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Høring- Søknad om utslippstillatelse for Nussir ASA
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) viser til høring lagt ut på KLIF sine
hjemmesider 26.01.2012, hvor Nussir søker om tillatelse til drift av kobbergruve i
Kvalsund, Finnmark (2010/397)
FHL er bekymret for om hensynet til sjømatnæringa blir godt nok ivaretatt når det nå er
aktuelt å gjenoppta gruvedrift i nye og gamle gruver langs kysten. Følgende vedtak ble
derfor gjort av styret i FHL 24. nov 2011.
Sjømatnæringa representerer en av hovedpilarene i norsk verdiskaping, og er avhengig av
rene havområder for å produsere trygg og god sjømat.
FHL er positiv til næringsvirksomhet som utnytter våre felles ressurser så lenge dette skjer
på en forsvarlig måte. FHL er bekymret for effektene av at våre kyst- og fjordområder kan
bli brukt som avfallsplass for deponering av masser og miljøskadelige kjemikalier fra
bergverksindustrien. Deponering av gruvemasser i sjøen blir i mindre og mindre grad
brukt i andre land. Deponering kan utgjøre en trussel for det marine liv, matvaretrygghet,
omdømmet til sjømat samt for sjømataktører som har sin aktivitet i berørte områder.
I fremtidige utslippssaker til sjø, hvor det kan være risiko for skadelige utslipp, må det
ligge faglige vurderinger til grunn som i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til
sjømatnæringa før utslipp eventuelt tillates. Sjømatnæringa er svært viktig for norsk
matproduksjon, sysselsetting og leverandørindustrien. FHL mener derfor at myndighetene
i større grad må vektlegge hensynet til sjømatnæringa i saker hvor sameksistens blir
vanskelig.
Dette innebærer bl.a. at:
a)

b)

Havforskningsinstituttet og NIFES må få styrket sin rådgivningsfunksjon i
forhold til effektene av forurensende utslipp og deponering av masser i fjordog kystområder.
Det må opprettes klare rutiner for at Fiskeridirektoratet, Mattilsynet og
sjømatorganisasjoner får alle aktuelle saker til uttalelse.
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c)
d)

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet må få tilstrekkelige ressurser, og et klart
mandat, slik at de kan ivareta sitt forvaltningsansvar i disse sakene.
Uttalelser fra fagmiljøene, sektormyndighetene og organisasjonene innen
sjømatnæringen må vektlegges svært tungt når det skal avveies om
utslippstillatelse skal gis eller ikke.

FHL ber om at dette følges opp ved behandling av denne søknaden.
Kommentarer til høringen
FHL er bekymret for om det er gjort grundige nok vurderinger i forhold til det marine liv i
fjorden, hvor opptil 5.500 tonn kobberholdige masser skal deponeres i Repparfjorden
daglig.
Det er i utredningen til Akvaplan Niva bemerket at BLM modellen for metalltoksisitet pr
dags dato ikke er tilpasset sjøvann, slik at det vil være usikkerhet knyttet til bruk av denne i
marint miljø. FHL registrer også at NIFES og Mattilsynet ikke har blitt forespurt om å
vurdere sjømattryggheten av foreslått utslippsmengde og ber derfor om at dette blir utredet
nærmere.
FHL ønsker at det skal være en god sameksistens mellom bergverksindustrien og
sjømatnæringa. De siste årene er det kommet nytt regelverk som skal ivareta både det
marine miljøet og sjømatnæringa. Det skal også utarbeides en nasjonal mineralstrategi. I
den forbindelse har sjømatnæringa spilt inn viktigheten av at hensynet til fiskeriinteresser
og havbruksvirksomhet blir ivaretatt på en god måte.

Nasjonale laksefjorder
Rapparfjorden er en av 29 nasjonale laksefjorder med Rapparfjordelva som nasjonal
lakseelv. Den er rangert som en av de ti viktigste lakseelvene i Norge.
Nussir søker om å dumpe mineralholdige avgangsmasser fra oppredningsprosessen på
opptil ca 5.500 tonn /dag i et kontrollert sjødeponi i en nasjonal laksefjord.
Beskyttelsesregimet til nasjonale laksefjorder tillater ikke virksomhet som innebærer risiko
for alvorlig forurensning som kan skade villaksen. Dette må vurderes når søknaden fra
Nussir skal behandles.
FHL ber om at hensynet til sjømatnæringa i større grad blir hensyntatt i tiden fremover ved
søknad om utslipp til sjø fra ulike typer gruver og viser til vedlagte policy ang
bergverksindustrien, vedtatt i FHLs styre i nov 2011.
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