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Projektsamarbejdet
Inuit Circumpolar Council (ICC) Grønland og WWF Verdensnaturfonden har indgået
et projektsamarbejde og har modtaget en bevilling fra Villum Fonden til at arbejde
med råstofaktiviteter og inddragelse af offentligheden i Grønland. Projektet løber
over en toårig periode fra september 2012 til september 2014.
Projektets formål er at fremme debatten og inddragelsen af offentligheden i
beslutningsprocesser om råstofaktiviteter i Grønland. Projektet er sammensat af tre
hovedelementer, der understøtter dette formål:
1. Indhente viden om råstofaktiviteter og udvikle anbefalinger for industriel
udvikling i Grønland med fokus på borgerinddragelse.
2. Oplyse og kommunikere konklusioner og anbefalinger til beslutningstagere,
centrale aktører og offentligheden generelt.
3. Opbygge kapacitet hos ICC Grønland og WWF Verdensnaturfonden til at deltage
i konkrete høringsprocesser vedr. lovgivning og vurderinger af de miljø- og
samfundsmæssige konsekvenser af konkrete råstofprojekter.
Med bevillingen får ICC Grønland og WWF Verdensnaturfonden mulighed for at
arbejde målrettet med nogle af de problemstillinger, der knytter sig til
råstofaktiviteter, herunder konsekvenserne af aktiviteterne for natur, miljø og
samfund.
ICC Grønland og WWF Verdensnaturfonden mener, at sunde samfund bør baseres på
sunde økonomier, hvor sociale, sundhedsmæssige, miljømæssige, kulturelle og andre
forhold til fulde inddrages.
I en arktisk sammenhæng betyder dette, at naturen og miljøet skal skånes, således at
også fremtidige generationer kan opretholde livet ved brug af naturens fornybare og
levende ressourcer.
Vore to organisationer er ikke modstandere af en udnyttelse af ikke-fornybare
ressourcer og i øvrigt en industriel udvikling i det cirkumpolare Arktis, men finder
det afgørende, at denne udvikling finder sted på bæredygtige præmisser, hvor
offentligheden er fuldt ud orienteret om, hvilke konsekvenser ny industri, olie og
mineralprojekter kan have for natur, miljø og samfund.
Storskalaprojekter kan blive et nyt fænomen i Grønland, og derfor bliver det også
nødvendigt at stille en række minimumskrav til aktørerne. En ansvarlig udnyttelse af
de ikke-levende ressourcer kan betyde et vigtigt og bæredygtigt bidrag til det
grønlandske samfund til gavn for nuværende og fremtidige generationer.
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Det grønlandske samfund er afhængig af de levende ressourcer, der findes på land og
især i havene udfor Grønlands kyst. Men klimaforandringerne bringer ændringer i
økosystemer og bestande. Derfor må beslutningstagere tage stilling til ny industri og
råstofaktiviteter
aktiviteter i lyset af forandring.
Hastigheden hvormed planer om udnyttelse af ikke-fornybare
ikke fornybare ressourcer finder sted
i dag er høj. Beslutningerne har vidtrækkende konsekvenser for natur, miljø og
samfund, og der skal findes en balancegang, hvormed ressourceudnyttelsen
ressourceudnyttelsen kan
bidrage til en langsigtet og diversificeret økonomisk vækst, men samtidig forebygge
tab af naturværdier, forringelser af miljø og en overvældende tilstrømning af
udefrakommende arbejdskraft.

Aqqaluk Lynge

Gitte Seeberg

International formand for
Inuit Circumpolar Council

Generalsekretær for
WWF Verdensnaturfonden
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Forord: inspiration fra verden omkring os
Hvorledes har andre arktiske lande indrettet deres borgerinddragelse – og er der nogle
strukturer og erfaringer her som Grønland kunne lade sig inspirere af?
Inspirationen til dette studie fandt vi i dette enkle, men relevante spørgsmål. I både
Alaska og Canada har man en lang erfaring med udvinding af råstoffer og man har
indrettet strukturer, der skal sikre inddragelse af borgerne forud for at et projekt
igangsættes. Island er i sammenhæng med de øvrige et lille land - som Grønland men her har man lang erfaring med energiintensiv industri baseret på vandkraft. I
det nordligste Norge har man også minedrift og har erfaringer med at inddragelse af
flere befolkningsgrupper.
På mindre end et årti er der sket store forandringer i Grønland. Debatten om de
mange potentialer for ny industri, men også om inddragelsen af borgerne, fik et
afgørende løft da Alcoa offentliggjorde planer om at etablere en aluminiumssmelter
ved Maniitsoq. Det daværende Hjemmestyre igangsatte et udredningsarbejde for at
sikre en miljø- og samfundsmæssig optimal placering af værket og både
Hjemmestyret og virksomheden besøgte Nuuk/Maniitsoq/Sisimiut regionen for at
fortælle om projektet og invitere til debat.
Hektisk aktivitet blev afløst af stilhed i takt med at verdensmarkedets efterspørgsel
efter aluminium faldt. Men projektet har for altid ændret borgerinddragelsen i
Grønland. Amerikanske Alcoa kom med praktiske erfaringer om borgerinddragelse
fra en række lande, senest fra Fjardaál i det østlige Island, hvor de i 2007 åbnede en
aluminiumssmelter baseret på vandkraft. I Grønland var erfaringerne med
borgerinddragelse i så stor skala begrænsede, men man etablerede en tværgående
projektorganisation og brugte projektet til at høste de første erfaringer med
borgermøder. Ligeledes gjorde organisationer og borgere sig erfaringer med at
deltage ved borgermøder og med at stille de gode spørgsmål. I dag er der ingen der
stiller spørgsmålstegn ved at borgerinddragelsen skal ske. Men spørgsmålet er,
hvorledes man tilrettelægger den gode borgerinddragelse?
Borgerinddragelse er ikke noget man bliver færdig med at diskutere og udvikle.
Borgerinddragelse er snarere end proces, hvor man bringer erfaringer fra en konkret
borgerinddragelsesproces videre til den næste. Men hvor udgangspunktet altid er
den kultur og de traditioner der er del af selvforståelsen hos de, som man ønsker at
inddrage.
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1. Hvorfor inddrage befolkningen?
Inden vi sætter fokus på borgerinddragelsen i en række arktiske lande beskrives
baggrunden for overhovedet at inddrage befolkningen forud for, at der træffes
beslutning om brugen af land og ressourcer.
Det korte svar, er at regeringer er forpligtigede til ikke alene at informere
befolkningen, men også til at konsultere den forud for at de træffer beslutning om
eksempelvis etablering af en mine. Centralt i denne diskussion er FN’s konvention
om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken og klageadgang på
miljøområdet (1998), FN’s erklæring om oprindelige folks rettigheder (2007) og ILO
konvention vedr. oprindelige- og stammefolk (ILO 169).
Regeringer er ikke alene forpligtigede til at inddrage befolkningen i beslutninger om
etablering af eksempelvis en ny mine, men inddragelsen sker også fordi den giver en
række fordele – for befolkningen såvel som for beslutningstagerne.
Borgerinddragelsen kan være med til at opbygge viden og sikre at borgernes viden
bliver en del af beslutningsprocessen, men borgerinddragelse kan også tilføje
beslutningsprocessen legitimitet.

Princippet om frit, forudgående og informeret samtykke
I et studie af den grønlandske befolknings kollektive rettigheder analyserer advokat
Thomas Trier Hansen den grønlandske befolknings ret til at blive konsulteret og
inddraget i forbindelse med etablering af råstofaktiviteter i Grønland (Trier Hansen,
2013).
Det grønlandske folk har igennem Selvstyret en kollektiv ret til det grønlandske
territorium og udnyttelsen af de ressourcer, der er indenfor dette (Trier Hansen, p.
34). Med Selvstyreloven blev det endegyldigt fastslået, at ejendomsretten til den
grønlandske undergrund tilhører det grønlandske folk. Forvaltningen af
råstofområdet følger Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske
råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (med senere ændringer).
Ideen om, at enkeltpersoner eller virksomheder kan eje land og de ressourcer der er
her, er ikke en del af traditionel Inuit kultur. Efter grønlandske lovgivning kan
hverken fysiske eller juridiske personer eje land, men man kan få brugsret til et
område, eksempelvis til den jord hvorpå man bygger et hus. Udgangspunktet er, at
land og ressourcerne her er et kollektivt gode, som alle har ret til at benytte sig af.
En række internationale konventioner giver oprindelige folk en særlig beskyttelse.
Eksempelvis fastslås det med ILO 169, artikel 14, stk. 1, at oprindelige folks ret til at
eje og besidde de landområder, som de traditionelt har rådet over, skal anerkendes.
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Udvinding af råstoffer kan være et indgreb i den kollektive ret til at fange, fiske og
jage i et område, hvis udvindingen er uforenelig med andre aktiviteter. Et eksempel
herpå er, hvor udvinding af mineraler skaber nye forstyrrelser, trafik og støj som gør
at dyrelivet fortrækker fra området. Men det er ikke de eneste konsekvenser af
råstofaktiviteter. Som Trier Hansen fremhæver, kan projekterne også være et
indgreb i andre kollektive og individuelle rettigheder så som beskyttelse af kultur,
sundhed, retten til mad, beskyttelse af miljø og natur og adgang til arbejde og
uddannelse (Trier Hansen, 2013).
Efter ILO 169, artikel 15, skal regeringer, hvor der sker udnyttelse af undergrunden
eller ressourcer i de landområder, som det oprindelige folk råder over:
’indføre eller opretholde procedurer for konsultation af disse folk, med henblik på
at fastslå, om og i hvilket omfang deres interesser vil lide skade, før de iværksætter eller
tillader programmer vedrørende udforskning og udnyttelse af sådanne ressourcer i
forbindelse med deres landområder. De pågældende folk skal, hvor det er muligt, have
del af udbyttet af en sådan virksomhed og skal modtage en rimelig erstatning for
enhver skade, som de måtte lide som resultat af en sådan virksomhed’ (ILO 169, artikel
15).
ILO 169, artikel 15, giver ikke den oprindelige folk en ret til undergrunden, men en
ret til at blive aktivt involveret i beslutningsprocesser der vedrører deres
landområder. Og ikke alene skal den oprindelige befolkning inddrages aktivt i
beslutningsprocessen, men konsultationen skal finde sted:
’i god tro og i en form, der er afpasset omstændighederne, med den målsætning at
opnå enighed om eller samtykke til de foreslåede foranstaltninger’ (ILO 169, artikel 6
(2).
En konsultationsproces skal, for at leve op til principperne i ILO 169 og FN’s
deklaration om oprindelige folks rettigheder, være både meningsfuld og
inddragende. Trier Hansen opstiller en række håndgribelige krav, herunder at:
− Konsultationen skal inddrage repræsentative institutioner/organisationer fra
de samfund, der påvirkes af beslutningen.
− Institutioner og organisationer skal have de nødvendige ressourcer for at
kunne deltage.
− Konsultationer skal foregå i god ånd og afpasset til situationen.
− Formen skal andet og mere end blot offentlige høringer. Det er afgørende at
konsultationerne planlægges således, at alle de berørtes meninger kommer til
udtryk i rette tid.
− De berørte skal kunne have fuld forståelse for de spørgsmål, der skal tages
stilling til, således at de har mulighed for at påvirke resultatet og opnå en
fællesfølelse, der er acceptabel for alle.
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− Målet med processen er at opnå et samtykke fra alle berørte. Processen skal
oprigtigt tilstræbe dette.
− Konsultationen skal løbende evalueres med henblik på forbedringer.
Retten til konsultation og medbestemmelse er også understreget i FN’s deklaration
om oprindelige folks rettigheder, hvori princippet om frit, forudgående og informeret
samtykke er gennemgående. Princippet er bærende i deklarationens artikler om
udnyttelse af mineraler, vand og ressourcer (artikel 32), men også i artikel om
beskyttelse af miljø og natur (artikel 29).

Adgang til oplysninger, deltagelse og klage
Århuskonventionen – eller UNECE konventionen om adgang til oplysninger, offentlig
deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på
miljøområdet – trådte i kraft i oktober 2001. I dag er konventionen underskrevet af
46 lande og ratificeret af næsten alle. EU har også tilsluttet sig konventionen og har
indarbejdet bærende principper i blandt andet vandrammedirektivet (2000/60/EU).
Udgangspunktet for konventionen er, at offentligheden skal sikres nem adgang til
oplysninger om miljø, at offentligheden skal have mulighed for at deltage når der
træffes beslutninger, der har betydning for miljøet og endelig at offentligheden sikres
adgang til at påklage beslutninger om miljøspørgsmål.
Konventionen tager udgangspunkt i behovet for at beskytte, bevare og forbedre
miljøets tilstand og behovet for at sikre en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig
udvikling. Men konventionen kobler miljø til de grundlæggende
menneskerettigheder, herunder retten til at leve i et miljø, der sikrer menneskers
sundhed og trivsel. Hensynet er ikke alene til nulevende, men også til kommende
generationer.
I formålsbestemmelsen fremhæves betydningen af information om miljøet, retten til
at deltage i beslutningsprocesser samt adgangen til klage og domstolsprøvelse. De
lande, der har tilsluttet sig konventionen, er enige om, at borgere kan have behov for
assistance for at kunne benytte retten til at deltage.
En række fordele ved øget adgang til oplysninger og offentlig deltagelse i
beslutningsprocesser fremhæves også i formålsbestemmelsen. Med information og
offentlig deltagelse forbedres kvaliteten og gennemførelsen af beslutninger, der
skabes mere opmærksomhed omkring miljøspørgsmål og myndigheder får mulighed
for at tage hensyn til de betænkeligheder som offentligheden har udtrykt undervejs.
Konventionen sikrer offentligheden adgang til information om miljøspørgsmål.
Myndighederne har en forpligtigelse til at give borgerne den information, som de
efterspørger, eller hvis de ikke selv har informationen til at rådgive borgerne om,
hvor informationen kan fremskaffes. Borgerne skal ikke begrunde deres anmodning
om information, og de sikres med konventionen en maksimal svartid på en måned
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(artikel 4). Myndighederne forpligtiges endvidere til at indsamle og løbende
ajourføre miljøoplysninger (artikel 5).
Konventionen sikrer offentlig deltagelse i beslutningsprocesser vedrørende konkrete
aktiviteter der er af betydning for miljøet, eksempelvis etableringen en af en mine,
men også deltagelse fastsættelse af miljøpolitikker i form af planer og programmer
samt love og andre forskrifter.
Med Århuskonventionen i hånden kan offentligheden forvente at blive informeret
tidligt om en konkret aktivitet, der er af betydning for miljøet. Konventionen fastslår,
at offentligheden skal informeres på ’en passende, betimelig og effektiv måde’
(artikel 6). Myndighederne skal afsætte rimelig tid til at informere offentligheden,
således af offentligheden kan forberede sig på og også opnå reel deltagelse under
hele beslutningsprocessen (artikel 6). Konventionens artikel 7 omfatter
offentlighedens deltagelse i planer, programmer og politikker vedrørende miljøet.
Udarbejdelsen skal ske på ’en gennemsigtig og retfærdig måde’ og alene efter at
myndighederne har stillet de nødvendige oplysninger til rådighed for offentligheden.
Endelig omfatter konventionen også offentlighedens adgang til at deltage når der
skal udarbejdelse love og bekendtgørelser, som kan have væsentlig indvirkning på
miljøet. Havde Grønland været omfattet af Århuskonventionen ville konventionens
artikel 8 sikre borgerne adgang til at deltage ved udarbejdelse af eksempelvis
miljølov, råstoflov, bekendtgørelse om særlig forurenende virksomhed,
bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljø med mere. Det understreges at de
lande, der har tiltrådt konventionen, skal stræbe efter at ’fremme effektiv offentlig
deltagelse på et passende tidspunkt – mens mulighederne stadig er åbne – under
offentlige myndigheders udarbejdelse [af bestemmelser og juridisk bindende regler]’
(artikel 8).
Århuskonventionen opstiller herefter principper for adgangen til at klage og til at
prøve en sag ved domstolen. Eksempelvis kan man som borger i et land, der har
tiltrådt Århuskonventionen, klage hvis myndighederne ikke fremlægger oplysninger
efter artikel 4 eller hvis offentligheden ikke informeres om en ny efterforskningseller udnyttelseslicens på en måde, der er både passende, effektiv og sker i tide.
Århuskonventionen udmærker sig ved, at den i modsætning til andre
miljøkonventioner har en særlig uafhængig komité – den såkaldte Compliance
Committee – som skal sikre, at konventionen overholdes. Lande men også
miljøorganisationer og borgere kan indklage et land for komiteen, hvis de finder at et
land ikke overholder sine forpligtigelser efter konventionen.
En udfordring er at sikre, at lande overholder de konventioner, som de har tiltrådt.
En anden udfordring er at sikre, at parterne til en konventioner følger op på de
forpligtigelser de har skrevet under på og at de indarbejder rettigheder i national
lovgivning. En vigtig brik heri er vidensdeling og opfølgning. Parterne til
Århuskonventionen har nedsat arbejdsgrupper, der skal være med til at sikre en god
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og effektiv implementering af konventionens principper i de lande, der har tiltrådt
konventionen. Miljøstyrelsen således udarbejdet rapporter om, hvorledes
Århuskonventionen er implementeret i dansk lovgivning.

