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Medlem af Inatsisartut 

Sara OIsvig 

Inuit Atagatigiit 

  

  

Svar på § 37-spørgsmål nr. 2016-215 om forurening ved Camp Century 

 

Kære Sara Olsvig 

 

Du har den 8. august 2016 stillet Naalakkersuisut spørgsmål om forurening ved Camp 

Century.  

 

Spørgsmålene er henvist til min besvarelse. Besvarelsen er udarbejdet i samarbejde 

med Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Udenrigsanliggender. 

 

Dine spørgsmål er nærmere besvaret nedenfor.  

 

1. Hvad har Naalakkersuisut formelt fået at vide om de nye oplysninger og mulige 

forurening? 

 

Naalakkersuisut har ikke modtaget andre nye oplysninger udover selve forskningsartik-

len: ”The abandoned ice-sheet base at Camp Century, Greenland, in a warming cli-

mate”. Naalakkersuisut er ikke blevet formelt informeret om omfanget eller karakteren af 

affaldet i tilknytning til Camp Century, som er beskrevet i artiklen, og Naalakkersuisut 

har ikke fra Danmark eller USA modtaget nogen nye vurderinger eller målinger af om-

fanget af forureningen. 

 

2. Hvad agter Naalakkersuisut at gøre? 

 

Det er meget bekymrende oplysninger, som er at læse i forskningsartiklen. Der har til-

syneladende fundet omfattende miljøforurening sted ved denne militære installation, 

som er blevet overdraget fra USA til Danmark. Naalakkersuisut har over flere år forsøgt 

at få svar fra den danske regering, om hvorvidt det er Danmark eller USA, som har an-

svaret for at undersøge omfanget af forureningen og at forestå eventuel oprydning af 

den forurening, som tilsyneladende er foregået. Naalakkersuisut vil fortsat arbejde for 

denne afklaring af placering af ansvar for en eventuel forurening af området, samt med 

henblik på at afklare det endelige ansvar for at foretage yderligere undersøgelser og 

oprydning af området. 

 

3. Vil Naalakkersuisut arbejde på, at der udarbejdes forskningsmæssigt materiale 

på foranledning af Grønland selv således at vi ikke kun er afhængige af den viden 

vi får fremlagt fra danske ministerier i sagen? 

 

Henviser til besvarelse af punkt 2.  
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4. Hvad vil Naalakkersuisut kræve for at mindske forureningen fra Camp Century 

så meget som muligt? 

 

Henviser til besvarelse af punkt 2. 

 

 

5. Har Naalakkersuisut stillet krav om en oprydning af Camp Century? 

 

Henviser til besvarelse af punkt 2. 

 

6. Har Naalakkersuisut været i kontakt med den danske og amerikanske regering 

om de nye oplysninger? 

 

Henviser til besvarelse af punkt 2. 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

Med venlig hilsen 

 

 

Mala Høy Kúko 


