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Høringsuttalelse til foreslått planprogram for gruvedrift i Repparfjord
Vi er ikke høringsinstans i denne saken, noe vi undrer oss over da vi har gitt beskjed til
gruveselskapet om at vi ønsker å være det. Vi har derfor i denne omgang valgt å støtte andre
lokale foreninger i området som er med på høringen. Vi regner med at vi nå blir tatt med i den
videre prosessen i saken.
Samenes Folkeforbund SFF er en samisk landsomfattende hovedorganisasjon og har tett innpå
800 medlemmer. I Kvalsund har vi ett lokallag, Vest Finnmark sjøsameforening SFF, dette
lokallaget alene, har 120 medlemmer. Vi regner derfor oss for å være en representativ
representant for hele befolkningen som bor i området. Mange av våre medlemmer er også
medlemmer i disse bygdelagene som vi støtter.
Vi vil presisere at vi ikke er imot gruvedriften og ønsker disse arbeidsplassene velkommen. Vi
ser også positivt på at dette vil gi ringvirkninger for Kvalsund kommune og regionen. Imidlertid
må vi også få lov til å presisere at vi ikke er for gruvedrift for enhver pris. Slik vi ser det kan
dette prosjektet komme til å rasere hele Repparfjord og Repparfjord elva. Vi vil ikke være med
på og gjøre ubotelig skade på området, en skade det ikke vil være mulig å reversere.
Derfor ser vi det slik at landdeponi foreløpig peker seg ut til å være den eneste og beste
løsningen. Vi ber dere derfor om å se videre på alternative løsninger på land, det kan finnes
flere løsninger eller en kombinasjon av disse der vi slipper å rasere fjorden.
Vi støtter derfor vedlagte uttalelse fra Kvalsund kystfiskarlag v/ leder Yngve Nilsen.
Vi støtter også vedlagte uttalelsen fra bygdelaget i Fægfjord og Markop v/ Jørgen Kleivan og
Jonny Olsen.
Disse to uttalelsene stemmer godt overens med vårt syn, men vi vil vurdere saken videre og
bringe den inn for vårt Landsstyre.
Vi ønsker tilbakemelding på om vi vil kunne være høringsinstans i den videre saksgangen.
Med vennlig hilsen
for Samenes Folkeforbund SFF
---sign--Odd-Roar Strømme.
Leder SFF
odd-ro-s@online.no
---sign--Halldor V-Hansen
Organisasjonssekretær SFF
h-valdel@online.no
Vi ber om at begge e-post adresser brukes ved tilsvar.
Samenes Folkeforbund/Sámiid Álbmotlihttu SFF/SÁL
Nordmoveien 236 - 8530 Bjerkvik
www.samene.no
org. nr: 971 408 413 bankkonto nr. 0539 50 31815

- en samisk kulturpolitisk landsorganisasjon -

v\ leder Yngve Nilsen
Repparfjord
9620 Kvalsund
Sweco
Skippertorget 2
9515 Alta
Repparfjord 09.mai 2010

Høringsuttalelse til foreslått planprogram for gruvedrift i
Repparfjord
Kvalsund kystfiskarlag har disse anmerkninger til planutkastet:
Punkt 3.5.5

Øvrige samiske interesser

Vi foreslår at Samenes Folkeforbund (SFF) som har et lokallag,Vestfinnmark sjøsameforening bør
inkluderes i den videre prosessen da de har en lokalkunnskap om Repparfjorden som Bivdi umulig
kan sitte inne med. Det er også vårt ønske at SFF inviteres til deltakelse i ressursgruppa enten v\
leder Bjørn Pedersen,eller kasserer Halldor V-Hansen.
Punkt 3.5.7