Grønland skal overveje at tiltræde Århuskonventionen
Danmark ratificerede Århuskonventionen tilbage i 2000, men med forbehold for
Grønland og Færøerne. I lyset af den hastige udvikling i efterforskning efter
mineraler og olie har der i Grønland været en fornyet debat om konventionen og
mulighederne for, at den kunne træde i kraft for Grønland.
En af debattørerne er Sara Olsvig, medlem af Inatsisartut og Folketinget for Inuit
Ataqatigiit (IA), der i et § 37 spørgsmål til Naalakkersuisut opfordrer til, at
Naalakkersuisut arbejder for at Grønland tilslutter sig Århuskonventionen1. Sara
Olsvig fremhæver i begrundelsen for spørgsmålet, at det er vigtigt at sikre
befolkningen en retlig beskyttelse samt at der er politisk enighed om, at udvinding af
råstoffer skal ske under hensyntagen til miljø og menneskers sundhed.
’Alle partier i Inatsisartut er enige om, at råstofudvinding sker med hensyn til
miljø og menneskers sundhed, ligesom det lader til, at alle partier er enige om, at der
skal være åbne og inkluderende beslutningsprocesser inden specifikke projekter sættes i
gang. Derfor vil det være på sin plads, at Grønland tilslutter sig Århuskonventionen så
befolkningen og Inatsisartut får et bindende grundlag at agere på i forhold til miljøet
og deltagelse i beslutningsprocesser’ (Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit).
Naalakkersuisuts besvarelse af spørgsmålet fra Sara Olsvig understreger, at der ikke
er planer om at lade Århuskonventionen træde i kraft for Grønland2. Af besvarelsen
fremgår det, at de væsentligste mål og hensyn i konventionen allerede er indarbejdet
i grønlandsk lovgivning, konkret i Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser om adgang
til klage og i Råstoflovens bestemmelser om udarbejdelse og offentliggørelse af
miljøvurderinger, om klageadgang og senest med forslaget om en tidligere
inddragelse af offentligheden. Endelig fremhæves det kort i besvarelsen, at det vil
være ressourcekrævende at tiltræde konventionen uden at der i svaret redegøres
nærmere for hvilke og hvor mange ressourcer, der vil være behov for.
Naalakkersuisut forpligtiger sig dog til: ’at fortsætte udviklingen med at skabe større
gennemsigtighed, inddragelse og dialog på miljøområde ’.

Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. 4. november 2013. Spørgsmål stillet i henhold til Inatsisartuts
forretningsorden § 37: Agter Naalakkersuisut at arbejde for at Grønland tilslutter sig
Århuskonventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt
adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet?
http://www.landstinget.gl/documents/para3637/2013/spm/220_miljoeomraadet_saol_dk.pdf
2 Naalakkersuisut. 20. november 2013. Besvarelse af § 37 spørgsmål fra medlem af Inatsisartut Sara
Olsvig, Inuit Ataqatigiit.
http://www.landstinget.gl/documents/para3637/2013/svar/220_miljoeomraadet_saol_svar.pdf
1
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ICC Grønland og WWF Verdensnaturfonden mener, at Naalakkersuisut bør overveje
endnu en gang, om fordelene ved at tiltræde konventionen ikke står mål med
omkostningerne herved. Fordelene er ikke alene at man anerkender, at befolkningen
skal være en del af beslutningsprocessen, men også at man giver befolkningen et sted
at gå hen med en klage. Enhver regering ville være forpligtiget til at overholde de
fælles spilleregler for information og konsultation, og Grønland ville få adgang til at
udveksle viden og erfaring med lande, der også arbejder for at sikre en bedre
inddragelse af befolkningen.

Borgerinddragelse med et formål
Politikere og embedsmænd skal gøre sig klart, hvad formålet er med at invitere
befolkning til at deltage i beslutningsprocesser. For borgerinddragelse er et middel
til opnåelse af et mål, ikke et endegyldigt mål i sig selv (Møller Hansen, pp. 19-36).
Kasper Møller Hansen, professor i demokrati og borgerinddragelse ved Institut for
Statskundskab, Københavns Universitet, har skrevet en håndbog om anvendelse af
borgerinddragelse i danske regioner og kommuner (Møller Hansen, 2010). Centralt
igennem bogen er budskabet om, at borgerinddragelsen skal være drevet af et
formål. Uden klare mål svinder mulighederne for at designe borgerinddragelsen så
den mest effektivt opfylder de ønskede mål.
Overordnet bidrager borgerinddragelsen med en legitimitet til beslutningsprocessen
og også til de konkrete beslutninger, der træffes i forlængelse af processen. Begrebet
legitimitet dækker her retfærdiggørelse af magt, der bliver til lovlige og anerkendte
beslutninger. Nogle beslutninger – eksempelvis beslutningen om at lukke en skole
eller at tillade etableringen af et nyt affaldsforbrændingsanlæg – vil være lovlige,
men være til gene for nogle borgere. Men inviteres borgerne med til at debattere
eksempelvis et forslag om skolelukning og til at komme med forslag til alternative
løsninger, så kan der lægges et ekstra lag af legitimitet til både processen og
beslutningen.
Møller Hansen diskuterer fordelene ved borgerinddragelse i forhold til både
beslutningsprocessen og i forhold til beslutningen selv. Borgerinddragelsen giver
legitimitet til beslutningsprocessen da borgerne for en bedre forståelse for de
bevæggrunde, der ligger bag eksempelvis en skolelukning. Borgerinddragelse kan
også have til formål at sikre, at borgernes ønsker og holdninger stemmer overens
med den politik der føres. I nogle tilfælde kan det betyde, at man ikke blot lytter til
borgernes holdninger, men at man overlader reel beslutningskompetence til en
forsamling af borgere. Borgerinddragelse kan også være et instrument til at sikre, at
al relevant viden – også den viden borgerne måtte ligge inde med - indgår i
beslutningsgrundlaget forud for at der træffes en beslutning.
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Mere overordnet kan borgerinddragelse virke til at mobilisere og aktivere borgere i
politik. Og endelig kan borgerinddragelse skabe ejerskab til beslutninger. Selvom
man måske ikke er enig i den beslutning, der blev resultatet af en inddragende
proces, så kan processen i sig selv og den viden man har fået undervejs være med til
at skabe forståelse for og opbakning til beslutningen.
For politikerne har borgerinddragelsen også en række fordele – og dermed
potentielle formål med at inddrage befolkningen. Et mål med at inddrage
befolkningen kan være at få nye ideer og løsninger på bordet inden en beslutning
træffes. Men målet kan også være at påvirke borgernes opfattelse ved at give dem ny
viden om et sagsområde og herigennem sikre opbakning til en beslutning. Endelig er
Møller Hansen inde på, at borgerinddragelse kan have et element af signalpolitik –
man vil gerne vise borgerne, at man inddrager dem og lytter til deres meninger.
For resultatet af processen og den beslutning, der i sidste ende træffes, kan
borgerinddragelse også opfylde et eller flere mål. Med borgerinddragelse kan man
søge at løse en fastlås situation imellem grupper af borgere – eksempelvis imellem
forældre med skolesøgende børn i en skole og forældre med børn i en anden skole
hvor udgangspunktet er, at børnetallet er faldende og at én af de to skoler skal
lukkes. På samme måde kan fastlåste situationer i en kommunalbestyrelse søges
løsenet ved at man at man får inddraget befolkningen og får klarhed over, hvad
denne egentlig ønsker.
Et andet mål med borgerinddragelse kan være at undgå uholdbare protester og at
tage luften ud af protester, der måtte være under opsejling.
Borgerinddragelse kan også være med til at sikre, at der er forståelse for det
grundlag som en beslutning træffes på. Og at alle relevante informationer er blevet
anvendt. Legitimiteten af beslutningen kan i nogle tilfælde styrkes ved at invitere
eksperter til at bidrage i processen, eksempelvis ved at inddrage teknikere,
ingeniører, miljøorganisationer til at bistå med at formulere hvilke undersøgelser,
der bør udarbejdes til en miljøredegørelse.
Lidt i forlængelse heraf kan inddragelsen af borgere, eller som ovenfor eksperter,
have til formål at sikre en smidigere implementering af en beslutning. Hvis de
relevante aktører tidligt har haft lejlighed til at høre hinandens betænkeligheder og
deltage i diskussioner og afvejninger af hensyn undervejs skabes der grobund for, at
projektets gennemførsel går lettere.
Alle disse fordele – der hver især kan tjene som et formål for borgerinddragelse modsvares af ulemper. Blandt ulemperne er, at borgerinddragelse tager tid og
ressourcer og dermed kan trække beslutninger i langdrag. Et element i borgernes
afvejning af, om de ønsker at deltage, er, at jo mere omfattende ressourceforbruget er
for borgerne, desto sværere er det at få dem til at deltage.
Borgerinddragelsesprocesser kan være lange og tidskrævende og jo mere tid
deltagelsen kræver af borgerne des mindre repræsentativ vil gruppen af de aktive
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borgere være i forhold til befolkningen i almindelighed. De aktive borgere bliver på
en og samme gang mere vidende og mindre repræsentative for gruppen af borgere.
En anden ulempe ved borgerinddragelse er, at den kan lede til mistillid blandt
borgerne. Borgerne kan føle, at deltagelse har været spild af tid hvis deres
anbefalinger ikke bliver inddraget i beslutningsprocessen eller som minimum bliver
besvaret. Hvis man åbner døren og beder borgerne deltage så skaber man samtidig
forventninger om, at der vil blive lyttet.
For forvaltningen og politikerne kan borgerinddragelse også have den ulempe, at det
kan være med til at aktivere og mobilisere modstand mod en upopulær beslutning.
Med borgerinddragelsen risikerer man at få samlet de kritiske røster blandt
borgerne og hermed at få skabt grobund for lokale protestgrupper mv.
Møller Hansen beskriver, at der kan opstå et ansvarlighedsproblem i forlængelse af
en borgerinddragelsesproces. Deltagerne i eksempelvis et borgermøde er kun
ansvarlige overfor sig selv, mens de folkevalgte politikere, der skal træffe beslutning
om eksempelvis en skolelukning er ansvarlige overfor alle borgere i kommunen, også
de hvis stemme ikke var repræsenteret ved et borgermøde.
En anden ulempe er, at man risikerer at træffe dårlige beslutninger. I nogle
sammenhænge vil et borgermøde ende med at være en kamp mellem særinteresse
både fra politikernes og borgernes side. Der er risiko for, at man med
borgerinddragelsen får gravet grøfter imellem interesserne og at den beslutning, der
træffes i forlængelse af processen er kortsigtet snarere end langsigtet og er udtryk
for særinteresser snarere end det brede, samfundsmæssige perspektiv.
Hvor beslutningskompetence lægges ud til borgerne kan borgerinddragelse
endvidere have den ulempe, at det svækker de folkevalgtes position, magt og kontrol
over beslutninger. Men hvor politikere er i stand til at skabe stærke alliancer med
borgerne ved at inddrage dem i beslutningsprocessen kan det omvendt styrke
politikerne.
Møller Hansen mener, at det er centralt at politikerne og forvaltningen gør sig klart,
hvad det er de ønsker at opnå med borgerinddragelse. Spørgsmålet om, hvornår
befolkningen skal inddrages i processen giver ofte sig selv når man har identificeret
formålet.
En beslutningsproces går igennem en række faser - ofte startes processen ved at der
er identificeret et problem, en række alternative løsninger kortlægges hvorefter man
beslutter sig for én løsning. Herefter følger implementeringen af beslutningen og ofte
sker der en evaluering og tilpasning når man har set, om løsningen modsvarer
problemet. Er formålet med en borgerinddragelse af få forældre med børn i den
skolesøgende alder til at føle sig inddraget i forbindelse med en skolelukning skal de
naturligvis inddrages så tidligt i fasen, at de er med til at beskrive de alternative
løsninger. Men er formålet alene, at få deres input i en evaluering af en gennemført
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skolelukning så skal inddragelsen ske i evalueringsfasen for at informere
tilpasningen af løsningen.
Uklarhed om formålet med borgerinddragelsen gør, at borgerinddragelsen ikke sker
i den rette fase af beslutningsprocessen og at der opstår misforståelser imellem
borgerne og politikerne om, hvad grænserne for deltagernes beslutningskompetence
er. Her er risikoen for at efterlade borgerne frustrerede over, at deres indsigelser
ikke blev hørt, stor.

Forventninger til borgerinddragelsen
I en nyligt publiceret artikel om netop borgerinddragelse undersøger to forskere
hvilke forventninger borgere, organisationer, forvaltning og virksomheder går til
borgerinddragelse med (Hurup Olsen og Merrild Hansen, 2014).
Udgangspunktet for artiklen er en konkret borgerinddragelsesaktivitet; en række
borgermøder afholdt i to byger og tre bygder knyttet til fem olieselskabers planer om
at gennemføre seismiske aktiviteter i et område udfor
Melvillebugten/Qimusseriarsuaq.
I artiklen afdækkes det hvorledes der er forskellige oplevelser af formålet med
borgerinddragelsen blandt de, der deltager ved møderne.
Virksomhedsrepræsentanter fortæller, at borgerinddragelsen er et krav fastsat ved
lov, men at virksomheden også ønsker at fremstå ansvarlig og at dele information
med de fremmødte. En beskriver hvordan borgerinddragelsen er virksomhedens
mulighed for at få befolkningens accept af deres planer – en slags ’social license to
operate’ (Hurup Olsen og Merrild Hansen, p. 4).
For Selvstyret er der også en interesse for at vise flaget langt fra Nuuk. Både
politikere og forvaltning ønsker, at befolkningen skal føle sig hørt.
Borgerinddragelsen kan være med til at skabe forståelse for og tillid til de planlagte
efterforskningsaktiviteter, men også som en mulighed for at imødekomme
bekymringer og modstand.
Når forskerne taler med interesseorganisationer om borgermøderne fremhæves to
forhold; borgermøderne er et forum for at skabe en fælles forståelse af projekterne
og borgermøderne som befolkningens mulighed for at få adgang til og også påvirke
beslutningsprocesserne. Flere fremhæver det demokratiske perspektiv i
borgermøderne.
Spørgsmålet der står tilbage er således, hvilke forventninger befolkningen har til
møderne? Igennem interviews og spørgeskemaer tegnes et billede af, at befolkningen
forventer information om projektet med fokus på, hvad projektet vil betyde for deres
hverdagsliv og fremtid. Vil aktiviteterne skabe nye jobmuligheder? Og vil de
områder, som man i dag udnytter til fiskeri og fangst blive påvirkede af projektet?
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Hurup Olsen og Merrild Hansen diskuterer i artiklen konsekvenserne af uenighed om
formålet med borgermøderne, men også hvad der er enighed om blandt de
adspurgte: befolkningens mangel på tillid og virksomhedernes manglende forståelse
for den kulturelle kontekst, som borgerinddragelsen finder sted i. Befolkningen
synes at være af den opfattelse, at virksomhederne alene beskytter egne interesser
og således ser man til Selvstyret for at sikre en åben beslutningsproces. Desværre
stiller en række af de interviewede organisationer spørgsmålstegn ved, om
Selvstyret i tilstrækkelig omfang varetager befolkningens interesser, herunder om
Selvstyret stiller de rette krav til virksomhederne. Og mistroen gør, at mange er
mindre tilbøjelige til at deltage ved borgermøderne og til at udtrykke deres
holdninger i den offentlige debat (Hurup Olsen og Merrild Hansen, p. 6).
Sandsynligvis kan en del af den udtrykte mistro føres tilbage til enhedsforvaltningen
under Råstofdirektoratet frem til årsskiftet 2012/2013. Råstofdirektoratet alene var
ansvarlig for at fremme råstofaktiviteter, men også for at udstede licenser, udstikke
rammer for aktiviteterne i form af miljøvilkår og aftaler om virksomhedernes sociale
ansvar. Råstofdirektoratet er nu nedlagt og de mange opgaver, der før blev varetaget
her, er nu fordelt over to enheder; Råstofstyrelsen under Departementet for Erhverv,
Råstoffer og Arbejdsmarked, og Miljøstyrelsen for Råstoffer under Departementet for
Natur og Miljø. Men vi mangler stadig at se den fulde effekt af den nye struktur.
Den kulturelle kontekst i hvilken borgerinddragelsen sker, er en anden udfordring
der fremhæves i artiklen. Den måde hvorpå man afholder borgermøder i eksempelvis
Danmark, hvor man har indlæg efterfulgt af debat med åbne mikrofoner, dur ikke
her. I Grønland er der ikke en tradition for offentlige debatter og ofte oplever man at
debatten næsten helt udebliver. Indlæg fra kvinderne og ungdommen er ofte sjældne
og dermed får man ikke et dækkende billede af, hvad det er for bekymringer et helt
lokalsamfund har når planerne om en mine i lokalområdet præsenteres.
En sidste udfordring er at grundlaget for enhver debat – information og viden – skal
være til stede. Udfordringen er ikke alene, at materiale skal foreligge på flere sprog,
men også at man i Grønland har begrænset konkrete erfaringer med – og dermed
kendskab til – råstofindustri. Det stiller store krav til virksomheden, der søger om en
licens, og til Selvstyret, der skal sikre sig, at befolkningen får indsigt i de konkrete
projekter og deres konsekvenser for natur, miljø og samfund.

