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Høringssvar fra Lakseelvene i Finnmark på utslippssøknad fra NUSSIR
Lakseelvene i Finnmark representerer forpaktere og elveeiere til anadrome vassdrag i fylket.
Lakseelvene i Finnmark skal etter beste evne bistå sine medlemselver, og har som en del av sitt virke,
et mål om å fremme en bærekraftig forvaltning av laksestammene i Finnmark.
Vi vil i dette høringssvaret i første rekke fokusere på miljømessige konsekvensene av sjødeponi, men
vil også dra inn elementer som turisme og rekreasjon.
Innledning
Norge har et internasjonalt ansvar for å verne om den atlantiske villaksen. Ifølge WWF-Norge gyter
opptil halvparten av all atlantisk villaks i verden i Norge. Lakseelvene i Finnmark ser med glede på
hvordan fangstene av laks i Repparfjordelva m/Skaidijohka har tatt seg opp i løpet av de siste årene,
etter et historisk bunnivå i 1982. Forvaltningen av Repparfjordelva anses å være god både fra
forvaltningshold (Fylkesmannen i Finnmark og Direktoratet for naturforvaltning) og fra lokale og
tilreisende fiskere. Laksefisket i Repparfjordelva er veldig viktig rekreasjonsmessig for hyttefolk og
tilreisende til Repparfjorddalen. Lakseelvene i Finnmark berømmer Vest-Finnmark JFF for det
arbeidet de har lagt ned i forvaltningen av elva, blant annet med en stor og kostbar oppgradering av
laksetrapp. I en tid hvor stammene av atlantisk villaks er på et historisk lavt nivå, er det viktig å støtte
opp om og oppmuntre til slike eksempler på god villaksforvaltning som Vest-Finnmark JFF står for.
Deponiløsninger
Lakseelvene i Finnmark vet erfaringsmessig at man i områder hvor det tidligere har vært gruvedrift
med landdeponi har merket store konsekvenser av det. Eksempelvis var Orkla erklært død som
fiskeelv på 1940-tallet, på grunn av avrenning fra slagghaugene ved Løkken verk (også kobbergruve).
Erfaringer fra landdeponi viser at eventuelt opprydningsarbeid i ”gamle synder” er både vanskelig og
svært kostbart.
Vest-Finnmark JFF skriver i sin høringsuttalelse, datert 5. mars 2012 om avgangen fra gruvedrift:
”avgang av en slik fin konsistens at den oppnår en hardhet ved nedvalsing som ligner betong og som
blir så å si vanntett”. De skriver videre at hvis man bruker membran eller dekker til landdeponiet vil
man kunne deponere avgangen på land. Ved å ha en slik kontroll på avgangen vil man også lettere
kunne rydde opp hvis man får avrenningsproblematikk. Dette er fordeler man ikke har ved sjødeponi,
og som derfor bør være tungtveiende argumenter for å gå for et landdeponi.
Våre laksebestander fungerer på en sånn måte at ikke all fisk fra en årsklasse vandrer tilbake samme
år. Noen blir en vinter i sjøen, andre opptil fem vintre i sjøen. På denne måten sikrer naturen seg mot
bestandsregulatoriske effekter som kan inntre ett eller to år på rad. Dog, tidsperspektivet for en
generasjon er allikevel så kort, at den ikke vil overleve en gruvedriftsperiode over 20-30 år. Dette så
man svært tydelig i Repparfjorden, ved at laksestammen fortsatte sin nedgang selv etter endt

gruvedrift (gruvedrifta opphørte i 1979, og bunnåret for laksen kom i 1982). Det er også tydelig at
den første laksen som uteblir er smålaksen, i og med at den først blir berørt. Man kan i de første totre årene derfor oppleve en ”positiv” effekt, i og med at snittvekten på laksen vil øke. Her er det
viktig at vi ikke lar oss forlede til å tro at dette er positivt, men heller et svært dårlig tegn for
laksestammen.

Fig. 1. Fangstatistikk for Repparfjordvassdraget fra 1971 – 1991 (antall fisk).
Det er naturlig med svingninger i fangst fra år til år, men når man ser på figur 1 viser det en konstant
nedgang i fangst fra 1978 – 1982. Skjellprøver av laksen i Repparfjordelva viser at oppholdstiden er
fra 1 – 5 år, og at smolten tilbringer 3 – 5 år i elva før den vandrer ut i sjøen. I og med at gruvedrifta
startet i 1972, korrelerer dette bra med en laksegenerasjon, og at nedgangen begynner i 1978 og
varer frem til 1982. Ikke bare var det en nedgang i fangst, jamfør figur 1, men Vest Finnmark JFF
opplevde også svært lite observasjoner av laks i vassdraget, og aggressiv og bitevillig gytelaks var
nesten fraværende når de fisket fisk til stamfiskanlegget.
Statistikken viser også at nærliggende elver til Repparfjordelva - Alta, Stabburselva og Lakselva, ikke
hadde noen signifikant dårlig sesong i 1982, når Repparfjordelva nådde sitt lavmål. Dette gir klare
indikasjoner på at det var nok laks i sjøen, men at denne laksen rett og slett skydde, eller ikke var
hjemmehørende til Repparfjordelva. I tillegg opplevde Repparfjordelva en økning i snittstørrelse, noe
som tydelig viser at laksebestanden ble skadelidende som en følge av gruvedriftsperioden fra 1972 –
1978.

