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UTTALELSE: “I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter
som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det blant annet ikke etableres nye matfiskanlegg for
laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt særskilte krav til rømmingssikring og
sykdomskontroll. Disse reglene vil bli noe strengere enn de som gjelder i dag. Større inngrep i
munningsområdene og virksomhet med risiko for alvorlig forurensning er heller ikke tillatt “- Det
lyder utspillet fra regjeringen da de nye retningslinjene for nasjonale laksefjorder ble dannet i
2006. Hvordan er det da mulig at Nussir ASA skal få muligheten til å slippe ut 5.5 tonn med giftig
slam ut i repparfjorden på 90 m dyp som dere henviser til. Visst dere tar en titt på den nyeste
planen om utredning vil dere se at Nussir har søkt om utredning innenfor områdene som er
konsekvensutredet , det vil si helt inn i munningen på 30 meters dyp. Dette har så klart med
økonomiske årsaker å gjøre. Men i en nasjonal laksefjord som er ca 130 meter på det dypeste. Og
det er kun enkelte plasser. Det er snakk om 30 millioner kubikkmeter på en 15 års periode, med
forbehold for mer. Så mye slam skal ut i en grunn fjord. Og dette skal bare gjøres i 2012. Da miljø
aldri har vært viktigere. Det skal gjøres uten å få noen konsekvenser? Det henger ikke på greip .
Sjødeponi gjøres kun i noen få land i verden og da er det snakk om i groper på 2000 meters dyp .
Dette skal ikke gå an og gjennomføre i dagens Norge. Etter 15 år vill det nesten ikke være mer
igjen av fjorden, det vil være kun masse. Det er bare å se på Bøkfjorden i Sør Varanger. Det er
ingenting galt med gruvedrift, men avfallet kan IKKE håndteres på en slik måte. Det strider også
mot loven. Det går rett og slett bare ikke. NEI til sjødeponi i Repparfjord!

