
 

Referat af mini konferencen ”Jagten på ressourcer i Arktis” af Cand.mag./leder Sonja Haugaard 

Christensen, Dansk Russisk Forening - Aarhus, www.dkrus-aarhus.dk 

 

Konferencen blev afholdt d. 10. november kl. 13-16 på Institut for Statskundskab, Aarhus 

Universitet i samarbejde med studenterforeningen IP-nu. Deltagerantal ca. 25-30 deltagere. 

Oplægsholdere: Professor Cand. Jur., Ph.D. Bent Ole Mortensen, Syddansk Universitet og Lektor 

Mette Skak, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Ordstyrer Ph.D., stependiant Jonas 

Gejl. 

Bent Ole Gram Mortensen´s oplæg: ”Jagten på ressourcer i Arktis og konsekvenserne af 

samme Det Grønlandske eksempel” 

I Grønland udgør Inuit befolkningsflertallet i deres eget land. I modsætning til nogle af de andre 

arktiske stater, har grønlænderne flertal i regering og landsstyre. I forhold til råstofudvinding 

har mineraludvinding fundet sted siden 1840’erne og de første boringer efter olie fandt sted i 

1970’erne. Fra omkring Anden Verdenskrig har der været en ide om råstofferne som en kilde til 

(større) grønlandsk selvstændighed. Og Bly, zink og kul har også haft økonomisk betydning for 

landet. Ifm. selvstyreloven blev råstoffer fremhævet som noget, der skulle finansiere øget 

økonomisk selvstændighed. Ifølge USA’s geologisk undersøgelse findes der ca. 7,3 milliarder 

tønder råolie og 52 milliader kubikfod naturgas ud for kysten mellem Grønland og det nordøstlige 

Canada. Olie og naturgas svarende til 31,4 milliarder tønder råoile ud for kysten af det 

nordøstlige Grønland. Kilder: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3014/pdf/FS08-3014_508. Det 

arktisk miljø er meget sårbart og de miljømæssig konsekvenser af bestemte aktiviteter har 

større miljømæssige effekter i et koldt end i et varmt klima, dernæst er minedrift miljømæssigt 

problematisk. Affaldsophobning - udledning af skadelige stoffer til havet har tidligere medført 

lokale forbud mod at spise havdyr og forstyrrelse af flora og fauna. Øget skibstrafik kan forstyrre 

færdsel over havisen, samt øge risikoen for olieforurening. 

http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3014/pdf/FS08-3014_508


En alvorlig miljøforurening fandt sted d. 24. marts 1989 

ved et undersøisk korrelrev i Prince William, Alaska, 

hvor olietankeen Exxon Valdez udledte 11 millioner 

tønder olie. Forureningen ramte 1,300 mil af Alaskas 

kystlinie.  Det voldsomme olieudslip forårsagede bl.a. døden 

for 250,000 havfugle, 2,800 oddere, 300 havsæler, 250 ørne, 

22 dræber hvaler samt miliarder af laks og Herring æg. 

 

 

 

Erfaringer fra tidligere grønlandske mineoperationer 

viser samtidig Ruslands miljømæssige påvirkning af 

omådet pga. manglende kontrol af affald og spildevand, 

opløsning og udledning af bly og zink fra mineraler til 

havmiljøet, samt bioakkumulation af bly i f.eks. musslinger og 

tang – der bl.a kravler opad i fødekæden. Restmateriale (sten 

og klippestykker) placeret ved kysten ifm. Ivittuut 

kryolitminenog  forurener fjorden med bly og zink, der tillige 

indeholder sulfider og oxider. Udvinding af radioaktive 

elementer har været bandlyst i Grønland fra 1988 og indtil 2013. Forbuddet blev vedtaget af 

landsstyret og ophævet igen med kun én stemmes flertal. Koalitionspartnerne i den nuværende 

regering er ikke enige om uranudvinding. Forbuddet forhindrede tidligere udnyttelse af kendte 

forekomster af uran og  andre mineraler, som ligger blandet med uran (er uran affald eller 

biprodukt?).Udvindningen af sjældne jordarter er således kun økonomisk muligt, hvis uran bliver 

et salgbart biprodukt. Kvanefjeld er muligvis verdens anden største forekomst af sjældne 

jordarter og den sjette største forekomst af uran. Kvanefjeld kan potentielt forsyne 20 % af den 

globale nuværende efterspørgsel af sjældne jordarter. 

