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Att. Thor-Arthur Didriksen

INNSPILL TIL REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING
FOR PLANLAGT GRUVEDRIFT I NUSSIR OG ULVERYGGEN I
KVALSUND KOMMUNE
Mattilsynet viser til telefonsamtale og e-post med oversendt reguleringsplan med
konsekvensutredning for planlagt gruvedrift i Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune.
Planprogram vedtatt av kommunestyret 20.7.2010.
Det ble i e-posten vist til at dette ble sendt til Mattilsynet (regionkontoret i Finnmark) i
høringsrunden, men at SWECO ikke fikk noen høringsuttalelse fra Mattilsynet. Jeg har gått
gjennom posten til Mattilsynet, men kan ikke se at Mattilsynet har mottatt planprogrammet. Det
foreligger imidlertid et dokument som jeg i etterkant kan se er en tilleggsrapport som omhandler
ulike alternativer og utfordringer knyttet til landdeponering og avgang. I oversendelsesdokumentet
vises det til en høring, men denne informasjonen har nok glippet i en travel hverdag og Mattilsynet
har dermed ikke etterlyst selve planprogrammet. Mattilsynet setter derfor pris på at vi er blitt
kontaktet i ettertid og får muligheten til å komme med innspill knyttet til våre forvaltningsområder.
Mattilsynets relevante forvaltningsområder i denne sammenhengen er hjemlet i matloven og
omhandler mattrygghet. Ettersom Repparfjorden er en nasjonal laksefjord er det ikke tillatt å
etablere akvakulturanlegg her, så forvaltningsområdene fiskehelse og fiskevelferd vil ikke være
aktuelle, heller ikke mattrygghetsspørsmål knyttet til oppdrettet fisk og sjømat fra området.
Mattilsynet vil derfor begrense innspillet til å gjelde mattrygghet av fisk og sjømat fra området som
er påvirket av den planlagte gruvedriften.
Vi ser at konsekvenser for anadrom laksefisk og marin fisk er identifisert som områder som har
behov for utredning, spesielt effekter av etablering av sjødeponi og avrenning av landdeponi. Vi ser
at det er identifisert problemstillinger knyttet til oppvekst og gyteområder samt effekten på
fiskeressursene som sådan, men det er ikke identifisert at mattryggheten kan påvirkes.
Mattilsynet er spesielt opptatt av at utslipp av uønskede stoffer kan ha langvarig betydning for
mattryggheten. Dette gjelder f.eks tilførsel av tungmetaller, (utlekking fra avgang både i
sjødeponier og deponier på land), men også utslipp av kjemikalier som er nødvendige for
gruvedriften kan påvirke mattryggheten. Mattilsynet ber om at spørsmål knyttet til mattrygghet
utredes og tillegges vekt når bruken av områder skal vurderes. Det er ikke sikkert det er mulig å
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drive både industriell aktivitet og matproduksjon i samme område. Før det gis tillatelse til å benytte
et område til industriell aktivitet bør det gjøres en vurdering i forkant for å identifisere om det er
interessekonflikter knytte til bruken av området mellom matproduksjon og industriell aktivitet.
Dersom Mattilsynet har grunn til å tro at industriaktiviteten vil kunne sette mattryggheten i fare, vil
Mattilsynet måtte gi råd om at det ikke fiskes eller fangstes i det aktuelle området verken til privat
forbruk eller med tanke på omsetning. Dette på bakgrunn av bestemmelser i matloven om
informasjonsplikt til allmennheten ved mistanke om fare for menneskers eller dyrs helse knyttet til
inntak av næringsmidler eller fôr.
Mattilsynet ber derfor om at området sjømattrygghet må utredes i KU-prosessen. Denne
utredningen må ikke begrenses til direkte uslipp av kjemikalier og evt. utlekking av tungmetaller fra
avgangsmassene. Det er også viktig å vurdere hvor raskt de ulike kjemikaliene brytes ned, hvilke
nedbrytningsprodukter som dannes, hvor giftige disse stoffene i realiteten er for fisk, og andre
organismer, om de aktuelle kjemikaliene kan akkumuleres i næringsskjedene, hva som er reell
biotilgjengelighet, og igjen hva dette betyr i forhold til sjømattrygghet.

Med hilsen

Friede Andersen
seksjonsjef
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