Borgerinddragelse i praksis
Kasper Møller Hansen beskriver, hvordan man i planlægningen af en
borgerinddragelse skal overveje deltagelsen, dialogen og endelig hvorledes
borgernes input skal anvendes i beslutningsprocessen (Møller Hansen, pp. 37-46).
Spørgsmålet om hvem der skal deltage besvares oftest med selvudvælgelse. Der
annonceres i de lokale medier og de, der måtte have lyst og interesse deltager
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herefter. Problemet er her, at man ikke nødvendigvis får en deltagelse der er
repræsentativ for hele befolkningen. Det er de i forvejen aktive borgere der deltager
eller de, der eksempelvis er særligt for eller særligt imod et nyt industriprojekt.
Man kan også designe borgerinddragelsen så den er repræsentativ, men det kræver
at man gør en aktiv indsats og eksempelvis benytter sig af individuel invitation,
eventuelt med kompensation.
Et alternativ er at få yderpunkterne i debatten repræsenteret. Her man kan invitere
repræsentanter fra foreninger og interesseorganisationer til at deltage sammen med
eksperter. Her får man ofte en dialog med en gruppe, der er vidende og har erfaring,
men også kan have særinteresser. Men interesseorganisationer kan også bruges til at
få synspunkter frem og man kan aktivt vælge at invitere dem – både de der er for og
de der er imod en beslutning – til at deltage i paneldebatter. Det giver legitimitet til
processen at man som borger oplever, at alle synspunkter er repræsenteret lige i
debatten.
Møller Hansen diskuterer også hvorledes man kan fremme dialogen mellem borgere
og politikere. Han opstiller et kontinuum, hvor man på den ene side har
informationsmødet og på den anden side den åbne dialog. Informationsmødet er ofte
bygget op omkring et oplæg fra beslutningstagerne og herefter lidt tid overladt til
spørgsmål og dialog. Med denne model understreger man, at det er politikerne der
har beslutningskompetencen og den lille plads til dialog gør, at ofte kun er
særinteresser og ikke brede, almene interesser der repræsenteres. De, der er mest
vidende og har allerede definerede interesser er de, der høres her.
I den anden ende af dette kontinuum er mødet, der sætter borgerne i fokus. Møller
Hansen fremhæver her workshops i mindre grupper, hvor borgerne kan udveksle
ideer og danne en fælles holdning. Oplæggene erstattes af materiale, der sendes ud
forud for mødet så alle har mulighed for at deltage i en dialog med et fælles
udgangspunkt. Udfordringen er her, at store mængder af materiale kan skræmme
borgere væk og give indtryk af, at det er kompliceret og krævende at deltage i
dialogen.
Politikere og embedsmænd delegerer sjældent den formelle beslutningskompetence
til et borgermøde eller et panel af interesseorganisationer. Men Møller Hansen
nævner, at der ofte sker en formel uddelegering, eksempelvis hvor politikerne lover
at besvare borgernes anbefalinger, hvor man beslutter at anbefalinger lavet i
forbindelse med en borgerinddragelse skal være vejledende eller endda bindende for
politikerne. Kun sjældent er borgernes anbefalinger bindende og dette kan forklares
med nogle af de mange ulemper, der også er ved borgerinddragelse, eksempelvis at
den beslutning der træffes er dårlig, bygger på ufuldstændig information, er påvirket
af særinteresser eller ikke er truffet af et repræsentativt udsnit af befolkningen.
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Tjekliste for en vellykket borgerinddragelse
Thomas Trier Hansen og Kasper Møller Hansen lægger hver deres perspektiv på
borgerinddragelsesprocesser. Hvor Trier Hansen har fokus på de rettigheder, der
følger af internationale konventioner, er fokus hos Møller Hansen i stedet på
borgerinddragelsen i praksis.
Møller Hansen er ikke normativ – her opstilles ikke retningslinjer for den gode
borgerinddragelse – men diskuterer i stedet hvorledes man får bedst sammenhæng
mellem inddragelsens formål og de aktiviteter, der gennemføres. En vigtig pointe, er
at borgerinddragelse ikke har en værdi i sig selv, men at den skal være styret af et
formål. Formålet skal igen være bestemmende for de aktiviteter, der gennemføres.
Det er alene formålet der bestemmer, om et offentligt møde mellem politikere og
borgere forud for at der træffes beslutning om lukning af en skole er den rette og
eneste relevante borgerinddragende aktivitet.
Trier Hansen opsætter et overordnet formål med konsultationer/høringer – at opnå
samtykke fra alle de berørte. Han skriver videre, at konsultationsprocessen skal
designes så den oprigtigt tilstræber dette (Trier Hansen, 2013).
Udgangspunktet for Trier Hansen er, at konsultationer skal inddrage repræsentanter
fra de samfund, der træffes af en beslutning. Inddragelse af interesser og
organisationer der er berørt af en beslutning har en række fordele, herunder at man
som borger oplever sig som hørt, at man får en større forståelse for den beslutning
der træffes og at man som borger har mulighed for at få svar på bekymringer og
spørgsmål.
En udfordring for borgerinddragelsen er fravær af ressourcer. Både Trier Hansen og
Møller Hansen nævner, at deltagelse i høringer og andre
borgerinddragelsesprocesser kræver tid og ressourcer. Møller Hansen skriver, at det
at borgerinddragelsen let bliver ikke-repræsentativ for den almindelige befolkning.
Det bliver Tordenskjolds soldater – de med erfaring, viden og tid – der bliver
borgernes talerør. Men man kan søge at designe borgerinddragelsen så den bevæger
sig i en mere repræsentativ retning, eksempelvis ved at invitere deltagere eller
nedsætte repræsentative borgerpaneler.
Trier Hansen fremhæver, at konsultationer skal foregå i en god ånd og at de skal
være afpasset til situationen. At afpasse konsultationen til situationen vil konkret
kunne ske ved at man lagde klare mål for konsultationen og gjorde sig overvejelser
om de fordele og ulemper, der knytter sig til processen. Hvis man fra politisk hold
ønsker at befolkningen alene skal informeres og have mulighed for at stille
spørgsmål til et nyt industriprojekt så skal processen designes så dette står tydeligt
for alle borgere fra starten.
Nogle former er bedre end andre til at tillade, alle berørte meninger kommer til
udtryk til rette tid. Møller Hansen diskuterer hvorledes borgermøder kan tage
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udgangspunkt i borgerne snarere end politikerne, eksempelvis ved at tilrettelægge et
borgermøde så der er plads til udveksling af holdninger i mindre grupper. Men viden
og forståelse for de spørgsmål, der skal tages stilling til, er afgørende så befolkningen
reelt kan påvirke resultatet af processen.
Trods forskelle i udgangspunkt så kan der udledes en fælles tjekliste til brug for den
vellykkede borgerinddragelsesproces. Tjeklisten for borgerinddragelse indeholder
fem centrale erkendelser. Herunder:
− Borgerinddragelse skal være styret af et klart formål.
− Formålet bestemmer alt: hvornår borgerinddragelsen finder sted, hvem der
skal inviteres til at deltage, hvordan dialogen skal formes og hvilken
indflydelse borgerinddragelsen skal have på den endelige beslutning?
− Borgere, der berøres af en beslutning, skal inddrages. Deltagelse er ofte
ressourcekrævende, men arrangøren skal overveje om beslutningsprocessen
kan tilrettelægges så fravær af ressourcer ikke er afgørende for deltagelsen.
− Borgerinddragelse er andet og mere end høringer. Afgørende er det at
borgerinddragelsen planlægges så den tillader, at de berørte borgeres
meninger kommer til udtryk.
− Borgerinddragelse kan altid gøres bedre. Med evaluering sikrer man en
udvikling af borgerinddragelsen.

Rapportens struktur og metode
Det enkelte spørgsmål – hvorfor vælger politikere at inddrage befolkningen i
beslutningsprocesser? – gav anledning til en række overvejelser om, hvilke fordele
og ulemper der knytter sig til at invitere borgerne med ind i beslutningsprocessen.
Men diskussionen gjorde det også klart, at borgerinddragelse kan antage mange
forskellige former.
I den efterfølgende ses nærmere på borgerinddragelse som den praktiseres og tager
form i en række arktiske lande. Fokus er på borgerinddragelse i forbindelse med
udnyttelse af olie, mineraler og energiintensiv industri og formålet er at identificere
gode processer og ideer, som kan inspirere Grønlands Selvstyre.
For at afgrænse analysearbejdet tages der her udgangspunkt i en række lande, der
har en del forhold til fælles med Grønland. Der tages udgangspunkt i lande, der råder
over nogle af de samme ressourcer som Grønland, lande der har en spredt befolkning
og lande der har en lille befolkning. Men også lande, der har en lidt længere erfaring
med borgerinddragelsesprocesser end Grønland.
Konkret vil analysen se på borgerinddragelsesprocesser i Nunavut, Canada, Alaska,
USA, Island og Norge.
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Analysens udgangspunkt er de krav og standarder for borgerinddragelse, der er
fastsat med national lovgivning. Men et er de krav og standarder, der stilles ved lov,
noget andet er den praktiske gennemførelse og den oplevelse, som befolkningen har
af beslutningsprocessernes legitimitet. Her spiller politisk kultur og traditioner ind
og er med til at skabe forventningerne, og det kan være svært udefra at sammenligne
og drage konklusioner. Endelig ledes der igennem analysen efter eksempler på
mekanismer, der er med til at fremme borgernes deltagelse og sikre, at borgerne
bliver hørt i beslutningsprocesserne. I den grønlandske debat er Nunavut Impact
Review Board (NIRB) flere gange fremhævet som en mekanisme, som man kunne
afprøve i en grønlandsk kontekst også. Denne og flere andre ideer om at styrke
borgernes inddragelse i beslutningsprocesser diskuteres igennem analysen.
Analysen afsluttes med et idékatalog til forbedring af borgerinddragelsen i Grønland
baseret på erfaringer fra andre arktiske lande.
Information til brug for analysen er indsamlet ved hjælp af en række relevante kilder,
herunder udgivelser og rapporter om borgerinddragelse, myndighedernes
hjemmesider, lovgivning og vejledninger, artikler mv.
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2. Borgerinddragelse i Nunavut, Canada
Geologisk råder Canada over nogle af de samme ressourcer som man finder i
Grønland, men hvor Grønland i dag ikke har miner i drift så er udvinding af
mineraler, olie og gas en væsentlig del af den canadiske økonomi. Omtrent 220 miner
er i drift og der udvindes mere end 60 mineraler og metaller i Canada. Jern udgør en
stor ressource, men Canada er blandt verdens største producenter af uran, nikkel,
zink, kobber og guld. Endelig råder Canada over et antal aluminiumsmeltere, der gør
landet til verdens tredjestørste producent af aluminium med en årlig produktion på 3
millioner tons (Government of Canada, 2010).
Når det er særligt relevant at se til Canada er det således på grund af erfaringen med
udvinding af råstoffer men også fordi Canada har en stor befolkning af Inuit, der
deler kultur, traditioner og værdier med Inuit i Grønland. Fokus rettes nedenfor mod
forvaltning og mekanismer til fremme af borgerinddragelse i Canadas arktiske
region, dvs. Nunavut, Nunavik, Inuvialuit i Northwest Territories og kystområdet
Nunatsiavut i Labrador.

Lovgivning
Den lovgivning, der skal sikre beskyttelse af natur og miljø og inddragelse af
befolkningen i forbindelse med beslutning om udnyttelse af råstoffer i Canada er
kompleks. Kompleksiteten skyldes den canadiske samfundsstruktur, hvor
beslutningskomptencen er fordelt mellem det føderale niveau, provinser og
territorier. For flere område gælder endvidere, at der siden halvfemserne har været
en bevægelse hen imod at give de oprindelige befolkninger, både inuit og indianere,
en større indflydelse på udviklingen af deres samfund.
Under de såkaldte Land Claim Agreements er der således overført kompetencer til
lokale regeringer, lokale forvaltninger er etableret og der er fastsat lokale regelsæt,
herunder regelsæt for inddragelse af befolkningen i beslutningsprocesser med
udgangspunkt i kultur og tradition hvor reglerne skal fungere.
Processen for udstedelse af tilladelse til etablering af eksempelvis en mine er givet
med den canadiske lov om miljøvurderinger3. På Canadian Environmental
Assessment Agencys (CEAA) hjemmeside der en udførlig vejledning til
beslutningsprocesser vedr. råstofaktiviteter og en hel siden om borgerinddragelse
alene, herunder en beskrivelse af hvorledes man kan søge støtte til at deltage i
høringsprocesser. Udgangspunktet er dog, at loven om miljøvurderinger ikke gælder

3

Canadian Environmental Assessment Act (2012). Canadian Environmental Assessment Agency har
offentliggjort en gennemgang af gældende lovgivning her: http://www.ceaaacee.gc.ca/default.asp?lang=en&n=16254939-1
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områder nord for 60° N.. Her tages i stedet udgangspunkt i lovgivning, der følger af
Land Claim Agreements.
Miljøvurderingsregimet adskiller sig fra det vi kender fra Grønland og Danmark på
en række punkter. En central forskel er, at når myndighederne træffer beslutning om
at give tilladelse til eksempelvis etablering af en mine,
mine så træffes beslutningen på
baggrund af en uvildig miljøvurdering, der er udarbejdet af enten myndighederne
eller et review panel efter gentagne høringer. De projektbaserede review panels og
de faste review boards, eksempelvis Nunavut Impact
Impa Review Board,, er instanser
nedsat og betalt af myndighederne men organisatorisk placeret udenfor.

retningslinjer for
miljøredegørelse

projektbeskrivelse

review panel
udtalelse

miljøredegørelse

tilladelse og vilkår

Figur 1 Miljøvurderingsprocessen i Canada. Hver pil illustrerer overgange mellem faser, hvor
offentligheden konsulteres. Illustrationen er udarbejdet med udgangspunkt i beskrivelse af processen
udgivet på Government of Canada, Environmental Impact Assessment Agencys hjemmeside.

Processen starter når en ansøger fremlægger en detaljeret projektbeskrivelse for
myndighederne. Med udgangspunkt i projektbeskrivelsen tager miljøministeriet i
første omgang stilling til, om projektet er omfattet af et krav om en egentlig
miljøvurdering. Offentligheden
ffentligheden inviteres her for første gang til at deltage i processen,
da en sammenfatning af projektbeskrivelsen lægges ud til offentligheden i en periode
på 20 dage.
En miljøvurdering foretages hvor man, med udgangspunkt i projektbeskrivelsen og
de indsigelser
sigelser der må være indkommet fra offentligheden, vurderer at projektet vil
have konsekvenser for miljø og natur. Som i Grønland er det virksomheden, der skal
beskrive projektets konsekvenser, afværgeforanstaltninger mv. i en miljøredegørelse
(i grønlandske
ke sammenhænge en vurdering af virkninger på miljøet (VVM)).
(VVM)
Myndighederne udarbejder herefter retningslinjer for og krav til, hvad
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virksomheden skal inddrage i sin miljøredegørelse. Men også disse retningslinjer og
krav fremlægges for offentligheden så her kan man som borger, organisation eller
myndighed for anden gang komme med indsigelser.
Når virksomhedens udkast til miljøredegørelse for projektet foreligger inddrages
offentligheden for tredje gang.
Miljømyndighederne har her mulighed for at foretage en egen gennemgang af
virksomhedens miljøredegørelse eller at henvise gennemgangen til et review panel4.
Deltagere i review panelet udpeges af miljøministeren på baggrund af deres viden og
erfaringer. De må ikke have personlige interesser i projektet, ej heller have en
forudfattet mening om projektet, dets fordele og ulemper. Med review panelet kan
man uddelegere gennemgangen så den sker tættere på de, der skal leve med
projektets konsekvenser. Endvidere er der mulighed for at få inddraget viden,
eksempelvis viden om traditionel brug af et område, som ikke nødvendigvis er
kortlagt og beskrevet før projektet blev igangsat. Selv kommissoriet for review
panelets arbejde er genstand for en offentlig høring.
I lov om miljøvurderinger fastsættes det, at hvor miljøministeriet beholder sagen
skal der foreligge en beslutning efter 12 måneder. Henvises sagen derimod til et
review panel afsættes der 24 måneder til at gennemføre processen.
I dette tredje trin gøres også en særlig indsats for at få inddraget borgere,
civilsamfundsorganisationer og andre aktører. Under det såkaldte Participant
Funding Program kan man søge midler til at fremme borgerinddragelsen,
eksempelvis som beboer i et lokalsamfund, der påvirkes af projektet, som
organisation der arbejder lokalt og kan bidrage med viden og input eller hvis man
har en særlig viden, eksempelvis viden om dyreliv og jagtområder, som man finder
vigtigt at få belyst i processen. Midlerne gives til at fremme den aktive deltagelse i
høringer, borgermøder mv. Under programmet er en del af midlerne reserveret til at
fremme oprindelige folks deltagelse i miljøvurderingsprocessen.
I det fjerde af fem trin inviteres offentligheden til at afgive høringssvar til
miljøredegørelsen. Er sagen henvist til et review panel er det dette, der har ansvaret
for at afholde høringen på en måde, der gør at alle der måtte have interesse heri har
mulighed for at deltage. Ofte anvendes en kombination af lokale borgermøder og
skriftlige høringer. Formålet med høringen er ikke at informere offentligheden om
projektet, men i stedet at informere review panelet forud for at de skriver deres
vurdering af de miljømæssige konsekvenser af projektet.

4

Review panels nedsættes for et enkelt projekt og leder miljøvurderingsprocessen og
borgerinddragelsen på vegne af myndighederne. Under de såkaldte Land Claim Agreements er der
nedsat faste review boards, eksempelvis Nunavut Impact Review Board, der koordinerer alle
miljøvurdringsprocesser i Nunavut. Læs mere på www.nirb.ca.
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Review panelet skriver nu en udtalelse, der sammenfatter konklusioner og
anbefalinger efter virksomhedens miljøredegørelse, indsigelser der er fremkommet
efter inddragelse af offentligheden og eventuelle supplerende studier. På baggrund af
udtalelsen fra review panelet træffer miljøministeren beslutning om, hvorvidt der
skal gives tilladelse til at gennemføre projektet og hvilke vilkår der skal følge med
tilladelsen.
Ofte hjælper en miljøredegørelse til at identificere afværgeforanstaltninger,
eksempelvis hvor man ved at begrænse aktiviteter i yngleperioder eller ved at bruge
en bestemt flyvekorridor for helikopter kan reducere forstyrrelser af dyrelivet. Disse
afværgeforanstaltninger indarbejdes i projektet og der udarbejdes et program, der
skal følge projektet og dets konsekvenser for miljø og natur. Med et program for
monitering og opfølgning er der mulighed for at gribe ind, hvis det viser sig at
projektet har større eller uventede konsekvenser for natur og miljø.

