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Høring av søknad om tillatelse – Nussir ASA i Kvalsund kommune
Bivdi, Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon vil med dette komme med innsigelser i
forbindelse med søknaden om utslippstillatelse.
Vårt hovedstandpunkt er at det ikke gis utslippstillatelse for Nussir ASA i Repparfjorden.
Repparfjorden har tidligere vært en svært rik fiskefjord og viktig som et materielt grunnlag for
sjøsamisk kultur. På midten av 1900-tallet ble det fisket 600-700 tonn torsk i fjorden, og i
tillegg sei, hyse, kveite, flyndre og sild, og det var mange fiskere som fikk sitt levebrød av
fiskeressursene. Gradvis har fiskeressursene gått tilbake, og mye på grunn av en feilaktig
forvaltning. Det var en periode på 1960-tallet et storstilt sildefiske som foregikk om høsten,
og i tillegg ble den lokale fjordatorskestammen nesten oppfisket.
Det har tidligere vært gruvedrift (1972-1978) og slammet fra denne virksomheten ble dumpet
i fjorden. I denne perioden rapporterte fiskerne om at torsken sluttet å gyte på den innerste
gyteplassen og fisken fikk en dårlig kvalitet. Fisken fikk en bismak og var rød inne ved
beinene, og enkelte fiskemottak nektet å ta imot fisken fra Repparfjorden. Det ble registrert en
nedgang også på den lokale laksebestanden i denne perioden, og etter at gruvevirksomheten
opphørte har denne laksestammen tatt seg opp igjen.
Det er nå tegn på at ressursene er på vei opp igjen, og fiskerne melder om en god del sild i
fjorden, og at tareskogen er i vekst. Dette gir håp om at fiskeriene kan ta seg opp, og det vil
derfor være svært beklagelig om forurensing fra gruvedrifta igjen skal ødelegge fjorden.
Både Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er svært bekymret for ressursene dersom
det gis tillatelse til å dumpe slammen i fjorden. Dermed kan man risikere at alt liv på bunnen
vil dø, og giftstoffer samt tungmetaller kan få en stor skadelig effekt for livet på bunndyr og
på fiskeressursene. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord hvor det bør vises hensyn og man
vet at kysttorsken er på et minimum nå. Det vil etter vår mening være helt meningsløst å
tillate utslipp fi fjorden, og et førevar prinsipp bør følges. Fiskernes erfaringsbaserte
kunnskaper bør veie tungt i denne saken, og likestilles med forskerkunnskap.
Med vennlig hilsen
Jon Egil Nilsen
Sekretær i Bivdi.
Bivdi
Smørfjord
9713 Russenes

E-post:
post@bivdi.no

Telefon 91159722

Bivdi
Sjøsamisk Fangst- og fiskeriorganisasjon

Bivdi
Smørfjord
9713 Russenes

E-post:
post@bivdi.no

Telefon 91159722

