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Høring forslag til planprogram
”Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og
Ulveryggen i Kvalsund kommune”
Forum for natur- og friluftsliv, FNF, Finnmark takker for tilsendt planforslag. FNF er et
samarbeidsnettverk for de fylkesvise natur- og friluftslivsorganisasjonene i Finnmark og har
kontaktnett ut til ca 80 lag og foreninger i fylket.
Gode prosesser i forarbeidet
Vi er svært fornøyd med at lokale natur- og friluftsorganisasjoner er invitert tidlig inn i
planprosessene ved både direkte kontakt, infomøte og ressursgruppemøter. Dette er en
arbeidsmåte som sikrer god informasjon og dialog slik at det er mulig å komme tidlig inn med
innspill som kan være nyttig for alle parter.
Vi er positive til det forarbeidet som alt er gjort med innhenting av relevante faginstanser og
andre aktører allerede i denne fasen for på den måte sikre gode prosesser.
Viktige temaer tenkt belyst i planprogrammet
Forslaget til planprogram belyser viktige tema og har gode forslag til utredninger. Det vises
allerede her til den store miljøutfordringen som knytter seg til deponering av avgangsmasser
fra gruveindustrien.
Det er viktig at utfordringene knyttet til tap av biologisk mangfold, arealtap og konsekvenser
for friluftsliv, reindrifta og andre næringer, (herunder også lokale ringvirkningene av
friluftslivet/fritidsfiske), samt mulig effekter på lokalt høstet mat blir tilstrekkelig synliggjort.
Videre at alternative løsninger og mulige avbøtende tiltak blir vurdert nøye.
Utfordringer ved deponi
Vi ser at deponering av avgangsmasser er svært konfliktfylt i forhold til laks og annen villfisk,
både ved risikoen for forurenset sigvann ut i Repparfjorden fra landdeponi og ved direkte
deponering av avgangsmasser i sjøen. Det må her tillegges avgjørende vekt at
Repparfjordelva og Repparfjorden er nasjonalt vernet som laksevassdrag og laksefjord.
Kartlegging av sårbarhet for villaks er et viktig moment i planforslaget. Alternativer i forhold
deponering i fjorden må utarbeides nærmere. Mulighetene for dypvannsdeponi med ulike
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plasseringer og konsekvenser må grundig utredes. Spredning og arealeffekter av avgang i sjø
må beregnes og visualiseres.
Effekter av giftige kjemikalier
Kjemikalier som tenkes brukt i utvinningsprosessene og som kan følge avgangsmassene, må
utredes både i forhold til giftighet med hensyn på det biologiske mangfold, og i forhold til fisk
og villaks spesielt. I tillegg må mulige langtidseffekter knyttet til høstbare arter og mulig
akkumulering av gift i næringskjeden nøye utredes. Her vil også effekter på og av
kongekrabben kunne være en framtidig utfordring i det den siler bunnsedimentene ved sitt
næringssøk og virvler opp de øverste sedimentlagene.
Avbøtende tiltak
Foruten fokus på alternative metoder for drift og deponiløsninger, vil det være aktuelt å se på
avbøtende tiltak som kan sikre lokale villaksstammer innenfor influensområdet ved f. eks
genbank og klekkeri.
Avbøtende tiltak i forhold til friluftsliv vil også kunne være aktuelt der tilgjengelighet
reduseres og kan erstattes ved alternativ tilrettelegging.

Oppsummering
Vi forventer at utfordringene knyttet til natur- og friluftsliv og villaksen spesielt, utredes
grundig. Vi tror det framlagte planprogrammet med de nevnte kommentarer over, vil kunne
danne et godt grunnlag for vurderinger videre.

Med hilsen
Anne Greve
Koordinator
FNF Finnmark
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