 

 

Lektor Mette Skak´s oplæg: ”Ruslands modproduktive fremfærd i Arktis” 

Vestlig ønsketænkning om Rusland 

Heather Conley mener at det er meningsløst at militarisere 

Arktis  og udtaler ”Jeg vil gerne understrege, at dette land er 

interesseret i, at [Arktis-]regionens bæredygtige udvikling 

baseres på samarbejde og absolut respekt for folkeretten og  at 

vi  inden for rammen af Arktisk Råd løser problemer vedrørende 

samarbejdet i grænseegne og havtransport.” I 2013 udtaler 

Putin om Arktis-strategien: ”Nato underminerer den 

strategiske balance”, ”Arktis militariseres” og USA’s angrebsubåde går tæt på vore kyster via 

Norge”.  Pavel Felgenhauer, en russisk militær analytiker fra Moskva, udtaler: “Magteliten peger på, 

at der år 2030 vil være mangel på ressourcer i verden og Vesten ledet a USA, vil angribe Rusland 

med henblik på at tage control over landets olie og gas forekomster.  



Der blev sat spørgsmålstegn ved, om er den primære årsag til krigsretorikken og militarisering af 

Arktis skyldes jagten på ressourcer. Her blev henvist til russisk ønsketænkning om Arktis. Og 

Ruslands besættelse af tanken om klimaforandringer. Disse vil resultere i nedsmeltning af isen på 

Nordpolen, hvorved Rusland vil få fri adgang til de enorme mængder af naturressourcer, såsom olie 

and naturgas fra undergrunden. Samtidig vil den nordlige sørute, der går langs med landets Arktiske 

kyst og forsyningsvej til Moskva, spille en afgørende rolle som transit korridor mellem Europa og 

Asien, samt Nord Amerika. 

Kilde: militæranalytikeren Golts i 2016 https://jamestown.org/program/russian-military-build-up-

in-arctic-highlights-kremlins-militarized-mindset/#sthash.w2Wobvmz.dpuf 

Man kunne forstille sig,  at  Nordøstpassagen ville  blive fremtidens Suez-Kanal, men risikoen ved 

nedsmeltning af permafrosten peger dog i en anden retning.  

Nordøstpassagen bliver kun sejlbar i 2 mdr./år,. Det vil 

sige et Fald fra 1,18 mio t i 2013 til 0,039 mio t i 2015. 

Permafrosten vil i givet fald også smelte; herved 

opstår et gigantisk problem idet 2/3 af 

Rusland=permafrost. Dette vil medføre Nedsmeltning 

af landet og påvirke boliger, infrastruktur. Samtidig vil 

nedsmeltningen forårsage at miltbrandsporer fra 1941, 

efter nødslagtning af 100.000 af rensdyr, vil stige op til 

overfladen. Lokale indbyggere frygter at Kremls olie- & 

gasindustri ikkke indser at Arktis er urentabel 

Mette Skak´s bud på, hvordan vi skal forholde os til 

Ruslands fremfærd i Arktis er, at vi først og fremmest 

forholder os roligt! Idet 2/3 af adfærden (fx militariseringen)  bl.a. kan henføres til national- & 

stormagtromantik Kilde: (Sergei Medvedev, 2016: ”The Kremlin’s Arctic Plans: Den gode 

nyhed er at modsat  udviklingen i Syrien og Ukraine koster Arktispolitikken ”ingen døde”! (SAR!). 

Kremls offensive realisme skaber et imperial overstretch og er p.t. kun en 

koldkrigsinfrastruktur. 
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