Kobber er som kjent svært giftig for smolt og yngel, og kobberholdig gruveslam sammen med støv og
andre kjemikalier vil være svært skadelig for smolt av anadrom fisk i Repparfjordelva. Tar man i
tillegg med i betraktningen at gruvedriften som pågikk fra 1972 – 1979 var av liten målestokk
sammenlignet med det som nå er planlagt, ser vi svært mørkt på situasjonen for Repparfjordlaksen
hvis man tillater sjødeponi.
Lakseelvene i Finnmark mener derfor at man med hensyn til vernet som er tillagt nasjonale
laksefjorder og nasjonale laksevassdrag, og med bakgrunn i Naturmangfoldlovens § 9 føre-varprinsipp, bør se seg om etter andre deponeringsløsninger enn sjødeponi. Landdeponi, med tidligere
omtalt nedvalsing er en langt mer bærekraftig og miljøvennlig løsning. Dette alternativet betyr også
man i fremtiden både kan drive gruvedrift og ha laks i Repparfjordelva.
Konsekvensutredning
Lakseelvene i Finnmark har blitt gjort oppmerksom på de feil og mangler som har blitt begått i
utredningene av denne foreslåtte gruvedriften. Dette gjelder særskilt defekte strømmålinger, som
ikke gir et sannferdig bilde av de strømforholdene som eksisterer i Repparfjorden. Man så ved
tidligere gruvedrift at sjødeponeringen av gruveavgang ble virvlet opp i sjømassene på grunn av en
sterk bunnstrøm og en ditto sterk overflatestrøm. Overflatestrømmen vil kunne føre forurensningen
utover fjorden fra utslippspunktet. Med bakgrunn i denne kunnskapen mener Lakseelvene i Finnmark
at det indre fjordbassenget ikke kan vurderes som deponeringsområde, i og med at dette er de mest
strømutsatte områdene.
Lakseelvene i Finnmark stiller også et stort spørsmålstegn ved angivelse av deponeringsområde ikke
er mer konkret. Det er svært bekymringsfullt at det i Akvaplan-niva rapport 5249 – 01, s. 36 påpekes
at deponering i det gamle deponiet ikke anbefales å videreutredes på grunn av manglende volum,
samt sterke bunnstrømmer, mens man i reguleringsplanen for den planlagte gruvedrifta går til det
skritt å angi nettopp dette gamle deponiet som utslippsområde.
Lakseelvene i Finnmark stiller spørsmålstegn ved retorikken til NUSSIR i denne sammenhengen. De
virker å bruke en skremselspropaganda for å få viljen sin, og har uttalt at de ikke kommer til å
etablere gruvedrift hvis de ikke får drifte med sine deponeringsvilkår. For en fraflytningstruet
kommune som Kvalsund er dette tydeligvis noe man vil unngå. Dog, med de tydeligvis store
mineralforekomstene som finnes i området, vil man kunne ha en økonomisk forsvarlig gruvedrift her
selv uten sjødeponi. At man samtidig unngår å ødelegge en elvs laksestamme og en fjords bestand av
hvitfisk vil nok veie opp for de økte kostnadene landdeponi medfører.
Rekreasjonsmessige effekter
Repparfjorddalen er et svært viktig rekreasjonsområde for lokalbefolkningen, kanskje særskilt for
Hammerfestområdet, og langs Repparfjorden og Repparfjordelva ligger det i dag omkring 1000
feriehus og hytter. I tillegg til dette er Repparfjordelva en høyt skattet lakseelv også utenfor
nærmiljøet, og det er en stor del tilreisende turister som årlig kommer for å fiske i Repparfjordelva.
Verdien av dette er vanskelig å måle, og for veldig mange er det heller ikke snakk om en verdi som
man kan måle i penger. Freden og friheten man får når man kan slappe av etter en lang arbeidsuke er
for mange ikke målbar i penger, og Lakseelvene i Finnmark mener de rekreasjonsmessige aspektene
blir viet for lite tid i utredningsarbeidet til NUSSIR.

Konklusjon
Repparfjordelva er som nevnt ei nasjonal lakseelv, og munner i tillegg ut i en nasjonal laksefjord,
Repparfjorden. Lakseelvene i Finnmark går derfor sterkt i mot at det gis utslippstillatelse til NUSSIR i
Repparfjorden, og mener dette er å spille hasard med fremtiden til laksestammen i Repparfjordelva.
Ressursene i berget vil en gang ta slutt og arbeidsplassene i gruvedrifta vil forsvinne. I tillegg vil
hvitfisken i fjorden og de anadrome artene forsvinne, noe som i tillegg medfører bortfall av
arbeidsplasser, og ikke minst vil Repparfjorden og Repparfjorddalen som rekreasjonsområde være
ødelagt.
Norge omtaler seg selv som en miljønasjon, og vi kan ikke se at dette er forenlig med de planene som
man nå har i Repparfjorden. Skal vi kunne opprettholde et rykte som miljønasjon kan vi ikke tillate
oss å dumpe giftig gruveavfall i fjorden, men vi må deponere det på et slikt vis at vi har kontroll med
de miljømessige ettervirkningene som kommer. De aller fleste land i verden har innført et forbud
mot sjødeponering av gruveavfall, og vi anser det som svært uheldig for Norges renommé i utlandet
at sådan miljøpolitikk føres i Norge.
Avslutningsvis ønsker Lakseelvene i Finnmark å uttrykke sin støtte til de faglige vurderingene som er
nedskrevet i Vest-Finnmark JFFs høringssvar.
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