Bruk av sjøområdene

Kystfiskarlaget stiller seg undrende til utsagnet om at det idag er lite sild igjen i fjorden,da
sannheten er at det er mere sild i fjorden nå de siste år enn det har vært på lang tid. Fjorden har
forøvrig blitt brukt av sjøsamisk befolkning helt siden folk bosatte seg ved fjorden. Repparfjorden
blir både brukt til næringsfiske etter torsk,sei og hyse,samt at store deler av befolkninga bruker
fjorden til å fiske til eget bruk. Det drives også noe sjølaksefiske i fjorden. Fjorden er gyte og
oppvekstområde for mange fiskeslag,deriblant den truede kysttorsken,og fjorden er i tillegg en
viktig oppvekstfjord for sild og hyse.
Punkt 5.6.1 Mulige deponeringsalternativer – sjødeponi
Kystfiskarlaget kan ikke under noen omstendigheter godta at avgansmassene skal deponeres i
sjøen. Vi har erfaringene fra forrige gruvedrift friskt i minne,og ønsker ikke at fjorden skal brukes
som avfallsdeponi nok en gang. Kystfiskarlaget mener at dersom forekomsten er så stor og
verdifull som det blir fremstilt,må det være mulig å finne andre løsninger. Deponiproblemene bør
avklares før man kommer altfor langt i den videre prosessen. Vi samtykker videre i vedtak gjort i
Norges Fiskarlag gjort 10/3-2010 om at det må være et overordnet prinsipp at sjøen ikke skal
brukes som avfallsplass for dumping av masser og metaller.
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Fra: Jonny Olsen
Sendt: 30. april 2010 14:21
Til: 'hvaldel@online.no'
Emne: FW: Innspill til Nussir ASA Planprogram/Reguleringsplan

Med hilsen/ Best regards
Jonny Olsen
Senior Project manager
SiC Processing AS
Postboks 1080
3905 Porsgrunn
Norway
Phone: +47 35 93 0717
Mobil: +47 951 42212
E-mail: j.olsen@sic-processing.no

Hei å hå …. 
Samlet noen grunneiere inkl. meg selv på lørdag 10. april for sammen synse og
mene i forhold til Nussir’s planer vdr. Ulveryggen og Steinfjellet/Nussir.
Kjell Johansen – Thorbjørn Markussen – Erna Jæger – Borgny og Tor Helge
Hansen – Idun Johnsen – Reidar Bjørgve – Jørgen Kleivan
Det var enighet om følgende:
1. Deponering av avgangsmasser fra utredningsverk i sjø er ikke ønskelig. Ved
deponering i sjø vil dette i første omgang ramme hvitfisk og på sikt ødelegge
hele fjorden. Ref. reportasje i NordNytt TV i dag, 13. april: Mengden
avgangsmasse vil redusere dybden i fjorden med ca. 2/3. Rushfeldt uttaler
at det ikke blir oppstart dersom motstanden mot inngrepene blir store (les
dersom vi ikke kommer til enighet med reindriften). Se NordNytt TV 13. april
her: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/628071/
2. Eventuell demning for landdeponi plasseres mindre synlig lenger inn på
Ulveryggen. Fortrinnsvis bør de gamle dagbruddene samt eksisterende
tuneller og sjakter utnyttes til deponering, disse samt eventuell ny demning
må sikres mot støv som er et kjent problem samt avrenning da en eventuell
avrenning vil ramme fisk i sjø og nærliggende vassdrag.
3. Påhugg etableres inne på ulveryggen også for Nussir forekomsten slik at
eksisterende sjakt, knuseverk, utredningsverk, etc. ved Folldal Verk kan
nyttes for begge forekomstene.
4. Forstår det slik at ”demninga” er tenkt å dekke vannforsyningen til
anlegget. Det kan ikke være aktuelt slik som i Folldal Verks tid å tappe ned
Asavannet dersom vannforsyningen fra demninga ikke er tilstrekkelig. Det
bør legges opp til gjenbruk av vannet fra utredningsprosessen samt
kjølevannet fra borerigg i tunell.
5. Det bør opprettes et fond/stilles bankgaranti som kommer til anvendelse
dersom området ikke ryddes etter endt drift eller ved ev. konkurs.
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Vi vet av erfaring at Folldal Verk dro fra Repparfjorden uten noen form for
opprydding, det samme skjedde etter at firma som drev med smolt i anlegget
avsluttet virksomheten. Nå er det Kvalsund Agregates AS som har brutt
gråberg i veikanten og skapt et krater av en annen verden. Kjenner ikke til
om Kvalsund Kommune har stilt krav til opprydding etter endt drift.
6. E-post adresser til dem som var med på møte:
Kjell Johansen - kjell-johansen@fikas.no
Tor Helge Hansen - the-hans@online.no
Thorbjørn Markussen - thormark@online.no
Reidar Bjørgve - post@kvalsundauto.no
Idun Johnsen - ijjohns@online.no
Erna Jæger - esyjaege@online.no
Jørgen Kleivan - jkleivan@online.no
Mvh
Jørgen Kleivan
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