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NUSSIR - 2010/397 - Søknad om tillatelse til drift av kobbergruver i Kvalsund kommune,
Finnmark
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnrnark er i dag gjort oppmerksom på søknaden fra NUSSIR ASA
om utslippstillatelse for oppstart av kobbergruve i Kvalsund kommune. Reindriftsforvaltningen er
formelt ikke blitt orientert om søknaden som høringspart. Høringsfristen for saken er satt til 9. mars,
Reindriftsforvaltningen i Vest Finnmark finner det likevel riktig å orientere KLIF om den
behandlingen som Nussir saken har hatt hos Reindriftsmyndighetene.
Etter å ha gjennomgått sAnaden om utslippstillatelse er det de samme utredninger/rapporter som cr
lagt til grunn som for reguleringsplanen. Områdestyret i Vest Finnmark har i brev av 5.9.2011
fremmet innsigelse til Reguleringsplanen for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune.
Reguleringsplanen er behandlet etter Plan- og bygningsloven, og innsigelse fremmet etter § 5-4.
Områdest rets innsi else til Re ulerin s lanen i sin helhet:
S itat

«I kraft av Plan- og bygningslovens § 5-4 fremmer Områdestyret for Vest-Finnmark
reinbeiteområde med dette innsigelse til reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen i Kvalsund
kommune.
Områdestyrets begrunnelse:
Områdestyret er tildelt rolle som sektormyndighet for reindrift, og har en særskilt og selvstendig
rolle i utbyggingsprosesser. Områdestyret skal se hen til reindriften som næring, og bidra til å sikre
reindriftens arealer.
I reguleringsplanen Nussir, side 77 står det under punkt b) (sitat):
«Utbyggingen kan medfore delvis eller.fullstendig tap av hovedtrekket delvis vår og lbr hosttrekk
for begge reinbeitedistrikt, rundt 4-5 siidaer og minst 11000 rein på hosten, både for land- og
sjodeponialternativet. Dette utglor ca. 34 % av all rein i østre Kautokeino sone eller ca. 10 % av
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reintallet i Vest-Finnmark.Et tap av distriktenes mulighet til åforflytte seg mellom
sommerbeiteområdene og vinterbeiteområdene er således et meget betydelig inngrep i samisk
reindrift i hele regionen.»
Det gir et meget tydelig bilde på hvilke konsekvenser et så omfattende prosjekt vil få for fremtidig
reindrift i området. Omsøkt reguleringsplan er i et område som utgjør sentrale beiter gjennom
sesongen, samt trekk/flytteleier for reindriften i området. Reinbeitedistrikt 22 Fiettar har vårbeiter,
viktige kalvingsområder, sommerbeiter, tidlig høstbeite og trekkleier i dette området. Rbd. 20 Fålå
bruker området på våren og høsten til gjennomflytting, under parringsperioden og som
oppsamlingsplass før flytting til vinterbeite. Området er hoved trekk- og flyttelei for begge
distriktene med tanke på topografi. Naturgitte forhold i området gjør at de tradisjonelle trekk- og
flytteleiene ikke kan endres uten store omlegginger av drifta. Det har enorme konsekvenser for
reindriften dersom mulighetene for å forflytte seg mellom sesongbeitene blir tapt. I den forbindelse vil
Områdestyret også vise til reindriftslovens § 22, der flytteleier er gitt en særskilt beskyttelse etter loven.
Etablering av gruvedrift i området vil etter reguleringsplanen føre til en rekke forskjellige inngrep og
utbygginger, nevnt under punkt 12.1Formåletmed reguleringsplanen.I tillegg til selve gruvedriften, så
vil det sannsynligvis også bli behov for bl.a. oppdemming av vann for å bedre vanntilførselen til
gruveanlegget, og omlegging/ oppgradering av kraftlinjer. I tillegg foreligger det planer om et 420 kV
kraftlinje i samme område. For reindrifta betyr dette tap av beitearealer, enten direkte eller fra
unnvikelseeffekten på grunn av forstyrrelser i form av støy, forurensing og synlighet av inngrep.
Det er utført mye forskning på effekten av inngrep i beiteområder på rein. Og for distrikter som
allerede er hardt belastet med inngrep i beiteområdene, vil en realisering av planene få alvorlige
følger for videre reindrift.
I reguleringsplanen side 77 punkt c) står det (sitat):

«Utbyggingen ogforstyrrelsen kan skapeforskyvninger i reinens arealbruk og okt sammenblanding
avflokker og press på resterende områder, ogsåfor de siidaer som har reinen lengre unna. Denne
effekten er allerede kjentfra de tidligere utbygginger, herunder med delvis tap av kalvingsområder
rundt Repparljorddalen, så vel som stort press i sommerlandel til distrikt 20. Åsavåggi og
trekkleien ved Gumpenjunni harfått okt betydning de siste titalls årene etter hvert som presset har
okt på alle siidaer og representerer et svært viktig gjenværende kalvings- og beiteområde. Dette er
spesielt også et problem på hosten, der ulike siidaer må holde igjen reinen i og rundt Åsavåggi og
Nussir for å unngå sammenblanding. Det er svært problematisk å drive reinen sorover her pga.
Terrenget. Trekkleien igjennom og over Gumpenjunni er derfor svært viktig.»
Etablering av gruvedrift med de inngrep dette medfører vil føre til økt press på gjenværende
beiteområder, og kan også føre til en forskyvning mot siidaer som ikke er direkte berørt av
inngrepene, slik at konfliktnivået i næringen øker. Det er opplagt at når omlag 11000 rein i området
påvirkes av et inngrep, så kan dette igjen få store følger for hele sonen, fordi alternative ledige
beiteområder ikke finnes.
Områdestyret vil avslutningsvis kommentere de avbøtende tiltakene som er nevnt i
reguleringsplanen. Etter Områdestyrets syn vil nevnte avbøtende tiltak ha liten effekt for å begrense
skadene for reindriften, dessuten er det lite gjennomførbart, slik det også står i
konsekvensutredningen. Erfaringsmessig er revegetering og restaurering av ødelagte områder noe
som tar hundrevis av år før man ser effekten av det. Og hvis reindriften allerede er presset ut av
områdene, så er hensikten borte.»
sitat stutt
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Områdestyret i Vest Finnmark har i sin behandling av Reguleringsplanen konstatert at en oppstart
av Nussir kobbergruve i Kvalsund kommune, vil få så store konsekvenser for reindrifta, at det er
funnet grunnlag for å fremme innsigelse til hele reguleringsplanen. Selve utslippstillatelsen i form
av sjødeponi i Repparfjorden, som riktig nok er en vesentlig forutsetning for kobbergruvene, vil nok
ikke direkte berøre reindriftsinteressene, men vil helt klart føre til indirekte konsekvenser for
reindrifta i form av støy, støv, infrastruktur m.m. Situasjonen ville derimot vært en helt annen
dersom utslippstillatelsen var landbasert.
Reindriftsforvaltningen vil likevel presisere at en utslippstillatelse som omsøkt, er en forutsetning
og en vesentlig del for oppstart av Nussir kobbergruve i Kvalsund kommune. På bakgrunn av de
totale konsekvensene for reindriftsnæringen som en kobbergruve vil føre til, vil
Reindriftsforvaltningen tilrå at det ikke gis utslippstillatelse til NUSSIR ASA som omsøkt.
Denne uttalelsen er gitt i medhold av delegasjon fra Områdestyret i Vest Finnmark sak 12/12.
Med hilsen
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