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Høring forslag til planprogram
”Reguleringsplan med konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og
Ulveryggen i Kvalsund kommune”
Noregs jeger- og fiskerforbund i Finnmark, NJFF-Finnmark, har merket seg at vår lokale
forening, Kvalsund JFF, er invitert inn i planprosessene og har fått anledning til å komme med
innspill i tidlig i arbeidet. Vi setter pris på det, og tror det er bra for å kvalitetssikre utredningene
at det her søkes samarbeid med de lokale friluftsinteressene i området, herunder også VestFinnmark JFF som en viktig lokal aktør. I den videre behandling ønsker vi også som fylkeslag å
bidra med våre kommentarer og ønsker å få tilsendt videre høringer knyttet til denne saken.
Vi ser at mulig forurensing fra den planlagte gruvedriften kan bli en stor trussel for villaksen i
den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Kartlegging av sårbarhet for villaks er et viktig moment
i planforslaget. Det er sentralt at planprogrammets forslag om utredninger knyttet til dette følges
nøye opp. Videre hvordan tiltaket vil innvirke på annet fiske i fjord og vann, samt allmenn jaktog fiske i området som blir påvirket av gruvedriften. I tillegg ønsker vi belyst mulige effekter på
fisk som mat i forhold til mulige giftvirkninger oppover i næringskjeden.
I forhold til deponi mener NJFF-Finnmark at landdeponi ikke må lokaliseres slik at avrenning
kan forekomme innenfor grensene for nasjonal laksefjord, og et sjødeponi innenfor de samme
grenser er fullstendig uakseptabelt.
Videre ønsker vi at alternative løsninger og mulige avbøtende tiltak blir vurdert nøye. Tiltak for
bevaring av villaksen må fokuseres.
Under forutsetning av at disse kommentarene vektlegges i planprogrammet, mener det framlagte
forslaget gir et godt utredningsgrunnlag.
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