 2010 har en mindre delegation fra 
Råstofdirektoratet været vært for en grønlandsdag i Perth (Australien), hvor flere mulige 
projekter blev præsenteret for primært den australske mineralindustri. 
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Tabel 9. Selskaber og personer som efterforsker i Grønland fordelt på lande 

 

4.13 Eksporttilladelser 
Råstofdirektoratet har i 2010 udstedt 117 eksporttilladelser, både til olie- og 
mineralselskaber, til videnskabelige ekspeditioner og til borgere i Grønland. I nedenstående 
figur ses udviklingen i antal udstedte eksporttilladelser. Som det fremgår, har der gennem 
årene (2006-2010) været en stigning gennem alle årene og næsten en 8 dobling i antallet 
af udstedte eksporttilladelser fra 2006 til 2010.  

 
Tabel 10. Antal udstedte eksporttilladelser fra 2006-2010 (olie og mineraler) 
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Mange af de eksporttilladelser som udstedes af Råstofdirektoratet vedrører videnskabelige 
ekspeditioner. I løbet af 2010 er der blevet givet tilladelse til 22 videnskabelige 
ekspeditioner, sammenlignet med 18 ekspeditioner i 2009. Primært danske 
forskningsinstitutioner har været repræsenteret, men også forskerhold fra Østrig, England, 
Sverige, USA, Tyskland og Skotland har besøgt Grønland i årets løb. Både på 
eksportområdet men også på det videnskabelige område forventes en del aktivitet i 2011.   
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