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Høringsuttalelse vedr. søknad fra Nussir om tillatelse til utslipp av gruveavfall
i Repparfjorden i forbindelse med drift av kobbergruve
(Sak nr: 2010/397)
De planlagte utslippene av gruveavfall vil føre til en alvorlig forurensning

av Reppatfjorden.

Repparfjorden
Repparfjorden og Repparfjordvassdraget

i Kvalsund kommune i Finnmark er av stor nasjonal

verdi og det må derfor IKKEgis tillatelse til utslipp av giftig gruveavfall i Repparfjorden.
Den omsøkte gruveavgangen i Repparfjorden, på/mellom

1. til 2. millioner tonn i året, vil

føre til umiddelbar død for havbunnen i store deler av fjorden. (Finfraksjonen i
gruveavgangen vil kunne spres i fjorden, også til de øvre vannlag). Dette utslippet
representerer

en ny, planlagt forurensning

av fjordsystemet.

Det er så høye konsentrasjoner

at det vil bli akutt giftig og akutt død i de delene av fjorden som blir påvirket

av tungmetaller

av disse utslippene. Utslippene vil ha en giftighet som er tre ganger høyere enn Klifs
"Svært dårlig", noe som vil gi en akutt toksiske effekter på livet i fjorden.

miljøklassifisering

Laksestammen i Repparfjordelva
på 1970- tallet.

knakk helt sammen sist det var gruvedrift i Repparfjorden

Fisken i fjorden var ikke engang egnet som matfisk, gjellene var fulle av støv.

Lokale fiskeres erfaringer fra 1970- tallet tyder på at deponering av gruveavgang førte til at
ble redusert, og sterkt forringet mht. kvalitet.

torskebestanden

Jf. Fiskeridirektoratet

og

Fiskarlaget Nord har Repparfjorden langt større verdi som fiskefjord enn det som kommer
frem i KU/Konsekvensutredningen.

Repparfjorden støtter trolig rekruttering

til fiskbar

bestand av torsk utover fisket i selve fjorden, noe som ikke er vurder eller verdisatt i KU.
Rekrutteringssvikt

i Repparfjorden, som følge av utslipp av gruveavganger, kan derfor ha

konsekvenser for torskefisket regionalt. Skrei og sild er også arter som er funnet på gytefelt i
Repparfjorden.

Konsekvensene for livet i fjorden og sjømatnæringen

vil derfor kunne bli

store og negative.

Repparfjordelva
Repparfjordelva er rangert blant de 10- beste lakseelvene i Norge. Den unike laksebestanden
der er et resultat av 90 år med aktiv kultiveringsarbeid
fiskerforening.

Kultivering av Repparfjordelva

vellykka tiltak innen for Norsk naturforvaltning

i regi av Vest Finnmark Jeger og

må betegnes, nå i ettertid, som et av de mest
noensinne.

Repparfjordelva er av stor nasjonal verdi. Med hensyn til usikkerheten omkring gyldigheten
av modellsimuleringene

av spredning av partikler og tungmetaller

i fjorden er risikoen for

alvorlige negativ påvirkning på både ørret, røye og laks betydelig. Erfaringer fra sist gang det
var gruvedrift i Repparfjorden bekrefter dette, utslippene fra Nussir vil nå være ca. 10ganger større i volum.
Uerstattelige verdier

Det er ca. 1200 hytter i området Reppatfjorden - Skaidi. Et ev. utslipp av giftig gruveavganger
i Repparfjorden vil forringe verdien på hyttene/fritidseiendommene der.
Store naturinngrep ,alla Nussir, kan gå på identiteten
gjør noe med identiteten
undervurdert

løs. Naturinngrep av denne størrelse

til dem som har et forhold til naturen der inngrepet skjer. Dette er

i all slags offentlig utredning, høringer og lignende. Når man forandrer naturen

kan man ikke late som om man ikke forandrer menneskene som bor, har tilhold der. Disse
virkningene kan ikke kostnadsberegnes, men det kan være dyrt og å ignorere dem. Nussirs
planer om deponering av gruveavganger i Repparfjorden vil redusere livskvaliteten for flere
tusen brukere av fritidseiendommer
Gruveprosjektet

på Skaidi og i Repparfjorden.

vil skade Kvalsund- region utad mht. verdier som bolyst, livskvalitet osv,

ingen vil være nabo med en dødfjord. Det må settes en prislapp på det Kvalsund- region kan
miste som følge av Nussir/ gruveprosjektet.
viser at lokalbefolkningen

har lite annet en ulempene å vise til etter årene med gruvedrift.

Med svært gunstige skatteregimer
naturverdier

Erfaringer fra andre steder, i Norge og utlandet,

er det i praksis slik at lokalbefolkningen

gir fra seg store

gratis.

Det må og avklares om hvorvidt Nussir- prosjektet kan være konkurranse vridende iht. EøSavtalen, dvs. iht. de miljøkrav som stilles til lignende gruveprosjekt
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