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Hvem er jeg? 

Parnuna Egede 

• Halv grønlandsk, halv svensk 

• Født og opvokset i Grønland – Bor i Danmark 

 

• 2015 - nuværende: Ph.d. studerende 

• 2011 - 2015: Miljørådgiver for Inuit Circumpolar Council – Grønland 

• 2010: Togtleder for Grønlands Naturinstitut 

• 2010: Cand.scient. i Biologi med speciale i Biologisk Oceanografi på 
Syddansk Universitet i Odense 

 

• E-mail: parnuna@plan.aau.dk  Twitter: @ParnunaEgede 

mailto:parnuna@plan.aau.dk


3-årigt Ph.d. projekt fra marts 2015 

Samarbejde mellem: 

• Inuit Circumpolar Council – Grønland 

• Ilisimatusarfik – Universitetet i Grønland 

• Aalborg Universitet – Dansk Center for Miljøvurderinger 

 

Projekt titel: 

• Environmental Impact Assessment of Resource Development Projects 

in the Arctic – And the Application of Traditional Knowledge 

 

 



Status på Råstoffer i Grønland 

• Olie og gas til havs 

• Olie og gas til lands 

• Mineraler 

 



Olieefterforskning til havs 

Licenser (ikke aktive) 

Nordvestgrønland: 

• Shell, ConocoPhillips, Mærsk Oil, 
Capricorn 

Vestgrønland: 

• Husky Oil, Capricorn, PA 
Resources 

Sydgrønland: 

• Capricorn, åbne licenser 

Nordøstgrønland: 

• Statoil, ENI Denmark, Chevron 

 





Olieefterforskning & -udnyttelse på land 

2 licenser til olieefterforskning og –

udnyttelse: 

• Jameson Land (Greenland Gas 

and Oil A/S) 



Mineralefterforskning & -udnyttelse 

Nuværende udnyttelseslicenser: 

• ”Nalunaq” guldmine (Angel 
Mining) 

• ”Den Sorte Engel” zink- og 
jernmine (Angel Mining) 

• ”Isua” jernmine (London Mining) 

• ”Det Røde Fjeld” rubin- og 
safirmine (True North Gems) 

• ”Malmbjerget” molybdænmine 
(Quadra Mining) 

• Kangerlussuaq anorthosit mine 
(Hudson Mining) 

 



Mineralefterforskning & -udnyttelse 

Nuværende offentlige høring af: 

• VSB- og VVM-redegørelse af 

Citronen Fjord zink- og blymine 

(Ironbark) 

• Deadline 1. december 2015 





Status på Borgerinddragelse i Grønland 

NGO Koalitionen (2013):  

• ICC-Grønland, WWF Danmark, Transparency Greenland, KNAPK, Avataq, 

Earth Charter Greenland, Foreningen af 16. august, Uffe Jacobsen og Nuuk 

Fjords Venner 

• Ad hoc netværk 

 

Rapport: 

• Bedre borgerinddragelse - Anbefalinger til Naalakkersuisut (2013) 

 



Status på Borgerinddragelse i Grønland 

Anbefalinger: 

 

• Udvikling af strategi for borgerinddragelse inkl. mål og succeskriterier 

• Maksimal åbenhed i beslutningsprocesserne 

• Større klarhed hvad borgerinddragelse er og hvad formålet er 

• Udvikling af klar procedure for borgerinddragelse 

• Indarbejdning af relevant international lovgivning 

• Indskrivning af borgernes rettigheder 

• Adskillelse mellem behandlende og klagende instans 



Status på Borgerinddragelse i Grønland 

Anbefalinger: 

 

• NGO koalitionens inddragelse i beslutninger om midler til forbedring af 

borgerinddragelsen 

• Selskaber forpligtede til at hyre neutral ekspert til at give information i 

lettilgængelig sprog 

• Uafhængig fond som civilsamfund kan søge til egne undersøgelser 

• Rådgivende udvalg af neutrale eksperter til at overvåge, evaluere og 

anbefale forbedringer 

• Høringsfrist på minimum 8 uger 



Status på Borgerinddragelse i Grønland 

Anbefalinger: 

 

• Procedurer for hvordan borgeres spørgsmål undersøges og besvares 

• Relevante medier og tilstrækkelig tid til indkaldelse til borgermøder 

• Tekniske rapporter omskrives til lettilgængelig sprog og visuelt materiale 

• Alt materiale på høringsportalen 

• Brug af sociale medier 

• Videns- og kapacitetsopbygning blandt elever i folkeskole, gymnasier og 

øvrige uddannelsessteder 



Status på Borgerinddragelse i Grønland 

Vi er begyndt at se resultater: 

 

• Forhøring på 30 dage 

• Udvidet høringsfrist af høringer til 8 uger 

• Udarbejdelse af hvidbog 

• Alt materiale på høringsportalen 



Status på Miljøarbejde i Grønland 

• ICC’s arbejde med Pikialasorsuaq kommissionen 

 

• ICC’s arbejde med undersøgelse af processen for borgerinddragelsen og 

kvaliteten af informationer om Kuannersuit – Kvanefjeldet 



Pikialasorsuaq – Nordvands polynyen 



Pikialasorsuaq workshop 2013 – Bridging the Bay 

Foto: Mads Peter Heide Jørgensen 



Pikialasorsuaq kommissionen 

Workshop resultat: 

 

• Enighed om at udforske fælles strategier til sikring og overvågning af 

sundheden for denne region for kommende generationer 

 

• Enighed om at arbejde for at skabe en fælles Canadisk/Grønlandsk 

kommission med mandat til at rådføre sig med lokalsamfund om den 

fremtidige anvendelse og beskyttelse af området 



Pikialasorsuaq kommissionen 

• ICC Grønland som initiativtager på projekt om Pikialasorsuaq 

kommissionen i 2015 

 

• Samarbejder med KNAPK (Organisationen for Fiskere og Fangere i 

Grønland) 

 

• Forhandler potentielt samarbejde med QIA (Qikiqtani Inuit Association) & 

Inuit Circumpolar Council (ICC) - Canada 

 

• Fondsmidler fra Oceans North Canada (2013-2015 med årlig fornyelse) og 

Oak Foundation (2016-2018) 



Pikialasorsuaq kommissionen 

• ICC-Grønland: En fælles kommission mellem Canada og Grønland er den 

bedste måde at sikre fuld og aktiv deltagelse af Inuit på begge sider af 

Nordvands polynyen 

 

• Det kollektive input fra Inuit vil tilføre værdi til forskningen i arbejdet for at 

sikre polynyen internationale status som særlig og bevaringsværdig 

 

• Dette vil hjælpe bevaringsindsatser med at finde en passende balance 

mellem den socialt og kulturelt vigtige jagt og behovet for at beskytte 

dyrenes levesteder i de kommende generationer 



Kuannersuit - Kvanefjeldet 

ICC’s arbejde med undersøgelse af processen for borgerinddragelsen og 

kvaliteten af informationer om Kuannersuit – Kvanefjeldet 

 

• ICC har her i efteråret kigget nærmere på processen for borgerinddragelsen 

og mængden/kvaliteten/kilden af informationer om Kuannersuit 

 

• En rapport på 10-20 sider forventes i slutningen af efteråret med nogle 

kommentarer til borgerinddragelse og materiale 



Qujanaq – Mange tak! Spørgsmål? 

Foto: René Mathæussen 