Borgerinddragelsen i praksis
Nunavut Land Use Plan
Aktuelt er man i Nunavut gået i gang med at lægge brikkerne for fremtidens brug og
forvaltning af ressourcer. Nunavut Planning Commission har fået til opgave at
kortlægge brugen af det åbne land og ressourcerne i dag, men mere relevant at se
frem også. Målet er at sikre en fortsat udvikling af Nunavut, men også at styre
udviklingen hen hvor den gør mest gavn. Vejen til målet går via en langstrakt og åben
proces, hvor organisationer, lokalsamfund og befolkningen bredt inviteres til at
deltage i at udarbejde en sammenhængende forvaltningsplan.
Processen startede i april 2013 og forventes afsluttet i marts 2015.
Den færdige forvaltningsplan – Nunavut Land Use Plan – er bindende for
regeringerne i Iqaluit og Ottawa, eksempelvis hvor regeringerne skal tage stilling til
en ansøgning om udnyttelse af mineraler. Planen sikrer at befolkningen tidligt er
blevet inddraget i diskussioner om, hvilken udvikling der potentielt kan ske i deres
lokalområde.
Konkret afholdes der en serie borgermøder i 27 lokalsamfund. Med udgangspunkt i
landkort drøfter man om et område er vigtigt i forhold til en række
samfundsmæssige mål, eksempelvis om området er særligt vigtigt i relation til
beskyttelse af miljø og natur, om området spiller en rolle i forhold til at udvikle sunde
lokalsamfund, om området kan være en brik i bæredygtig økonomisk udvikling,
eksempelvis om der i området er mineralske ressourcer som kan udvindes, eller om
området allerede i dag benyttes til eksempelvis fiskeri og fangst.
Hele processen understøttes af en velfungerende hjemmeside (www.nunavut.ca),
hvor det er muligt at følge processen, læse udkast til forvaltningsplan i takt med at de
tager form og at finde ud af hvordan man næste gang kan spille ind i processen.
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Figur 2 Nunavut Planning Commission bruger en hjemmeside til at understøtte en åben og transparent
proces. Udkast til forvaltningsplaner lægges ud sammen med kortmateriale, oversigt over kommende
borgermøder og referat af allerede afholdte.

Kiggavik uranprojektet
Et aktuelt projekt, der har givet anledning til stor debat, er Kiggavik uranprojektet
nær Baker Lake i Nunavut, Canada. Siden 2006 har selskabet AREVA arbejdet hen
imod at kunne udvinde uran fra tre åbne miner i området. I drift vil minen give 600
nye arbejdspladser og afledt heraf ventes der er at opstå omkring 1.300 nye jobs i
regionen.
Allerede på et tidligt tidspunkt etablerede man et bindeled mellem selskabet og
lokalsamfundet i form af Kiggavik Community Liaison Committee. Komiteen blev
sammensat af repræsentanter fra lokale fangerorganisationer, lokale
erhvervsorganisationer og organisationer med fokus på uddannelse. Komiteen har
fulgt projektet fra starten og holder hvert år en stribe borgermøder, hvor
befolkningen inviteres til at drøfte emner og bekymringer knyttet til projektet.
I kølvandet på Kiggavik projektet er der også opstået uafhængige grupper og
netværk. En af de mest synlige er Nunavummiut Makitagunarningit, forkortet bare
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Makita. Makita har til formål at sikre, at befolkningen kender konsekvenserne af at
udvinde uran ved Kiggavik og at befolkningen aktivt deltager i beslutningsprocessen.
Aktiviteterne er mange og favner bredt - fra studier og debat over undervisning i
rettigheder og lovgivning til arbejde for at Inuit Qaujimajatuqangit (traditionel Inuit
viden) bliver en del af beslutningsprocessen.
Makita netværket har også udviklet sig til at være en vidensbank, der med en
veludbygget hjemmeside og aktiv brug af de sociale medier har formålet at skabe
debat om potentiel uranudvinding ved Kiggavik såvel som ved Kuannersuit /
Kvanefjeld.

Figur 3 Makita: Greenlanders protest uranium mining, September 2013. www.makitanunavut.wordpress.com.

Mekanismer til fremme af borgerinddragelsen
Set i et borgerinddragelsesperspektiv indeholder den canadiske model en række
elementer, der fremmer aktiv borgerinddragelse.
Borgerinddragelsen lægges ofte ud til en organisation – et review board eller et
permanent review panel – udenfor centralforvaltningen. Organisationen er ansvarlig
for at tilrettelægge borgerinddragelsesprocesser så inddragelsen sker tidligt og så
der er flere muligheder for at borgerne bliver hørt. Processen synes klar og
overskuelig – hver fase afsluttes med en konsultation af offentligheden – og der
investeres i at sikre, at lokalsamfund inddrages. Eksempelvis er der programmer, der
sikrer at organisationer der ellers ikke har midler til at deltage kan søge om støtte
hertil.
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Set med grønlandske øjne er det canadiske eksempel også interessant fordi
myndighederne har igangsat en national debat om forvaltning af land, natur og
ressourcerne her. I Grønland som i Nunavut er der behov for at få defineret hvilke
værdier man råder over, hvilke man vil beskytte og hvilke man vil udvikle til gavn for
samfundet.
Inspireret af Kiggavik projektet kunne virksomheder, der ønsker at operere i
Grønland, i samarbejde med kommunerne forsøge at etablere lokale råd, der
fungerer som et synligt og tilgængeligt bindeled mellem befolkningen og selskabet. I
forbindelse med debatten om True North Gems projektet ved Qeqertarsuatsiaat /
Fiskenæsset blev ideen et bindeled – her i form af en person – foreslået for at få en
bedre dialog om stensamleres adgang til rubinforekomsten ved Aappaluttoq fjeldet.
Udfordringen er især ressourcer. Den canadiske model skal tilpasses og skaleres hvis
ideerne skal kunne anvendes i det grønlandske samfund.
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3. Borgerinddragelse i Alaska, USA
Alaska, den største af de amerikanske delstater, er rig på naturgivne ressourcer. På
land er de store skove en ressource der udnyttes til produktion af tømmer, mens
havene understøtter et vigtigt fiskeri.
De geologiske forhold i Alaska gør, at staten råder over forekomster af guld, zink,
kobber og andre mineraler samt store forekomster af olie og naturgas. Økonomen
Scott Goldsmith, University of Alaska Anchorage, kalder Alaska ’en tre-benet
skammel’, der hviler næsten lige meget på olie og gasindustrien, på det offentlige og
på anden industri og produktion.
Alaska Oil and Gas Association opgør, at industrien har produceret mere end 17
milliarder tønder olie og 6 milliarder kubikfod naturgas (Alaska Oil and Gas
Association, 2013). Produktionen i dag svarer til omkring en tiendedel af den
samlede amerikanske produktion (Alaska Department of Natural Resources, 2013).
Ifølge industrien selv understøtter olie- og gasproduktionen en ud af tre jobs i Alaska
i dag (Alaska Oil and Gas Association), kun overgået af den offentlige sektor.
I øjeblikket udvindes der guld, kobber og zink fra seks miner i Alaska: Fort Knox
minen (guld), Nixon Fork minen (kobber og guld), Pogo minen (guld), Red Dog minen
(zink og bly), Rock Creek minen (guld) og Greens Creek minen (zink og bly) (Alaska
Department of Natural Resources, Mining, Land and Water, 2013). En håndfuld
efterforskningsaktiviteter kan udvikles til nye miner, mens en gammel sølv- og
guldmine, the Illinois Creek Mine, er nedlukket.
I Alaska såvel som andre steder i Arktis har spørgsmål om retten til land været årsag
til konflikter og debat. Men den valgte løsning på konflikten adskiller sig fra hvad
man ser andre steder i regionen. Udgangspunktet er, at man har særlige rettigheder
hvis ens forfædre har en tilknytning til et landområde.
Med udgangspunkt i Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) fra december
1971 ejer den oprindelige (indianere og inuit) befolkning derfor i dag en tredjedel af
Alaskas landområder igennem 12 Native Land Corporations, der ejer retten til både
jord og undergrund, og mere end 200 Village Corporations, der ejer retten til jord
alene. Sondringen mellem retten til jorden og retten til undergrunden er naturligvis
særlig interessant hvis efterforskningsaktiviteter peger på, at der er mineralske
forekomster af kommerciel værdi. Eksempelvis er Rock Creek minen nord for byen
Nome drevet af Alaska Gold Company i et område, hvor Sitnasuak Native Corporation
(SNC) har retten til jorden og Bering Strait Native Corporation (BSNC) retten til
undergrunden. De to corporations – virksomheder ejet og drevet kollektivt af den
lokale inuit befolkning – igangsætter projekter, der udvikler deres lokalsamfund.
Overskuddet fra aktiviteterne investeres enten i nye projekter eller udloddes til de
familier, der har rettigheder til området.
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Lovgivning
Udgangspunktet for al minedrift er, at den kun kan ske der, hvor der er opnået
endelig enighed om ejerskabet til jorden og undergrunden. Staten kan udstede
licenser til udnyttelse af ressourcer hvor jorden og undergrunden er offentlig, mens
ressourcer i områder under Alaska Native Claims Settlement Act (ANCSA) alene kan
udnyttes efter tilladelse fra et af de tolv Native Land Corporations.
Udnyttelsen af naturlige ressourcer, herunder mineraler og olie, sker i henhold til
statens egen lovgivning og føderal lovgivning.
Alaska Department of Natural Resources har defineret en liste over almindelig tilladt
brug af naturen, der omfatter blandt andet fritidsbaseret guldgravning med hakke,
skovl og mindre redskaber. Aktiviteter der går ud over, hvad der er defineret som
almindelig brug af naturen kræver godkendelse fra Alaska Department of Natural
Resources. Og aktiviteter der finder sted i områder ejet af Native Land Corporations
eller Village Corporations kræver deres tilladelse.
Licenser til efterforskning og udnyttelse af råstoffer udstedes af Alaskas regering.
Ikke ulig den grønlandske model, så skal der i USA foretages en vurdering af et
projekts virkninger på miljøet inden myndighederne kan give tilladelse til projektet.
Men i modsætning til den model vi kender, så udarbejder virksomheden en
Environmental Assessment, der kort redegør for om projektet har konsekvenser for
miljøet og om der er behov for en mere omfattende miljøvurdering. Denne foreløbige
miljøvurdering lægges ud til offentligheden til kommentering. Næste skridt er en
Environmental Impact Statement, der i omfang minder om de VVM og VSB
vurderinger der udarbejdes for råstofprojekter i Grønland. Miljøvurderingerne
udarbejdes efter føderal lovgivning (National Environmental Protection Act).
Der findes for minedrift såvel som for udvinding af olie- og gas en kompleks
lovgivningspakke, der regulerer de mest almindelige miljøproblemer, herunder
affald, spildevand og emissioner til luften (US Environmental Protection Agency). Et
særligt lovkompleks regulerer nedlukning af udtjente miner. Miljøtilsynet varetages
derimod af statens egne myndigheder, og i Alaska er tilsynet bredt forankret hos
Department of Natural Resources, Department of Environmental Conservation,
Department of Health and Social Services og Department of Fish and Game (Northern
Alaska Environmental Center, 2013).
National Environmental Protection Act indeholder bestemmelser om
miljøvurderinger og borgernes inddragelse i beslutningsprocesserne.
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Figur 4 Miljøvurderingsprocessen
ngsprocessen i Alaska/USA. Boksene illustrerer arbejdsprocesser og pilene overgange,

hvor offentligheden konsulteres. Illustrationen er udarbejdet med udgangspunkt i National Environmental
Protection Act samt udgivelsen Community Involvement in Mine Permitting
Permitting and Compliance (Redoil &
ACAT).

Processen afviger fra den grønlandske model på enkelte områder, herunder at der
udarbejdes en kort miljøvurdering (Environmental Assessment) og en lang
miljøredegørelse (Environmental Impact Statement). Med udgangspunkt i den korte
miljøvurdering udarbejder myndighederne en
en udtalelse, der konkluderer hvorvidt et
projekt vurderes at have væsentlige konsekvenser for miljøet.
Virksomheder, der søger om tilladelse til projekter med en væsentlig konsekvens for
miljøet, skal herefter udarbejde en egentlig miljøredegørelse. Miljøperspektivet
perspektivet er
bredt og redegørelsen omfatter økologiske og æstetiske konsekvenser såvel som
historiske, kulturelle, økonomiske, sociale og sundhedsmæssige. Virksomheden skal
redegøre for direkte og indirekte konsekvenser såvel som kumulative,
k mulative, eksempelvis
hvis virksomheden ønsker at etablere en mine i et område, hvor der allerede er
minedrift.
Udgangspunktet for miljøredegørelsen er et scoping dokument. Heri afgrænser
virksomheden, hvad det er for emner og konsekvenser, som skal undersøges
nærmere og beskrives
rives i miljøredegørelsen. For offentligheden er dette den første,
men måske også den væsentligste mulighed for at påvirke projektet. Der er her
offentligheden har mulighed for at udtrykke bekymringer i forhold til projektet, for
at sikre sig at bekymringerne
erne bliver undersøgt nærmere og at projektet enten afvises
eller at der bliver stillet krav om afbødende foranstaltninger.
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Grønlandsk lovgivning sikrer fortsat ikke, at offentligheden inddrages forud for, at
der træffes beslutning om hvad en virksomhed skal undersøge af konsekvenser i
deres vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og vurdering af den
samfundsmæssige bæredygtighed (VSB). Men Inatsisartut skal under
forårssamlingen i 2014 drøfte et forslag til ændring af råstofloven, der lægger op til
en tidligere inddragelse.
Graden af borgerinddragelse drøftes også i Alaska og resten af USA. Kritikere
fremhæver, at godkendelsesproceduren for en ny mine er langstrakt og kompleks, og
at borgerne ofte tabes undervejs. Kritikerne fremhæver blandt andet, at flere af de
nødvendige godkendelser gives af myndighederne uden forudgående offentlighed og
debat (Redoil og ACAT). Kritikere har også kritiseret, at myndighederne ikke i
tilstrækkeligt omfang holder selskaberne op på, at de skal redegøre for de
kumulative effekter af et projekt (ACAT).
I Alaska har man, som i Canada, etableret mekanismer der understøtter borgernes
deltagelse i beslutningsprocesser. Eksempelvis kan man som borger, der må rejse for
at komme til et borgermøde, anmode om økonomisk støtte til rejse og indkvartering.
Borgermøder må i udgangspunktet ikke afholdes på tidspunkter, hvor
lokalbefolkningen er optaget af traditionelle eller kulturelle aktiviteter, eksempelvis i
jagtsæson eller ved fejringer (ACAT).
Som i Grønland anvendes der også flere sprog, og derfor skal al materiale udgives på
de lokale sprog og tolkning skal være til rådighed under møderne.
Oprindelige folks organisationer vægter i disse år undervisning. Ikke alene skal
befolkningen undervises så de forstår projekterne, men også deres rettigheder.
Ligeledes skal myndighederne også undervises i kultur og traditioner, traditionel
brug af land og naturressourcer.
Endvidere stiller nogle grupper, herunder ACAT, krav om at lokalbefolkningen
inddrages i det løbende tilsyn med mineprojekter. Ideen bag er naturligvis, at
brugerne af et område kan gøre vigtige observationer i naturen, eksempelvis hvis et
projekt forstyrrer dyreliv eller ændre fiskeriet i en elv, og at brugerne har en
interesse i fortsat at kunne bruge naturen og høste af naturens ressourcer.
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Borgerinddragelsen i praksis
The Alaska Clear Water Initiative
I Alaska har de folkevalgte flere gange inddraget befolkningen direkte og bedt den
deltage i en folkeafstemning om et konkret projekt eller en konkret lov. Således bad
man i 2008 borgerne om at tage stilling til the Alaska Clear Water Initiative.
Udgangspunktet var, at man ønskede at beskytte ferskvandsressourcer for
nuværende og fremtidige generationer, men diskussionen kom hurtigt til at handle
om mineindustriens udledninger. Folkeafstemningen om Alaska Clear Water
Initiative faldt dog ikke ud til vandmiljøets fordel, da 56 pct. af befolkningen stemte
imod en skærpet regulering af mineindustriens udledninger. Under debatten, der
førte til afstemningen, stod det klart, at forslaget afgørende ville begrænse størrelsen
af miner i Alaska.

