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Grønlendingar eru ikki førir fyri at stýra teimum risastóru ráevnisverkætlanunum, sum 

vónandi verða veruleiki. Tað skrivar danska Ingeniøren í oddagrein. 

-Ráevnisstýrið í Grønlandi hevur færri enn 20 fólk í starvi, og tey kunnu ómøguliga loysa 

tær mongu uppgávurnar innan fyri bæði ráevnis- og umhvørvisumsiting. Hvussu kunnu tey 

standa seg ímóti altjóða námsfeløgum, tá tað snýr seg um eitt nú at handfara uran, at 

halda eygað við og tryggja umhvørvið og at gera rímiligar sáttmálar, hóast tey kunnu leita 

sær hjálp frá donskum kreftum, spyr blaðstjórin, Henning Mølsted, og nevnir, at 

umsetningurin hjá fleiri av teimum útlendsku feløgunum er nógv størri enn tann 

grønlendska bruttotjóðarframleiðslan. 

Greinskrivarin vísir á, at granskarar eru á einum máli um, at útvinning av olju og gassi í 

Arktis er tengd at hóttanum. Millum annað er víst á, at verkætlanin í Kvanefjallinum við 

Narsaq er tengd at sera stórum heilsu- og umhvørvisvanda. Harafturat vísa granskararnir 

á, at ein stórur oljuleki í tí arktiska umhvørvinum hevði verið ein sonn vanlukka, at 



tilbúgvingin er svikalig, og at vit framvegis ikki hava ment nakra útgerð til at basa 

oljudálking í ísi og myrkri. 

  

Ikki somu ávirkan 

Oman á hetta elvir tað eisini til stúran, at ráevnisverkætlanirnar kunnu oyðileggja 

gýtingarplássini hjá fiski og skeljadýrum, sum hava sera stóran týdning fyri grønlendska 

búskapin. 

Henning Mølsted ásannar, at grønlendingar ráða sjálvir fyri, hvønn teir vilja samstarva 

við, men hann vísir tó á, at fleiri av feløgunum hava ikki somu uppfatan av 

umhvørvisvernd enn vit í Norðurevropa. 

-Tí noyðist Danmatk at sleppa tí verjukenda politikkinum, tí annars kann landið verða lagt 

undir hjálandapolitikk. Vit skulu tryggja, at tað arktiska samfelagið mennist eftir 

evropeiskum virðum, tá tað snýr seg um náttúruvernd og burðardygd, skrivar Henning 

Mølsted 
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