Nussir ASA
Box 40
9260 Kvalsund
Nærings og Handelsdepartementet
Postboks 8014 Dep
N-0030 Oslo

Kvalsund, 27.mar 2013

Klage på tildeling av utvinningsrett på Ulveryggen kobberforekomst.
Nussir ASA ønsker å anføre vedlagte innspill til departementets behandling av klagesak fra
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark. Utover dette viser vi til anførsler fra Direktoratet for
mineralforvaltning i samme sak og Fylkesmannen i Finnmark sine anførsler til innsigelse fra
reinbeitedistriktene Fiettar og Fala i forbindelse med reguleringsplan for gruvedrift i Repparfjord, samt
Kvalsund kommunes orientering på departementenes befaring 21.mars i år om utviklingen i arealtilgang
for reindriften over de siste tiårene. Nussir ASA finner at disse anførslene bidrar til å belyse saksforholdet
på en konstruktiv måte.
Først og fremst er det viktig for alle involverte å forstå at Utvinningsrett ikke gir rett til noen aktivitet
overhodet i området. Aktiviteter vil først kunne oppstå dersom det tildeles driftskonsesjon. Det blir
dermed feil å koble tildeling av Utvinningsrett til store negative konsekvenser for reindriften.
Utvinningsrett vil ikke medføre noen målbare konsekvenser for reindriften, men er utelukkende en sikring
av metallrettighetene for Nussir ASA foran andre mulige interessenter i mineralindustrien.
Det framkommer i kommunens gjennomgang at reindriftens samlede arealtilgang ikke har hatt en
utvikling slik reindriften framstiller med betegnelsen «presset situasjon». Det har vært både tap av
områder (særlig relatert til hyttebygging) og tilgang på nytt areal ved omregulering av tidligere
industriareal og nedlegging av landbruk. I sum oppfatter vi at arealtilgangen har vært stabil, og at den
fortsatt omfatter det alt vesentligste av arealet i Kvalsund kommune med over 96% av kommunens
knappe 1850 kvadratkilometer.
Videre er det verd å merke seg at foreliggende reguleringsplan fra Nussir ASA har lagt opp til ytterligere
reduksjon av areal rundt Ulveryggen avsatt til industrielt formål ved en tilbakeføring til LNF-R(reindrift).
Ut fra dette mener vi at fremstillingen av «press på arealer» er både unyansert og til dels feilaktig.
Nussir ASA legger ikke opp til å ta i bruk nye områder relatert til Ulveryggen utover det som er i bruk
allerede i dag til industrielt formål, og kan derfor ikke se hvordan beskrivelsen «svært negative følger»
skal kunne godtgjøres. Reindriften ble da også opprettholdt gjennom driftsperioden på 70-tallet, da
gruvedriften hadde et helt annet omfang i overflateaktivitet enn det som det er lagt opp til nå.
Nussir ASA vil ikke bidra til hindring av flyttevei. Dette er en feilaktig påstand fra forvaltningen. På
befaring i området ved tunellinngangen mellom fjorden og Ulveryggen med ledere fra begge distrikter ble
det skissert opp løsninger med stans i uønsket aktivitet ved flyttingen. Partene var den gang enige om at
slike praktiske løsninger kunne etableres. Nussir ASA har også de senere årene praktisert tilsvarende
stans i boreaktivitet ved flytting. Den betydelig mer omfattende overflateaktiviteten på 70-tallet hindret
heller ikke flyttingen av rein den gangen. Nussir ASA opplever det som meget uheldig at en slik retorikk
benyttes av forvaltningen med påfølgende henvisning til den viktige beskyttelsen av flyttveier i lovverket
når det allerede foreligger løsninger for flytting av rein og Nussir ASA ønsker å respektere denne viktige
retten.
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Når det gjelder reduksjon av areal for Fala på Kvaløya (Hammerfest kommune), så er det vanskelig å
forstå hvordan Nussir ASA skal kunne bidra til oppveie dette gjennom planer i Kvalsund kommune som i
hovedsak er Fiettar sitt beiteområde.
Reindriftsforvaltningen henviser til veiutbygging, men det må her presiseres at Nussir ASA ikke har planer
om veibygging eller lignende infrastrukturtiltak relatert til drift på forekomsten på Ulveryggen.
Eksisterende vei, linje og øvrig infrastruktur vil bli benyttet. Vei til ny trafo under høyspentlinja på noen
titalls meter helt nede ved industriområdet er relatert til utbyggingen av Nussir-prosjektet som sådan, og
ikke spesifikt til drift på Ulveryggen. For øvrig har reindrifta i andre sammenhenger pekt på arealer under
og ved høyspentlinjer/master som lite egnede for sin drift. KU for reindrift har også pekt på aktiviteten
tilknyttet det eksisterende industriområdet nær sjøen i det såkalte 100 moh beltet som mindre følsomt
for reindriften.
Til slutt vil vi ta med at Nussir ASA har fremsatt forslag til frivillig avtale med reindrifta der deres
interesser kan få en forsterket juridisk beskyttelse, samt at andre avtaleregulerte positive tiltak for bedret
drift i reindrifta kan lede til at de to næringene kan ha en samtidig tilstedeværelse og positiv utvikling
basert på forpliktende dialog og gjensidig respekt. Nussir ASA ønsker å oppnå det motsatte av de litt
dramatiske utsagnene om at eksistensen til næringen skal bli truet av vår aktivitet.
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