The Pebble Mine
The Alaska Clear Water Initiative udsprang af en af de mest kontroversielle og
omdiskuterede mineprojekter i Alaska; the Pebble Mine. Selskabet bag Pebble Mine
ønskede at udvinde en meget rig forekomst af kobber, guld og molybdæn ved Bristol
Bay, men lokalebefolkningen og organisationer var bekymrede for projektets
konsekvenser for de nærliggende søer Lake Ilimna og Lake Clark, og særligt for at
projektet ville ødelægge en af verdens mest betydningsfulde gydepladser for vilde
laks.
Den ophedede debat udviklede sig også til at handle om værdier – om Alaskas natur,
kultur og fremtid. Modstanderne kaldte Pebble Mine projektet for ’un-Alaskan’, mens
fortalerne understregede de positive konsekvenser af projektet i form af nye
investeringer, arbejdspladser og skatteindtægter.
En særlig mekanisme i Alaska sikrer, at befolkningen kan kræve en konkret sag sat til
afstemning hos befolkningen. Dette blev en afstemning om the Alaska Clear Water
Initiative, der hvis vedtaget reelt ville umuliggøre Pebble Mine projektet.
Alaska Clear Water Initiative faldt ved en folkeafstemning, men debatten om Pebble
Mine projektet fortsatte. I 2009 blev en afgørelse i Alaska Departement of Natural
Resources indklaget for Alaskas højesteret, der senere udtalte kritik af at
myndighederne ikke havde givet befolkningen tilstrækkelig tid til at gøre indsigelser
mod afgørelsen.
Pebble Mine projektet går stadig en usikker fremtid i møde. Senest har
miljømyndighederne besluttet at anvende en bestemmelse i den føderale lov, der
skal sikre beskyttelse af ferskvandsressourcer og livet heri, til at nedlægge veto mod
projektet (US Environmental Protection Agency, 28. februar 2014).
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Mekanismer til fremme af borgerinddragelsen
I Alaska og i resten af USA sker inddragelsen af offentligheden tidligt og hermed har
borgere og organisationer mulighed for at påvirke afgræsningen af
miljøredegørelsen, herunder hvad der konkret undersøges. Dette er et vigtigt
element, da man sikre at befolkningens bekymringer høres tidligt og ikke først bliver
udtrykt under høring af den færdige redegørelse.
Alaska især kendetegnes ved at have komplekst system, der giver den oprindelige
befolkning veldefinerede rettigheder til land igennem Native Land Corporations og
ViIlage Corporations. Herigennem sikres en forankring af udvikling og ny industri,
eksempelvis råstofaktiviteter.
Alaska er også særegen derved, at beslutningstagerne med mellemrum lægger
beslutninger ud til befolkningen. De positive elementer heri er, at afstemningerne
skaber en national debat om en sag, eksempelvis om hvorvidt man skal gøre mere for
at beskytte ferskvandsressourcer. Udfordringen er, at debatten nemt overtages af tv
kampagner, radiospots og aktioner. Det er uvist om afstemningerne er vejledende
eller bindende, men uanset ændrer de den politiske beslutningsproces. Spørgsmålet
er, om beslutningen nu træffes på det bedst informerede grundlag?
Endelig er der taget konkrete initiativer, der skal gøre det lettere for befolkningen at
deltage ved borgermøder mv. Initiativerne har fokus på at arrangere møderne så
man opnår den største og bredeste deltagelse.
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4. Borgerinddragelse i Island
Island er udvalgt fordi landet har en række lighedspunkter med Grønland. For det
første har landet en relativ lille befolkning med et stærkt bymæssigt centrum i
Reykjavik og en række tyndt befolkede områder. For det andet er Island afhængig af
de levende ressourcer i havene trods en stor satsning på energiintensiv industri
baseret på vandkraft. Endelig har Island en samfundskultur og forvaltningsmodel
der, som den grønlandske forvaltningsmodel, bygger på en nordisk
forvaltningstradition. Det gør, at redskaber der anvendes her måske i højere grad
kan anvendes i Grønland også.
Siden 1993 har Island målrettet knyttet bæredygtig udvikling af industri til landets
ressourcer af vedvarende energi, herunder især vandkraft. Island har i dag tre
aluminiumssmeltere i drift. Det nyeste værk er Alcoas Fjardaál værk ved
Reydafjördur i det østlige Island, der startede produktionen i 2008. Alcoas
investeringer i værket var enorme set i sammenhæng med den islandske økonomi og
dette værk alene øgede energikapaciteten i landet fra 1,600 MW til 2,300 MW. Island
blev med værket verdens tiende største producent af aluminium.
De energiintensive industrier sætter sig i dag på 60 procent af landets
energiproduktion og der har været debat om, hvorvidt man har energimæssig plads
til flere energiintensive industrier. Men industrierne bidrager til den islandske
økonomi.
Trods de energiintensive industrier er Island stadig en fiskerination. Fiskeriet udgør
mere end en fjerdel af landets bruttonationalprodukt og en ud af fem islændinge er –
direkte eller indirekte – i beskæftigelse i fiskeriindustrien.
I modsætning til Grønland råder Island ikke over mineralske ressourcer, der gør
minedrift til en potentiel indtægtskilde. Landets vigtigste ressource er de vedvarende
energikilder, der i dag benyttes til energiintensive industrier, men som måske i
fremtiden kan eksporteres som en vare i sig selv, eksempelvis eksport af brint.
Islands fiskeindustri gør i dag forsøg med at anvende brint som energikilde i fiskeriet
for at fortrænge fossile brændsler, men også for at omsætte den vedvarende energi
til eksportegnede produkter, eksempelvis fisk. Udviklingen sker stadig på
forsøgsbasis.
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Lovgivning
Det islandske parlament, Altinget, vedtog i 2000 en lov om miljøvurderinger
(Environmental Impact Assessment Act, no. 106 of May 25 2000) og i 2005 en
ændring af loven5. Loven har til formål at sikre, at myndighederne for belyst
konsekvenserne af et projekt før end der træffes beslutning om, hvorvidt projektet
kan gennemføres, at de negative konsekvenser begrænses mest muligt og som det
tredje at der sker en inddragelse af interessenter og befolkningen i
beslutningsprocessen6.
Altinget har også vedtaget en lov om strategiske miljøvurderinger, men loven er ikke
tilgængelig på andre sprog end islandsk7. Strategiske miljøvurderinger er tidligere og
mere overordnede vurderinger af konsekvenserne af planer, der kan være med til at
belyse hvilke hensyn man skal tage, hvis man ønsker at igangsætte en
erhvervsudvikling i en hel region. I Grønland gennemførte et tværfaglig
arbejdsgruppe under det daværende Hjemmestyre fra 2007 – 2010 en række studier,
der belyste muligheder og konsekvenser af at tillade etableringen af en
aluminiumssmelter på en række alternative lokaliteter i området Nuuk/ Maniitsoq/
Sisimiut8. Studierne blev gennemført forud for, at der blev truffet beslutning om,
hvor en eventuel smelter skulle placeres. Formålet var at afdække, om der var
såkaldte show stoppere – forhold, der umuliggjorde projektet – og at kortlægge hvor
den mest optimale placering af aluminiumssmelterne ville være i lystet af andre
industriprojektet, samfund, natur og miljø.
Den islandske lov om miljøvurderinger indeholder bilag, der beskriver hvilke typer
af industri og aktivitet, der er umiddelbart omfattet af en VVM pligt og hvilke
industrier og aktiviteter, hvor VVM pligten afgøres efter en screening.
Vandkraftværker og aluminiumssmeltere er umiddelbart omfattet af en pligt til at
udarbejde miljøvurderinger (VVM).

Environmental Impact Assessment Act, no. 106, 25 May 2000. With amendments (74/2005). Loven
kan hentes via linkene http://eng.umhverfisraduneyti.is/legislation/nr/819 og
http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/MAUlogm2005br.pdf
6 Strategic Environment Assessment Act, no. 105/2006.
http://www.skipulagsstofnun.is/media/skipulagsmal/Umhverfismat-aaetlana.pdf
7 Den grønlandske SMV for området Nuuk, Maniitsoq og Sisimiut findes stadig på hjemmesiden
www.smv.gl
5
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Figur 5 Miljøvurderingsprocessen i Island. Boksene illustrerer arbejdsprocesser og pilene overgange, hvor
offentligheden konsulteres.
eres. Illustrationen er udarbejdet med udgangspunkt i den islandske lov om
miljøvurderinger (Environmental Impact Assessment Act, no. 106, 25. maj 2000).

Beslutningsprocessen starter hvor en virksomhed fremlægger et scoping dokument
for myndighederne (lovens artikel 8).
8). Det understreges i loven at dette dokument
skal udarbejdes så tidligt som muligt således at der endnu er plads til at påvirke
projektet. I scoping dokumentet beskriver virksomheden projektet og de
undersøgelser, man forventer at lave for
for at kunne udarbejde en miljøredegørelse.
Scoping dokumentet skal indeholde en beskrivelse af den lokalitet, som
virksomheden ønsker at anvende, men virksomheden skal også redegørelse for
projektets sandsynlige konsekvenser for miljø og natur og for huller
huller i eksisterende
viden om miljø og natur. I scoping dokumentet skal virksomheden endvidere sætte
projektet i en lokal kontekst – er projektet i overensstemmelse med eksisterende
forvaltningsplaner og aktiviteter eller er der en potentiel konflikt?
Virksomhedens
hedens scoping dokument lægges ud i offentlig høring.
Den koordinerende myndighed, National Planning Agency, vurderer scoping
dokumentet på baggrund af de indkomne høringssvar og gældende lovgivning og
praksis. Myndighederne har mulighed for at godkende dokumentet,
dokumentet, for at give en
betinget godkendelse hvor myndighederne indarbejder nye krav, eksempelvis om
undersøgelser, der tager højde for bekymringer fremhævet af lokalbefolkningen eller
organisationer under høringen, eller for at afvise dokumentet. Myndighederne
Myndig
skal,
hvis de afviser dokumentett,, begrunde afvisningen og instruere virksomheden i
hvordan scoping dokumentet kan forbedres.

37

Loven garanterer virksomhederne en sagsbehandlingstid på 4 uger, sandsynligvis fra
det tidspunkt hvor den offentlige høring afsluttes.
Med udgangspunkt i scoping dokumentet udarbejdes et udkast til miljøredegørelse
(artikel 9). Miljøredegørelsen skal, ligesom i Grønland, beskrive de direkte og
indirekte konsekvenser af projektet for miljø og natur samt samfund. I redegørelsen
skal virksomheden også redegøre for de afbødende foranstaltninger, som man vil
anvende for at reducere negative konsekvenser.
I næste fase gennemgår myndighederne redegørelsen. Igen garanteres
virksomheden en hurtig sagsbehandlingstid, da myndighederne indenfor to uger skal
vurdere om redegørelsen lever op til de krav, som man sædvanligvis stiller til en
sådan (artikel 10). Samtidig vurderer myndighederne, om der er sammenhæng
mellem det scoping dokument virksomheden fremlagde og den redegørelse der nu
foreligger.
Myndighederne skal orientere offentligheden om projektet og udkast til
miljøredegørelse gennem en række medier, herunder det islandske lovtidende
Lögbirtingablaðið, en landsdækkende avis og i medier, der dækker det lokalsamfund,
som vil blive påvirket af projektet. Lov om miljøredegørelser beskriver også, at
virksomheden og myndighederne sammen skal sikre, at udkast til miljøredegørelse
er tilgængeligt lokalt i mindst 6 uger, som er den tid borgerne har til at indgive
kommentarer til projektet.
Offentliggørelse af udkast til miljøredegørelse er en mulighed for, at borgere og
organisationer kan påvirke den endelige miljøredegørelse. Man kan kommentere på,
hvorvidt redegørelsen lever op til de krav man stiller til redegørelsen, hvorvidt alle
konsekvenser ved projektet er beskrevet på en tilfredsstillende måde og hvorvidt de
afbødende foranstaltninger, der foreslås af virksomheden, er tilstrækkelige. Dette
kvalitetstjek af redegørelsen er en mulighed for at få ekstra eller uddybende
undersøgelser ind i den endelig redegørelse.
Med udgangspunkt i de kommentarer, der er indkommet fra myndighederne og
offentligheden, udarbejder virksomheden en endelig miljøredegørelse. I
miljøredegørelsen skal virksomheden foruden ovenstående også redegøre for og
forholde sig til de kommentarer, forslag og indsigelser der er indkommet under
høringen. Den endelige miljøredegørelse fremlægges nu for myndighederne, der har
4 uger til at vurdere, hvorvidt redegørelsen lever op til de krav, der stilles i
lovgivning og gennem praksis.
Foruden at redegøre for projektets konsekvenser, også redegøre for de kommentarer
og forslag, der indkom under høringen. Myndighederne skal desuden vurdere, om
konsekvenserne af projektet er beskrevet på en tilfredsstillende måde, om kvaliteten
af de datasæt der er anvendt er god nok og om konklusionerne der drages i
redegørelsen er underbygget (artikel 11). Myndighederne kan i denne fase stille krav
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om supplerende afbødende foranstaltninger og andre vilkår til projektet, som
virksomheden skal leve op til.
Den endelige miljøredegørelse skal ikke nødvendigvis fremlægges for offentligheden
igen, men vurderer myndighederne af den endelige redegørelse afviger væsentligt
fra udkastet fremlagt så kan myndighederne kræve, at redegørelsen lægges ud i
endnu en høring. En ekstra høring vil typisk ske hvis der under høring om udkast til
redegørelse indkommer mange indvendinger og forslag og hvis myndighederne
stiller krav om supplerende undersøgelser, der ændrer dele af redegørelsen.
Natonal Planning Agency udarbejder en udtalelse om projektet til miljøministeren,
men udtalelsen omdeles også til virksomheden og de, der har taget del høringer om
projektet. Det understreges i loven at myndighedernes udtalelse om projektet skal
være umiddelbart tilgængelig for offentligheden ligesom at myndighederne via
landsdækkende medier skal gøre opmærksom på, at miljøredegørelsen og
myndighedernes udtalelse dertil nu er tilgængelig. På baggrund af udtalelsen
udarbejdes tilladelse og tilhørende vilkår for projektet.
Den islandske lov om miljøredegørelser er en balanceret lov, der sikrer både
hensynet til virksomheden, til offentligheden og til lokalsamfund. Borgermøder
indgår ikke som et lovkrav, men processen indeholder en tidlig inddragelse af
offentligheden, således at det er muligt at påvirke hvad der undersøges til brug for
redegørelsen.

Borgerinddragelsen i praksis
To islandske cases: Sultartangalina og Nordlingaolduveita
Et studie af den konkrete borgerinddragelse i forbindelse med to konkrete projekter
– etablering af et 29 km2 vandreservoir ved Nordlingaolduveita og etablering af en
120 km transmissionsledning mellem Sultartangi kraftværket og Brennimelur –
viser, at der selv i et mindre land er store forskelle på, hvorledes man inddrager
befolkningen (Árnadottir, 2002).
Beslutningsprocessen omkring det ene projekt, Sultartangalina projektet, beskrives
trods en opstart præget af lokal modstand som en succes hvorimod
Nordlingaolduveita projektet endte med offentlige protester og en appelsag på
miljøministerens bord.
Árnadottir sætter sig for at undersøge, hvordan man bedst kan forklare de to
forskellige forløb.
Loven om miljøvurderinger sætter en række minimumsstandarder, men indenfor
rammerne af loven afprøver virksomhederne bag de to projekter forskellige
inddragende elementer med fokus på henholdsvis information og konsultation.
Nordlingaolduveita projektet var kendetegnet ved et stort fokus på information,
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blandt andet gennem udgivelse af brochurer og materiale i elektronisk form, men
også ved at virksomheden inviterede til åbent hus og åbne introduktionsmøder om
projektet. Der blev nedsat et råd, hvis formål var at følge arbejdet med
miljøredegørelsen og at rådgive selskabet om hvorledes man bedst kunne informere
og inddrage befolkningen lokalt.
Sammenholdt hermed blev der benyttet flere metoder, hvis formål var at fremme
konsultationer og dialog under Sultartangalina projektet. Man inviterede
interessenter med ud i naturen for at se på og forklare projektet ligesom at man i
højere grad afholdt møder med interessenterne, en efter en, hvor man talte om
projektet og lyttede til de bekymringer, der måtte være. Selskabet bag
Sultartangalina projektet benyttede i højere grad metoder der var aktive og sikrede
interaktion mellem selskabet og interessenterne (Árnadottir, 2002, p. 26).
Árnadottir diskuterer betydningen af tillid i sit studie. Hendes tese er, at hvis
befolkningen og organisationer får indflydelse på beslutningsprocessen så vil de
have mere tillid til processen og dermed reduceres risikoen for, at der opstår konflikt
og uro om projektet. Interessant er det, at Sultartangalina projektet tidligt var ramt
at mistillid:
‘In Sultartangalina 3 EIA a distrust of the project was apparent when a petition
was handed in to the developer before a scoping document was presented to the
Planning Agency. The developer then started to introduce the proposed project and
build up trust with the affected stakeholders. Distrust was recognized and dealt with,
and trust was established in the end […]. Trust is here both in short term, that is within
the EIA process but also to the next project, having in mind that trust is hard won and
easily lost’. (Árnadottir, 2002, p. 30)
Árnadottir diskuterer også værdien af en tidlig inddragelse. Hun ser en
sammenhæng mellem manglende aktiv deltagelse i beslutningsprocesser omkring
enkelte projekter og en for sen inddragelse, hvor det reelt ikke er muligt at påvirke et
projekt:
‘Mainly because if participation is late in the decision making stages it revolves
around either defending a decision that has already been taken or asking for comments
that are subsequently dismissed. Another time factor related to when the participation
takes place is when developers try to rush projects through the requirements to avoid
delays in the project implementations. In both case studies the time frame that the
developer proposed for the EIA process was short and did not hold. The time frame is
especially interesting when the time that an EIA takes is put in context with the lifetime
of a project’ (Árnadottir, 2002, p. 36).
En inddragende beslutningsproces er i både virksomhedens, myndighedernes og
offentlighedens interesse. Og anbefalingerne til virksomheden på baggrund af de to
cases er kort: tidlig opstart af inddragende aktiviteter, identificer interessenterne og
deres primære bekymringer, udvælg metoder til inddragelse med udgangspunkt i
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disse interessenter og deres bekymringer, forklar hvorledes I vil anvende den viden
og information som I får under borgerinddragelsen, opsæt klare mål for
borgerinddragelse og måske vigtigt af alt – sørg for at borgerinddragelsesprocessen
er enkel og klar (Árnadottir, 2002, p. 40).

Alcoa Fjardaál aluminiumssmelter
Amerikanske Alcoa åbnede i 2007 aluminiumssmelterne Fjardaál nær Reyðarfjörður
i det østlige Island. Produktionen af årligt 350.000 tons aluminium er baseret på
vedvarende energi fra vandkraftværket Ká rahnjú kar9.
Åbningen af værket i det østlige Island skete sideløbende med, at planerne om en
smelter ved Maniitsoq blev konkretiseret og forhandlinger med det daværende
Hjemmestyre blev gennemført. Som i Grønland blev der gennemført en række
studier af projektets konsekvenser for natur, miljø og lokalsamfund. Og som i
Grønland blev projektet hurtig genstand for stor offentlig debat. Kritiske stemmer i
debatten fremhævede risikoen for udledning af fluor til omgivelserne og også
konsekvenserne af projektet for fjorden ligesom at man fremhævede de
konsekvenser, som en stor virksomhed nødvendigvis vil have hvis man etablerer en
stor aluminiumssmelter i et tyndtbefolket område. Mange af bekymringerne ligner
de, der er blevet fremhævet i debatten om Alcoas planer om at etablere et værk ved
Maniitsoq. I Island opstod græsrodsbevægelsen Saving Iceland delvist i kølvandet på
Fjardaal projektet.
Forskere ved NordRegio - Nordic Center for Spatial Development - har af flere
omgange set på konsekvenserne af Alcoa Fjardaál projektet (Jóhannesson, 2007)
(Rasmussen, 2013).
En positiv effekt af projektet er jobskabelsen. Direkte har Alcoa Fjardaál værket givet
400 nye jobs og indirekte har aktiviteterne givet anledning til andre 500 jobs i
regionen. Alcoa Fjardaál havde høje målsætninger om at benytte lokal arbejdskraft,
og det er man lykkedes med. I dag er op imod 80 pct. af de ansatte fra Østisland og
blandt de resterende 20 pct. kommer mange fra det øvrige Island, især Reykjavik
regionen (Rasmussen, 2013).
Østisland har en begrænset befolkning og man var under etableringen afhængig af
udenlandsk arbejdskraft, da der var behov for 3.300 mandeår. En fjerdedel af dette
behov blev dækket med arbejdskraft fra det østlige Island (Rasmussen, 2013). Et lille
årti senere har flertallet af de arbejdere, der hjalp til med etableringen, forladt det
østlige Island, men en del har slået sig ned i området (Rasmussen, 2013).

9

Projektet blev oprindeligt afvist af Planning Agency i 2001, men den daværende miljøminister
omstødte afgørelsen og lod projektet fortsætte. Se
http://mastereia.wordpress.com/2011/12/07/icelands-karahnjukar-power-plant-projectenvironmental-assessment-process/
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For at sikre de mange tilkaldte arbejdere tag over hovedet, og for at undgå
dramatiske stigninger i ejendomspriser og et hurtigt byggeboom, etablerede man en
barakby nær værket. Alligevel har der været en vækst i byggeriet lokalt for projektet
har betydet, at der er sket en tilflytning til de to samfund, Fjardabyggd og
Fljotstdalsherad, der ligger tættest på Alcoa Fjardaál. En del af denne tilvækst er sket
ved fraflytning fra andre, mindre samfund i det østlige Island så samlet er der ikke
kommet mange tilflyttere til regionen (Jóhannesson, 2007). Lokalt så man stigninger
i priser på boliger og i dag står en række af de huse, der blev bygget før finanskrisen
stadig tomme.
En anden bekymring var, om Alcoa Fjardaál projektet ville trække arbejdskraft væk
fra andre erhverv og presse prisen på arbejde, lønnen, op. Jóhannesson vurderer i
årene omkring åbningen, at projektet har en vis crowding-out effekt. Beskæftigelsen i
fiskeindustrien faldt voldsomt i den periode, hvor smelteren og vandkraftværket blev
etableret, men fiskeindustrien opfattede ikke umiddelbart Alcoa som en konkurrent i
kampen om arbejdskraften (Jóhannesson, 2007). Det gør de sandsynligvis i dag, hvor
der er mangel på arbejdskraft indenfor nogle af de gamle erhverv med stor
lokaløkonomisk betydning, primært indenfor fiskeriet og fiskeforarbejdningen. Her
benytter man sig i stigende omfang af migrantarbejdere (Rasmussen, 2013). Alcoa
Fjardaál er et eksempel på, at det er nødvendigt at se på de direkte såvel som de
indirekte konsekvenser af et projekt også på mellemlang og lang sigt.

Mekanismer til fremme af borgerinddragelsen
Den islandske lov om miljøredegørelser og praksis understøtter en tidlig
borgerinddragelse i forbindelse med etablering af industri og projekter, der ventes at
have konsekvenser for miljøet. Offentligheden har mulighed for at deltage, når
rammerne for miljøredegørelsen besluttes ligesom at man inviterer befolkningen til
at kommentere på redegørelsen inden den foreligger i endelig form. Disse to
mekanismer giver offentligheden mulighed at komme på banen før end en færdig
redegørelse foreligger.
Et andet interessant element i den islandske model er offentlighed omkring ikke bare
virksomhedens miljøredegørelse, men også om myndighedernes udtalelse til
projektet. Det er uklart, om offentligheden også har indsigt i de krav og vilkår der
stilles til projektet, men offentlighed omkring udtalelsen gør at borgere og
organisationer har mulighed for at se myndighederne over skuldrene. Dette er med
til at fjerne tvivl om, hvorvidt myndighederne overhovedet anvender
høringssvarene, hvorvidt et projekt, en industri eller en region forfordeles frem for
andre og – relevant i et lille samfund – også åbenhed om, hvem der har deltaget i
beslutningsprocessen.
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Endelig indeholder den islandske lov en række garantier i forhold til
sagsbehandlingstider. Der opereres med relativt korte frister for myndighederne til
at udtalelse sig og også en relativ kort offentlig høringsfrist på 6 uger.
Árnadottirs råd til virksomhederne om, at de skal tænke interessenterne og deres
bekymringer og behov ind i planlægningen af borgerinddragende aktiviteter synes
både indlysende og universelle.
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5. Borgerinddragelse i Norge
Norge er rig på naturressourcer og særligt de store forekomster af olie og gas i
Nordsøen har gjort Norge til et velstående samfund. Men Norge råder også over
forekomster af mineraler og malm, store fiskeressourcer i havene og tømmer i
skovene. Endelig har Norge store vandkraftressourcer, der kan udnyttes til at
producere energi.

Lovgivning
Norge har ikke fastsat regler om miljøvurderinger (Impact Assessments) i en samlet
lov, men har i stedet valgt at indarbejde miljøvurderinger i den relevante lovgivning,
herunder i olieloven, energiloven, lov om planlægning og byggeri, lov om
forureningskontrol, lov om beskyttelse af biodiversitet, lov om beskyttelse af
kulturminder mv. Denne struktur gør det svært at skabe et klart overblik over den
norske model for miljøvurderinger.
Udgangspunktet i den norske model er dog, at det er det ressortansvarlige
ministerium, der er ansvarlig for VVM processen. Således vil en VVM proces omkring
etableringen af et stort landbrug blive gennemført med forankring i Landbruks- og
Matdepartementet mens VVM processen for nye olieefterforskningsaktiviteter vil
køre under Olje- og Energidepartementet.
Det norske miljøministerium, Klima- og Miljødepartementet, har alene ansvaret for
at koordinere høringer indenfor deres ressortområde, og ministeriet driver også en
høringsportal, hvorfra høringer annonceres.
Processen starter hvor en virksomhed eller en bygherre med et projekt i tankerne
indgiver en anmeldelse til myndighederne. Anmeldelsen, der indeholder en
beskrivelse af projektet, skal gives til den myndighed, der er ressortmæssig
ansvarlig, men miljøministeriet skal orienteres med en kopi. Det er nu op til
myndighederne at vurdere, om projektet er omfattet af en VVM pligt.
Er projektet omfattet af en VVM pligt skal virksomheden fremlægge et
undersøgelsesprogram, der redegør for hvad det er man planlægger at undersøge i
forbindelse med udarbejdningen af VVM redegørelsen. Flere kilder angiver, at der
her sker en høring af både offentligheden og andre myndigheder. Høringsperioden er
6 uger.
Når undersøgelsesprogrammet er godkendt danner det grundlag for
miljøredegørelsen (VVM redegørelsen). Den myndighed, der er ressortansvarlig for
projektet, har ansvaret for at annoncere når en redegørelse er klar til offentlig
høring. Klima- og Miljødepartementet driver en høringsportal, hvor redegørelserne
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kan findes. Det fremgår af høringsportalen, at høringsfristen sædvanligvis er tre
måneder, men aldrig mindre end 6 uger10.
Den ansvarlige myndighed udarbejder, med udgangspunkt i miljøredegørelsen og
høringssvarene en udtalelse. Det er uklart om udtalelsen lægges ud for
offentligheden eller om den alene bruges af myndighederne som udgangspunkt for
udarbejdelse af tilladelse og vilkår for projektet.

Tilladelse og
vilkår

Miljøredeøgrelse

Undersøgelsesprogram

Udtalelse

Figur 6 Miljøvurderingsprocessen i Norge. Boksene illustrerer arbejdsprocesser og pilene overgange, hvor
offentligheden konsulteres. Dog er det uklart om der er offentlighed omkring udtalelsen, der danner grundlag for
tilladelse og vilkår. Illustrationen er udarbejdet med udgangspunkt i oversigt fra
ra Arctic Environmental Impact
Assessment ARIA: http://arcticcentre.ulapland.fi/aria/illust2.asp
og udgivelsen Enviornmental Impact
Assessment http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2003/0001/ddd/pdfv/182783-t-1428_e.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/kilde/md/bro/2003/0001/ddd/pdfv/182783
(fra
2003).

Borgerinddragelsen i praksis
I dette afsnit sættes der ikke fokus på konkrete borgerinddragelsesprocesser, men i
stedet på Norges håndfaste implementering af Århuskonventionens principper for
borgerinddragelse, konkret i form af den norske Lov om Miljøinformation.

Retten til miljøinformation
Særlig interessant er Norge fordi man har arbejdet målrettet for at implementere
Århuskonventionens principper om adgang til information, offentlighed i
beslutningsprocessen og også adgang til klage. I Norge har parlamentet vedtaget en
10

Norges regering, Klima- og Miljødepartementet. Høringsportalen
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/hoeringer.html?id=2012
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lov, miljøinformationsloven, der giver borgerne ret til oplysninger fra såvel offentlige
myndigheder som fra private virksomheder, hvis oplysningerne er om forhold, der
har betydning for miljøet.
Regeringen ønsker med loven at sætte befolkningen i stand til at beskytte miljøet og
at beskytte sig selv mod de konsekvenser, som forurening kan have for deres
sundhed og lokale miljø. Men man ønsker med loven også at flytte både offentlige og
private beslutningstagere når det gælder miljøbeskyttelse.
Med loven i hånden kan nordmænd bede om information, der eksempelvis afdækker
hvad den vare, de står med i hånden, indeholder og også hvorledes den er blevet til.
Det understreges, at retten til information også gælder importerede varer og at det
påhviler sælgeren at svare eller hvis der ikke er rede svar på hånden, at undersøge
det nærmere.
Med loven i hånden kan nordmænd også bede en virksomhed redegøre for, hvad det
er de udleder til luft, jord og vand som del af deres produktion. Virksomheden skal
også kunne redegøre for, hvilken virkning deres udledning har på miljøet og på
menneskers sundhed.
Endelig kan nordmænd gå til deres kommune og bede dem redegøre for, hvad
eksempelvis planerne om udbygning af et nyt villakvarter vil betyde for miljøet
lokalt, eksempelvis i form af trafikstøj og luftforurening.
Miljøinformationsloven understreger, at alle virksomheder, der driver erhverv,
producerer eller sælger produkter og tjenesteydelser i Norge har en forpligtigelse til
at holde sig informeret om, hvad det er for konsekvenser deres aktiviteter har for
miljøet. Og en pligt til at delen denne information med de, der efterspørger viden.
Offentlige myndigheder har derudover en udvidet forpligtigelse til at samle viden om
miljøet på et overordnet plan og til at gøre denne viden tilgængelig for samfundet.
Denne forpligtigelse følger også at Århuskonventionens artikel 5, hvorefter
konventionens parter skal sikre, at ’offentlige myndigheder ligger inde med og
løbende ajourfører miljøoplysninger’ samt at ’offentlighed myndigheder er behørigt
orienteret om forestående og eksisterende aktiviteter, der kan indvirke væsentlig på
miljøet’ (Århuskonventionen).
Miljøinformationsloven sikrer, at en borger får de ønskede informationer indenfor
15 dage hvis henvendelsen gælder en offentlig myndighed og indenfor 30 dage, hvis
henvendelsen gælder en privat virksomhed. For begge gælder det, at svarfristen kan
forlænges til 2 måneder hvis spørgsmålene er uforholdsmæssig byrdefulde.
Borgeren skal have en begrundelse for forlængelsen.
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Der er nedsat et uafhængigt klagenævn – Klagenemnda for Miljøinformasjon – under
Klima- og Miljødepartementet11. Nævnet har otte medlemmer, der hver er udpeget
for fire år ad gangen. Nævnet er sammensat så tre af medlemmerne har deres
baggrund i erhvervslivet, en har baggrund i miljøorganisationerne, en i
forbrugerorganisationerne og endelig skal en have baggrund i medieverden.
Nævnets formand og næstformand skal være jurister.

Mekanismer til fremme af borgerinddragelsen
Den norske model for miljøvurderinger er, sammenholdt med hvad man ser i de
øvrige lande, fragmenteret. Set udefra er dette ikke noget, der fremmer
offentlighedens mulighed for at følge og også deltagelse i beslutningsprocesser.
Det der skal fremhæves fra den norske model er implementeringen af
Århuskonventionen principper om ret til miljøinformation og ret til klage. Den
norske miljøinformationslov er en udvidelse af konventionen, da man med loven i
hånden kan bede om miljøoplysninger fra både offentlige myndigheder og private
virksomheder. Dette understøttes af et klagenævn, hvortil man kan gå hvis en
virksomhed eller en myndighed ikke udleverer den information man efterspørger.
Det underliggende princip bag loven er, at de der gennemfører aktiviteter som kan
have konsekvenser for miljøet har en forpligtigelse til at kende disse konsekvenser
og til at dele information med bekymrede borgere.
Hvis Grønland en dag beslutter at bede Folketinget om at ophæve forbeholdet for
Grønland i relation til Århuskonventionen så ville det være værd at skele mere til,
hvorledes Norge har implementeret konventionen i national lovgivning.

11

Klagenævnet for Miljøinformation, en uafhængig organisation under Klima- og
Miljødepartementet, har en egen hjemmeside, hvor man kan læse mere om Miljøinformationsloven
og nævnets arbejde i form af årsrapporter: http://www.miljoklagenemnda.no/index.html
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6. Konklusion
I 2002 var der udstedt blot 21 licenser til forundersøgelser og efterforskning efter
råstoffer i Grønland. I 2010 var antallet af licenser steget til mere end 120, og blandt
licenserne var der nu 4 licenser til at sætte miner i drift. (Naalakkersuisut, 2013).
Flere selskaber har gennemført store efterforskningsprogrammer over flere
feltsæsoner, og i 2011 udgjorde selskabernes efterforskningsinvesteringer hele 700
mio. kr. (Naalakkersuisut, 2013).
Tallene her illustrerer med hvilken fart udviklingen er sket – og fortsat sker – i
Grønland. Men med råstofaktiviteterne følger ikke alene nye muligheder og
investeringer. Der følger også et behov for at informere befolkningen om de
projekter, der afgørende vil forme fremtidens Grønland. Og at inddrage befolkningen
i de beslutninger der tages, så befolkningen får mulighed for at lægge deres
bekymringer frem og også at få svar på deres spørgsmål.
Grønlands Selvstyre har igennem det seneste årti høstet praktiske erfaringer med at
gennemføre borgermøder og høringer, samtidig med at befolkningen og
organisationerne har gjort sig erfaringer med at være del af beslutningsprocessen
omkring konkrete projekter. Nogle erfaringer har været bedre end andre, og flere
gange har debatten om borgermøderne og høringerne næsten overskygget debatten
om det konkrete projekt.
Rapporten her giver ikke opskriften på den gode og inddragende beslutningsproces,
men rapporten diskuterer hvilke elementer, der er vigtige at holde for øje, hvis man
skal udvikle god borgerinddragelse. Árnadottir understreger, at det er vigtigt at
borgerinddragelsen skaber tillid til projektet, men også at inddragelsen sker så
tidligt i processen, at det reelt er muligt at påvirke beslutninger.
Spørgsmålet om, hvorvidt borgerne kan påvirke projektets udvikling er særlig
centralt. I en undersøgelse af, hvilke forventninger selskaberne, myndighederne,
organisationerne og ikke mindst de fremmødte borgere havde til borgerinddragelsen
om olieefterforskning i havet udfor nordvest Grønland, dokumenterer interviews, at
der langt fra er enighed om, hvad formålet med borgerinddragelsen er (Hurup Olsen
og Merrild Hansen, 2014). Under borgermøderne i Nordgrønland søgte de
fremmødte især viden om, hvad projektet konkret vil betyde af forandringer og
muligheder i deres samfund, mens politikere og forvaltning udtrykte, at
borgerinddragelsen var et element i at skabe forståelse for og tillid til projektet, men
også en mulighed for at imødekomme bekymringer og modstand. Organisationerne
udtrykte, at borgermøderne ikke alene skulle skabe forståelse for projektet, men
også være en adgang til at påvirke beslutningsprocessen frem mod projektet.
Uenighed om formålet med at inddrage befolkningen gør, at det er en udfordring at
tilrettelægge gode borgerinddragelsesprocesser. Studiets tjekliste for en vellykket
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borgerinddragelse har som første kritiske punkt, at borgerinddragelsen skal være
styret af et klart formål. Formålet skal herefter styre, hvordan den konkrete
borgerinddragelse planlægges og gennemføres. Fravær af ressourcer kan være en
praktisk og konkret udfordring for deltagelse, men her må de der planlægger
borgerinddragelsen søge at tilrettelægge processen så økonomiske ressourcer ikke
er afgørende for deltagelsen. Endelig er tjeklisten en opfordring til løbende at udvikle
borgerinddragelsen og løbende at lære at de gode og mindre gode erfaringer.
Erfaringer med borgerinddragelse er der mange af i Arktis. Studiet giver et kort
beskrivelse af, hvordan borgerinddragelse særligt i forbindelse med råstofaktiviteter
og energiintensiv industri tilrettelægges i Alaska, Nunavut, Island og Norge.
Nedslagspunktet er den borgerinddragelse der sker i forbindelse med at en
virksomhed udarbejder og fremlægger vurderinger af et deres projekts
konsekvenser for natur, miljø og samfund. En række forskelle trækkes frem og flere
af disse kan måske inspirere til en fortsat udvikling af borgerinddragelse i
beslutningsprocesser omkring råstofaktiviteter i Grønland. Det islandske eksempel
sikrer borgerne adgang til at kommentere på både undersøgelsesplaner og et udkast
til miljøredegørelse, mens det canadiske eksempel åbner op for, at
offentlighedsprocessen lægges ud til et uafhængigt panel. Igen med flere
konsultationer igennem processen.

Idékatalog
Skulle Grønlands Selvstyre søge inspiration til, hvorledes man kunne udvikle
borgerinddragelsen i forbindelse med ny industri, så kræver det ikke nødvendigvis at
man rejser langt. En analyse af, hvorledes man i Canada, USA, Island og Norge har
indrettet lovgivning, institutioner og processer for at inddrage borgerne udfoldes her
i et lille idékatalog.
Idékataloget er en blanding af ideer som umiddelbart kan anvendes i Grønland og
ideer som kan inspirere de grønlandske myndigheder i arbejdet med løbende at
udvikle og forbedre borgerinddragelsen.

Idé # 1

National debat om udnyttelse af råstoffer

Grønlands Selvstyre bør igangsætte en national debat om fremtidig udnyttelse af
råstoffer. Debatten vil kunne være med til at sikre et nationalt kompromis om,
hvilket udviklingsspor Grønland skal forfølge af de, der står åbne i dag. Og debatten
kunne danne grundlag for at få kortlagt, hvor det grønlandske samfund ønsker at
fremme industri og hvor man, af hensyn til natur og dyreliv eller anden brug, ønsker
at udelukke eksempelvis råstofaktiviteter.
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Fra Nunavut kunne man søge inspiration i den igangværende proces omkring
Nunavut Land Use Plan, og invitere brugere, lokale organisationer, forskere og andre
til at skitsere nuværende brug, interesser og ressourcer som grundlag for debatten
om fremtiden.

Idé # 2

Tiltrædelse af Århuskonventionen

Grønlands Selvstyre bør igangsætte et udredningsarbejde for at få klarlagt hvilke
fordele, der ville være ved at tiltræde Århuskonventionen og naturligvis også ville
omkostninger der vil følge med tiltrædelsen. Herefter vil medlemmerne af
Inatsisartut – på et informeret grundlag – kunne drøfte hvorvidt man skal tage det
skridt at bede Danmark ophæve det nuværende forbehold for Grønland.
I debatten har det være fremhævet, blandt andet af Naalakkersuisoq for Miljø og
Natur Kim Kielsen, at Grønland allerede har implementeret flere af de principper, der
ligger til grund for Århuskonventionen i national lovgivning og at værdien af at
tiltræde konventionen derfor er begrænset12. Det er korrekt, at konventionens
princip om adgang til klage er implementeret i national lovgivning, men
myndighederne bør overveje om de klagemekanismer der er nedsat virker efter
hensigten13 ligesom at man bør arbejde for at sikre offentligheden en bedre adgang
til information om miljøet generelt, adgang til information om afgørelser der har
konsekvenser for miljø og natur samt adgang til deltage i flere trin af
beslutningsprocesser.
Den norske miljøinformationslov er et vidtgående, men inspirerende eksempel, hvor
man placerer et ansvar for miljøinformation hos både det offentlige og hos private
virksomheder.

Idé # 3

Mere åbenhed i forvaltningen

Grønlands Selvstyre bør sikre mere åbenhed om de overvejelser og afgørelser, der
ligger til grund for at der gives licens til et konkret råstofprojekt. Befolkningen har
ret til at kende til de afgørelser, der på baggrund af indstillinger fra embedsværket
bliver truffet af de folkevalgte og også til at kende til de overvejelser, der ligger bag.

Grønlands Selvstyre, Medlem af Naalakkersuisut for Miljø og Natur. Besvarelse af §37 spørgsmål
fra medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, IA. 20. november 2013.
http://www.landstinget.gl/documents/para3637/2013/svar/220_miljoeomraadet_saol_svar.pdf
13 Den grønlandske lov om beskyttelse af miljøet og lov om beskyttelse af naturen sikrer personer, der
har en væsentlig, individuel interesse i en afgørelse samt organisationer og foreninger, der
varetager miljø- og naturinteresser, adgang til at klage over en afgørelse til særlige klageudvalg
(henholdsvis §§61 og 55). Men offentligheden har, til trods for at udvalgene har hver en
hjemmeside, begrænsede muligheder for at finde information om udvalgenes arbejde og
afgørelser. Efter råstofloven er man henvist til at sende sin klage til Naalakkersuisut, der i første
omgang traf den beslutning man nu klager over.
12
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Hensynet til virksomhederne bør ikke veje så tungt, at offentligheden ikke kan få
indsigt i hvilke vilkår, der stilles til virksomheden.
Ligeledes bør der skabes mere offentlighed om de tilladelser og vilkår der gives for
virksomhedernes aktiviteter, eksempelvis vilkår for udledninger til miljø,
forstyrrelse af naturen og vilkår om lokal jobskabelse.

Idé # 4

Tidlig inddragelse

Grønlands Selvstyre bør arbejde for en tidligere inddragelse of borgere,
organisationer og andre, der har en viden om eller en interesse i et foreslået
industriprojekt, med det formål at sikre interessenterne reel indflydelse på, hvad det
er der undersøges og redegøres for i vurdering af virkninger på miljø, natur og
samfund.
Offentligheden har en berettiget forventning om at blive informeret på et tidspunkt,
hvor projektets rammer fortsat er åbne og hvor det er muligt at påvirke og ændre
projektet. Offentligheden har en viden og indsigt, som er til gavn for myndigheder og
virksomhed under udvikling af projektet. Og især lokalt er offentlighedens accept af
projektet vigtigt, da det er her man skal leve med projektets og dets konsekvenser for
natur, miljø og samfund.
Under forårssamlingen 2014 behandler Inatsisartut et forslag til ændring af
råstofloven, hvorefter projektbeskrivelser skal ud i offentlig høring forud for, at
myndighederne fastsætter de nærmere krav til, hvad virksomheden skal redegøre
for i henholdsvis vurdering af virkninger på miljø og vurdering af samfundsmæssig
bæredygtighed14. Vedtages ændringsforslaget bør Grønlands Selvstyre overveje at
skabe mere åbenhed og tillid til denne tidlige projektfase ved at offentliggøre først de
indkomne høringssvar og herefter den afgørelse, man træffer. Herved ville
offentligheden få mulighed for at se, hvorledes de input man er fremkommet med
under høringen er blevet anvendt.
Grønlands Selvstyre bør i tillæg hertil overveje at inddrage offentligheden aktivt i
scopingfasen, hvor det fastsættes hvad en virksomhed skal redegøre for i senere
vurderinger af virkninger på miljø og vurderinger af et projekts samfundsmæssige
bæredygtighed. Konkret bør man sikre, at borgere og organisationer har mulighed
for at stille forslag til, hvad de mener, at der bør redegøres for af konsekvenser før en
tilladelse gives. Herved vil man tidligt i forløbet få offentlighedens viden, ønsker og
bekymringer integreret i projektet.

14

Forslag til ændring af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer go
aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Tidlig borgerinddragelse og offentlig høring).
Inatsisartuts efterårssamling 2014, punkt 132.
http://www.inatsisartut.gl/dvd/FM2014/pdf/samlinger/fm2014/pdf/pkt132_fm2014_raastoflov
_lov_dk.pdf
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Idé # 5

Udvikle og afprøve nye konsultationsformer

Grønland kan – sammen med de mange virksomheder, der kommer udefra og ønsker
at etablere projekter – udvikle og afprøve nye konsultationsformer. I dag udgøres
kernen i borgerinddragelsen af landsdækkende høringer, der gerne suppleres med
en række borgermøder i de byer og bygder, der påvirkes af projektet. Men med
erfaringer fra tidligere projekter og fra andre lande kunne virksomhederne måske
være med til at forny og berige borgerinddragelsen i Grønland.
Konkret kunne Grønlands Selvstyre samarbejde med en virksomhed om at afprøve,
om lokale råd, som de man har erfaringer med i Nunavut, kunne være et element i at
sikre, at lokalbefolkningen oplever sig inddraget og hørt igennem et projektets
mange faser. Man kunne også bede en virksomhed om at afprøve, om de positive
erfaringer med at bringe borgerne ud til projektområdet for at se og få forklaret
projektet og dets konsekvenser i Island kunne overføres til Grønland. Ligeledes
inspireret af erfaringer fra Island kunne man bede en virksomhed lægge særlig vægt
på en-til-en dialog i deres borgerinddragelse og herefter at undersøge effekten.

Idé # 6

Uafhængig review panel

Endelig skal Grønlands Selvstyre overveje, om den canadiske model, hvor et
uafhængigt review panel kan nedsættes for at varetage arbejde omkring
miljøredegørelse og offentlighed, kan inspirere den grønlandske model. Review
panelet er uafhængig af den myndighed, der i sidste ende skal træffe beslutningen
om, hvorvidt projektet skal have en godkendelse til at gå i gang eller ej. Det gør, at
der når review panelets udtalelse overdrages til beslutningstagerne kommer der
friske øjne på sagen. Et andet interessant element i modellen er muligheden for at få
særlig viden eller lokal indsigt repræsenteret igennem arbejdet med
miljøredegørelsen og borgerinddragelsen. Endelig lægger review panel modellen op
til gentagne konsultationer og åbenhed, som giver befolkningen flere lejligheder til at
fremkomme med forslag og kommentarer til projektet.
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Inerniliineq
Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornissamut misissueqqaarnissamullu akuersissutit
2002-mi taamaallaat 21-upput. 2010-mi akuersissutit 120-nut amerlisimapput,
taakkunannga sisamat piianissamut akuersissutaallutik. (Naalakkersuisut, 2013).
Ingerlatsiviit arlallit aatsitassarsiorfinni arlaqartuni aatsitassarsiornermut
aaqqissuussat annertuut naammassinikuuaat, ingerlatsiviillu 2011-mi
aatsitassarsiornerminni 700 mio. koruuninik aningaasaliissuteqarsimallutik.
(Naalakkersuisut, 2013).
Kisitsisit tamakkua takutippaat Kalaallit Nunaanni ineriartortitsineq qanoq
sukkatigisimasoq – sulilumi maannakkut taama sukkatigiuarluni.
Aatsitassarsiortoqarneratali periarfissat aningaasaliissutillu nutaat kisiisa
nassatarinngilaat. Aatsitassarsiornerimmi siunissami Kalaallit Nunaanni pissutsit
qanoq ilinissaannik aalajangiisussat tamakkua, innuttaasut paasissutissinneqartariaqarnerannik aamma nassataqarput. Innuttaasullu isumakuluutiminnik
apeqqutis-saminnullu akissuteqarfigineqarnissaminnik periarfissinneqarnerisigut,
tamakkua pillugit aalajangiinernut peqataatinneqarnissaat aamma
periarfissinneqartariaqarluni.
Ukiullu kingulliit qulit ingerlaneranni, innuttaasunik ataatsimiititsisarneq
tusarniaasarnerlu Namminersorlutik Oqartussat misilittagaqarfigilernikuuaat kiisalu
innuttaasut kattuffiillu suliariniakkatut pilersaarutaasut assigiinngitsut pillugit
aalajangeeqataanissartik misilittagaqarfigilernikuullulugu. Misilittakkat tamakkua
pitsaasortaqaraluartut ilaat pitsaavallaanngillat, arlalitsigullu innuttanik
ataatsimiititsinerit tusarniaanerillu qanoq ingerlanneqartarnerat
oqallisigineqartangaarmat, suliariniakkat assigiinngitsut pillugit oqallinnissaagaluaq
tunulliunneqartarnikuulluni.
Aalajangiiniarnerni innuttaasut qanoq pitsaasumik peqataatinneqarnissaannut
periuserineqartariaqartut nalunaarusiami uani taakkartorneqanngillat, innuttaasulli
pitsaasumik peqataatinneqarnissaat anguniarlugu periusissat ineriartortinneranni,
suut eqqumaffigineqartariaqarnerat eqqartorneqarluni. Árnadottirip erseqqissarpaa,
innuttaasut peqataatinneqarnerminni tutsuiginartumik naammaginartumillu
paasissutissinneqartutut misiginissaat pingaaruteqartoq, kiisalu
aalajangiisoqassatillugu innuttaasut peqataatinneqarnermmikkut aalajangiinissanut
sunniuteqarsinnnaanerat piviusorpalaartumik periarfissinneqassappat, sapinngisamik piaarnerpaamik innuttaasut peqataatinneqalertariaqartut.
Suliariniakkat inerisarneranni innuttaasut sunniuteqarsinnaanissaat immikkut
pingaaruteqarpoq. Ingerlatsiviit, Naalakkersuisut, kattuffiit minnerunngitsumillu
innuttaasut peqataatinniarneqarnerminni suna siunertarineqartutut
naatsorsuutigineritsik aallaavigalugu qanoq ilimasuuteqarnerat
assigiinngitsorujussuusoq, Kalaallit Nunaata avannaakitaani uuliasiorneq pillugu
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apersuilluni misissuinerup uppernarsarpaa. (Hurup Olsen og Merrild Hansen, 2014).
Avannaani innuttaasut ataatsimmitinneranni innuttaasut peqataasut
minnerunngitsumik paasisaqarfigerusuppaat, suliariniagaq namminneq
najugaqarfimminni inuiaqatigiinnut sunik allannguuteqartitsillunilu
periarfissaqalersitsissanersoq, politikerit oqartussallu ingerlatsiviinit peqataasut
oqaatigaat, innuttaasut peqataatinneqarnerat, suliariniakkamut paasititsiniutaallunilu tutsuiginassuseqalersitsisussaasoq, kisiannili aamma
isumakuluutigineqartut akerliunerillu sunniuteqartinnissaannut
periarfissiisussaasoq. Kattuffiit oqaatigaat, innuttaasunik ataatsimiititsinerit
suliariniagaq pillugu paasititsiniaanerinnaanatik aammali suliariniakkap
aallartinneqarnissaata tungaanut aalajangiisarnissat sunnerneqarnissaannut
periarfissiisussaasut.
Innuttaasut peqataatinneqarnerini siunertaasup isumaqatigiinngissutigineqarnerisa
kingunerannik, pitsaasumik innuttaasut peqataatinneqarnissaannut
periuserineqartussat aaqqissuunniarnissaat unammillernartoqarpoq. Innuttaasut
peqataatinneqarnerisa iluatsittutut nalilerneqarnissaannut
periuserineqartariaqartunik misissuinermi, innuttaasut peqataatinneqarneranni
siunertaasoq ersarissoq periuserineqartussanik aalajangiissutaasussaammat,
tamanna siullertut eqqumaffigineqartariaqarpoq. Tamatuma kingorna, innuttaasut
qanoq peqataatinneqarnissaannik pilersaarusiornerit ingerlatsinissallu,
siunertarineqartoq aallaavigalugu aaqqissuunneqartariaqarput. Peqataaniarnermi
akissaaleqineq assigiinngitsutigut aporfiusinnaammat, innuttaasunik
peqataatitsiniarnermik aaqqissuussisut pilersaarusiornerminni peqataanissamut
tamatuma apeqqutaannginnissaa eqqumaffigisariaqarpaat. Innuttaasunik peqataatitsiniaanerni misilittakkat pitsaasut pitsaannginnerusullu inerisaanermi
iluaqutaasinnaaqqullugit, periuserineqartussat nalilersornerannut atatillugu
misissugassat tulleriiaarlugit nalunaarsorneqarput.
Issittumi innuttaasut peqataatinniarnerannik misilittakkat amerlaqaat. Pissutsinik
misissuinermit nalunaarsukkani takuneqarsinnaapput, Alaskami, Nunavutmi,
Islandimi Norgemilu ingammik aatsitassarsiornermut suliffissuaqarnermullu
ataavartumik nukissiamik annertuumik atuiffiusunut attuumassutillit pillugit, qanoq
innuttaasunik peqataatitsiniaanerit aaqqissuunneqartarnersut. Suliffeqarfiit
suliariniakkamik pinngortitamut, avatangiisinut inuiaqatigiinnullu sunniutissaannik
nalilersuinerisa taakkunanngalu qanoq saqqummiinerisa eqqumaffiginissaat,
innuttaasunik tusarniaanerni qanoq periuseqarnissaq nunani taakkunani
aallaavigineqartarpoq. Nunani taakkunani periuserineqartut assigiinngissutaat
taaneqartut, Kalaallit Nunaanni aatsitassarsiornermut atatillugu innuttaasunik
peqataatitseriaatsit inerisarneranni immaqa isumassarsiffiusinnaapput. Islandimi
periuserineqartartut assersuutigigaanni, aatsitassanik misissuisoqarnissaanut
pilersaarutit avatangiisillu pillugit nalunaajaatigineqarallartut, innuttaasunit
misissorneqarlutillu oqaaseqarfigineqarnissaannut periarfissiinissaq
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qulakkeerneqartarpoq, canadamilu periuserineqartut assersuutigigaanni, tamanut
saqqummiunneqartut inunnit arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsunit
isummersuiffigineqartussanngortinneqartarlutik. Suliariniakkallu
ineriartortinneranni arlaleriarluni saaffiginnittarnikkut tamanna pisarluni.

Isumassarsianik nalunaarsuiffik
Suliffissuaqarnerit nutaat pillugit innuttaasut qanoq
peqataatinniarneqarsinnaanerannut Namminersorlutik Oqartussat
isumassarsiorfissaminnik nassaarniarusukkunik ungasissumi ujarlertariaqanngillat.
Canadami, USA-mi, Islandimi kiisalu Norgemi innuttaasut peqataatinnissaannut
inatsisitigut, atorfeqarfitsigut kiisalu periuserisassatigut qanoq aaqqissuussisimanerat isumassarsianik nalunaarsuiffimmi uani atuarneqarsinnaapput.
Isumassarsianik nalunaarsuiffik isumassarsianik Kalaallit Nunaanni
atuutsinneqaleriaannarnik kiisalu innuttaasut peqataatinniarneranni periutsinik
inerisaajuarnissamut pitsanngor-saajuarnissamullu Nunatsinni oqartussat
isumassarsiorfigisinnaasaannik imaqarpoq.

Isumassarsiaq # 1 Aatsitassat atorluarneqarnissaat pillugit inuiaqatigiinnik
oqallitsitsineq
Siunissami aatsitassat atorluarneqarnissaat pillugit Namminersorlutik Oqartussat
inuiaqatigiinnik oqallitsitsisariaqarput. Kalaallit Nunaanni qanoq
ineriartortitsisoqassanersoq, ullumikkut sumulluunniit sammitinneqarsinnaasumik
periarfissiisoq, inuiaqatigiit akornanni oqallittoqarneratigut isummanik
naapititsiffiusinnaasut nassaarineqarsinnaapput. Suliffissuaqarnikkut sutigut
inerisasoqarnissaannut Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiit kissaatigineraat kiisalu
pinngortitap uumasullu imaluunniit allatut atorluaasoqarnissaanik kissaateqartoqarnera innimigalugit, aatsitassanik sumi qanorlu piiaasoqarsinnaaneranik imaluunniit
piiaaso-qassannginneranik nalunaarsuineq tunngavissinneqarsinnaavoq.
Ullumikkut qanoq atuineq, soqutigisat kiisalu isumalluutigisinnaasat siunissami
qanoq atorneqarnissaannut suliniutigisassat pillugit oqallinnissamut tunngavissat
ilaattut, atuisartut, sumiiffinni kattuffiit, ilisimatuussutsikkut paasisassarsiortut
allallu isumasiortarnerisigut, Akilinermi nunap qanoq atorneqarnissaanik
pilersaarut, Nunavut Land Use Plan, maannakkut inerisarneqartoq
isumassarsiorfigineqarsinnaavoq.

Isumassarsiaq # 2 Århusimi Nunat Tamat Isumaqatigiissutaat
Århusimi Nunat Tamat Isumaqatigiissutaata atuutsinneqalerneratigut
iluaqutigineqarsinnaasut pillugit qulaajaaneq, soorunalumi atuutsitsilernermi
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aningaasartuutissat paasiniarlugit sulineq, Namminersorlutik Oqartussat
aallartittariaqarpaat. Tamatuma kingorna, Kalaallit Nunaannut atatillugu Danmarkip
maannakkut nangaassutigisaminik atorunnaartitsinissaa qinnuteqaatiginiarlugu –
paasissutissat tutsuiginartut tunngavigalugit - Inatsisartut oqallissinnaalissapput.
Oqallinnermi, ilaatigut Avatangiisit Pinngortitarlu pillugit Naalakkersuisumit Kim
Kielsenimit erseqqissarneqarnikuuvoq, Århusimi Nunat Tamat
Isumaqatigiissutaanni tunngavigineqartut arlallit Kalaallit Nunaanni inatsisitigut
atuutsinneqalereernikuusut, taamaammallu isumaqatigiissutip
atuutsinneqalerneratigut sunniutaasussat killeqartutut nalilerneqartut15.
Maalaaruteqarnissamut periarfissaqarnissaq pillugu isumaqatigiissummi
tunngavigineqartup Nunatsinni inatsisinut ilanngunneqarnikuunera ilumoorpoq,
maalaaruteqarnermulli atatillugu pissutsit pilersinneqareersut, siunertaq
naapertorlugu atuutsinneqarnersut oqartussat eqqarsaatigilluartariaqarpaat16,
soorlu aamma avatangiisit ataatsimut isigalugit paasissutissat, aalajangiinerit
avatangiisinut pinngortitamullu sunniuteqartut pillugit paasissutissat
pineqariaannaanissaat kiisalu aalajangiisoqassatillugu periutsit killiffiini arlalinni
peqataasinnaanernut periarfissat qulakkeerneqarnissaat aamma
sulissutigineqartariaqarput.
Avatangiisit pillugit paasissutissiinissamut Norgemi inatsisit, oqaartussanik
suliffeqarfinnillu namminersortunik akisussaaffiliisut, assigiinngitsorpassuartigut
aalajangersuiffiugaluartut, isumassarsiorfissatut assersuutigineqarsinnaapput.

Isumassarsiaq # 3 Ingerlatsiffinni isertuannginnerunissaq
Aatsitassarsiornissat aalajangersimasut akuersissutiginissaannut tunngaviusutut
eqqarsaa-sersuutit aalajangeeriaatsillu pillugit isertuaannerunissaq,
Namminersorlutik Oqartussanit qulakkeerneqartariaqarpoq. Qinikkat qanoq
aalajangiinissaannut atorfilittat innersuussutigisaminni tunngavilersuutigisaasa,
kiisalu qinikkat aalajangiinissaminnut eqqarsaasersuutaasa ilisimassanissaannut,
inuiaqatigiit pisinnaatitaaffeqarput. Suliffeqarfinnik innimiginninneq,

Namminersorlutik Oqartussat, Avatangiisit Pinngortitarlu pillugit Naalakkersuisunut ilaasortaq. §
37 naapertorlugu Inatsisartunut ilaasortap, Sara Olsvig, IA-meersup apeqqutaanut akissut. 20.
novembari 2013.
http://www.landstinget.gl/documents/para3637/2013/svar/220_miljoeomraadet_saol_svar.pdf
16 Inuit ataasiakkaat aalajangikkamut atatillugu pingaarutilimmik soqutigisallit, kiisalu kattuffiit
peqatigiiffiillu avatangiisinik pinngortitamillu soqutigisallit, aalajangigaq pillugu
maalaaruteqarfissatut immikkut ataatsimiititaliamut maalaaruteqarsinnaanerminnut
periarfissaqarnissaannik illersuinissaq qulakkeerniarlugu, Kalaallit Nunaanni inatsit. (pineqartut
tulleriisillugit §§61 aamma 55). Ataatsimiititaliat tamarmik immikkut nittartagaqartiteraluartut,
ataatsimiititaliani suliat aalajangikkallu pillugit paasissutissanik pisinnaanerminnut inuiaqatigiit
killilimmik periarfissaqarput. Aatsitassat pillugit inatsit naapertorlugu, aalajangikkanik
maalaaruteqarnermut pissutaasunik aalajangiisunut, Naalakkersuisunut, maalaarutit
nassiunneqartussaapput.
15
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suliffeqarfinnut piumasaqaatigineqartut saqqummiunnissaat inuiaqatigiinnut
paasissutissiinissaamit pingaarnerulersinneqassanngilaq.
Akuersissutigineqartut pillugit kiisalu suliffeqarfiit suliaqarneranni
atugassarititaasut pillugit inuiaqatigiit annertunerusumik ilisimatinneqartarnissaat
periarfissiuunneqartariaqarpoq, assersuutigalugu avatangiisinik
mingutsitsisinnaanermut, pinngortitami pissutsinik akornu-siinissamut kiisalu
sumiiffinni najugallit suliffissaqartinnissaannut atatillugu.

Isumassarsiaq # 4 Piaartumik peqataatinneqalerneq
Suliffissuaqarfinnut pilersitassatut siunnersuutigineqartunut atatillugu, innuttaasut,
kattuffiit allallu ilisimasallit imaluunniit soqutigisallit siusinnerusukkut
peqataatinneqartalernissaat, Namminersorlutik Oqartussanit
sulissutigineqartariaqarpoq, avatangiisinut, pinngortitamut inuiaqatigiinnullu
sunniutaasussat nalilersorniarlugit suut misissorneqarnerat nalunaarusiuiffigineqarnerallu, soqutigisallit piviusumik sunniuteqarfigisinnaanissaat
qulakkeerniarlugu.
Suliariniakkamut sinaakkusiunneqartut suli killilersuiffiginnginneranni kiisalu
suliariniakkap qanoq ingerlanneqarnissaa suli sunnerneqarsinnaagallartillugu
allanngortinneqarsinnaagallartillugulu, inuiaqatigiit pissutissalimmik
paasissutissinneqarnissaminnik ilimasuuteqarput. Suliariniakkap inerisarnerani
oqartussanut suliffeqarfinnullu iluaqutaasinnaasunik, inuiaqatigiit ilisimasaqarlutillu
paasisimasaqarput. Suliariniakkap sumiiffimmi najugalinnit akuerineqarnissaa
pingaaruteqarpoq, suliariniakkammi pinngortitamut, avatangiisinut inuiaqatigiinnullu sunniutaat taakkua siunissami inuunerannut sunniuteqartussaammat.
Aatsitassanut inatsisip allanngortinnissaanut siunnersuut, 2014-imi upernaakkut
Inatsisartut ataatsimiinnerminni suliarisussaavaat, tamatumalu kingorna
avatangiisinut sunniutaasussat suliffeqarfinnit nalilersorneqarlutik
nalunaajaatigineqannginneranni inuiaqatigiinnullu qanoq akilersinnatiginerisa
nalilersorneqannginneranni, suliffeqarfinnut qanoq piumasaqaateqarnissaq
pisortanit suli aalajangiiffigineqartinnagu, suliariniakkat pillugit allaatigisat inuiaqatigiinnut tusarniaatigineqassallutik17. Allannguutissatut siunnersuut
akuersissutigineqassappat, suliariniakkat aallartilaaginnartut isertuaatsumik
tutsuiginartumillu saqqummiunnissaat anguniarlugu, tusarniaatiginerannit akissutit
tamatumalu kingorna qanoq aalajangiisimanertik pillugu, Namminersorlutik
17

Inatsisartut Inatsisaannut allannguutissatut siunnersuut nr. 7, 7. decembari 2009-meersoq,
atortussiassat taakkualu pillugit sulianut sunniuteqartut (aatsitassanut inatsit) (Piaartumik
innuttaasunik peqataatitsisarneq tamanullu tusarniaasarneq). 2014-imi upernaakkut Inatsisartut
ataatsimiinnerat, oqaluuserisassani imm. 132.
http://www.inatsisartut.gl/dvd/FM2014/pdf/samlinger/fm2014/pdf/pkt132_fm2014_raastoflov
_lov_dk.pdf
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Oqartussat tamanut saqqummiinissartik eqqarsaatigilluartariaqarpaat. Innutaasut
tusarniaanermi ilanngussatik ilanngunneqarsimanersut taamaalillutik
takusinnaassavaat.
Tamatumunnga ilanngullugu, suliariniakkanut atatillugu periusissatut periarfissanik
ujartuinerup nalaani, tamatumalu kingorna avatangiisinut sunniutaasussanik kiisalu
suliariniakkat inuiaqatigiinnut iluaqutaanissaannik suliffeqarfiit nalilersuinissaasa
aalajangersuiffigineqarnissaannut, inuiaqatigiit peqataatinneqarnissaat,
Namminersorlutik Oqartussanit eqqarsaasersuutigilluarneqartariaqarpoq.
Akuersissuteqartoqannginnerani suut sunnerneqarnissaannik
nalunaajaateqartariaqarnermut, innuttaasut kattuffiillu siunnersuuteqarnissaminnut
periarfissinnissaat qulakkeerneqartariaqarpoq. Taamaalilluni suliariniakkap
aallartinnerani siusissukkut inuiaqatigiit ilisimasaat, kissaataat isumakuluutaallu,
suliariniakkap qanoq ingerlanneqarnissaanut sunniutaatinneqarsinnaaqqullugit.

Isumassarsiaq # 5 Isummersuititseriaatsit nutaat inerisarnerat
misiligarnerallu
Kalaallit Nunaat – suliffeqarfippassuit avataaneersut suliariniakkaminnik
ingerlatserusuttut peqatigalugit – isummersuititseriaatsinik nutaanik inerisaallunilu
misileraasinnaavoq. Ullumikkut tusarniaasarnerit, ilaatigullu illoqarfinni
nunaqarfinnilu sunnerneqartussani innuttaasunik ataatsimiititsisarnernik ilallugit,
innuttaasunik peqataatitsiniartarnermi qitiusutut periuserineqarput. Suliariniakkalli
siusinnerusukkut misilittagaqarfigineqartut nunanilu allani misilittakkat
eqqarsaatigalugit, Kalaallit Nunaanni innuttaasut qanoq peqataatinneqarnissaannut
periutsinik suliffeqarfiit immaqa nutarsaaqataallutillu pitsanngorsaaqataasinnaapput.
Suliariniakkap ineriartortinnerani killiffiit amerlasuut nalleraangata, sumiiffinni
najugallit peqataatinneqartutut tusarniarneqartutullu misiginissaat
qulakkeerniarlugu, Namminersorlutik Oqartussat suliffeqarfimmik suleqateqarlutik
sumiiffinni siunnersuisooqatigiinnik pilersitsinnaapput, soorlu tamanna Nunavutmi
misilittagaqarfigineqartoq. Islandimi aamma pitsaasumik misilittagaqarfigineqartoq
Kalaallit Nunaanni pissuserilerneqarsinnaanersoq misilinniarlugu, innuttaasut
sumiiffimmut suliffigineqartussamut takusaatinneqarlutik suliariniagaq pillugu
taassumalu sunniutissai pillugit nassuiaasoqarnissaanik suliffeqarfik qinnuigineqarsinnaavoq. Islandimi aamma periuserineqartoq isumassarsiorfigalugu,
suliffeqarfik qinnuigineqarsinnaavoq, innuttaasut peqataatinniarnerannut atatillugu,
inuit marlukkaarlutik isumasioqatigiissittarnissaat suliffeqarfimmit immikkut
pingaartinneqaqqullugu.
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Isumassarsiaq # 6 Arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsunik
takorluuititsineq
Arlaannaannulluunniit aattuumassuteqanngitsunik takorluuititsisarnikkut
avatangiisit pillugit nalunaajaateqartarnermik tamanullu saqqummiunneqartussanik
isumaginnittussanik pilersitsisarneq, Canadami periuserineqartoq, Kalaallit
Nunaanni periusissatut isummersuiffiusinnaanersoq, Namminersorlutik Oqartussat
aamma eqqarsaatigisariaqarpaat. Takorluukkat aallaavigalugit
arlaannaannulluunniit attuumassuteqanngitsut isummersoqatigiiffii tamakkua,
oqartussanut suliariniakkamut akuersissummik tunisisoqarnissaanik itigartitsisoqarnissaanilluunniit aalajangiisussanut aamma attuumassuteqartanngillat. Taamatut
periuseqarnikkut, takorluuineq aallaavigalugu isumasioqatigiit oqaaseqaatiminnik
aalajangiisartunut tunniussigaangata, suliaq allatut sammineqalertarpoq. Taamatut
periuseqarnerup aamma soqutiginartortaraa, avatangiisit pillugit nalunaajaatit
innuttaasunillu peqataatitsinerit taakkunannga isumagineqarnerisigut, immikkut
ilisimasat sumiiffinnilu paasisimasat ilanngunneqarnissaannut periarfissiisarneq.
Tamatuma saniatigut takorluuineq aallaavigalugu isummersoqatigiissitsisarnermik
periuseq pissutigalugu, isummersoqatigiit arlaleriarlutik assigiinngitsutigut
saaffiginnittarnissaat periarfissinneqarpoq, taamaalillutik inuiaqatigiit suliariniakkamut siunnersuuteqarnissaat oqaaseqaateqarnissaallu arlalitsigut
periarfissinneqartarluni.
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