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Romprisene falt igjen
Etter å ha steget mest i Norden, falt hotellprisene i Tromsø med 15 prosent første halvår i
år sammenlignet med samme periode i fjor.
Dermed var fallet på gjennomsnittsprisene
det tredje største i alle de største nordiske
byene, melder PR-byrået Zpiker PR. Etter å ha
steget til 1.250 kroner per døgn første halvår i
fjor, er gjennomsnittsprisen nå nede i 1.067
kroner.

– Vi forventet at 2009 ville bli et dramatisk år
med store prisreduksjoner på hotellene verden over, og så langt har vi hatt rett. Vi har
registret dramatiske prisforandringer både
globalt og nasjonalt. For kundene har det
aldri vært et bedre tidspunkt å pakke sakene
sine å dra på tur, kommenterer David Roche,
administrerende direktør i Hotels.com ifølge
pressemeldingen.

SAMI SOUVENIR & DUODJI DA,
Kautokeino, er slettet i
Foretaksregisteret.
OPTIKER HERLEIV GRØNENG AS,
Honningsvåg, har meldt omgjøring av beslutning om oppløsning.
GJESVÆR MASKINSTASJON AS
er nyregistrert i Foretaksregisteret.
Selskapets formål er maskinentreprenør, og annet som naturlig
hører herunder. Selskapet skal
kunne delta i andre selskaper.
BITSTORM AS, Hammerfest, er
nyregistrert i Foretaksregisteret.
Selskapets formål er utstyr og tjenesteleveranser innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT.)
ALTA VEISERVICE AS er slettet i
Foretaksregisteret.

Vekst i antall
økobønder
I årets første halvår økte antall
bønder som legger om til økologisk landbruk med 6 prosent i forhold til samme periode året før,
ifølge tall fra Debio.
Hittil i år har 273 nye produsenter
meldt seg inn i Debio, kontrollorganet for økologisk produksjon i
Norge Totalt finnes det nå 2.873
økobønder her i landet. Det er 6
prosent flere i løpet av årets første
seks måneder sammenlignet med
tilsvarende periode i fjor.
– Tendensen med flere innmeldinger og færre utmeldinger er
den samme over hele landet, men
størst utslag finner vi i flere av de
nye foregangsfylkene.
Trøndelagsfylkene står på egen
hånd for over en tredel av nettoøkningen, men også i Østfold,
Buskerud og Sogn og Fjordane er
økningen stor, sier daglig leder
Gjermund Stormoen i Debio til
Nationen.
Regjeringens mål er at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket skal være økologisk
innen 2015.
Ved nyttår var 5,2 prosent av
landbruksarealet økologisk eller
under omlegging. Stormoen tror
det blir vanskelig å nå målet om
15 prosent innen 2015. (ANB-NTB)

Carl I. Hagen
til BursonMarsteller

Frps tidligere leder Carl I. Hagen er
engasjert av Burson-Marsteller,
opplyser selskapets administrerende direktør Sigurd Grytten i en
pressemelding.
Burson-Marsteller arbeider med
kommunikasjon som virkemiddel
til å påvirke atferd og holdninger.
Hagen var formann i
Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006
og er nå, inntil det nyvalgte
Stortinget er konstituert, nasjonalforsamlingens visepresident.
(ANB-NTB)

Arkeologene Elin Rose Myrvold og Alma Thuestad her sammen med Nussirs Knut Emil Thomassen. I bakgrunnen Markop-området som nå undersøkes for registrering av kulturminner. Foto: Svein G. Jørstad

Nussir kan være
i gang om tre år
Gruveselskapet
Nussir har satt opp
farten. Nå planlegges
det med sikte på å
starte gruvedriften i
Kvalsund om tre år.
SVEIN G. JØRSTAD
sgj@fd.no

– Kobberprisene er i oppgang, og
investorene har ristet av seg de
verste sjokkbølgene etter finanskrisen. Våre planer er justert, og
nå jobber vi målbevisst for å være
i gang med driften om tre år, sier
selskapets representant Knut Emil
Thomassen til Finnmark Dagblad.
Grundig planlegging
Nå er det konsekvensanalysen
som står høyest på dagsordenen.
– Det er et omfattende arbeid
som skal gjøres, og vi har tenkt å
gjøre
jobben
grundig.
Kulturminnesiden sjekkes nå, og
så er vi i markedet for konsulenter som kan bistå med undersøkelser i fjorden i forbindelse med
søknad om utslippstillatelse, forteller Thomassen.
Orienterer
Selskapet legger også vekt på å
holde kommune, Sametinget og
andre med interesser i området
løpende oppdatert.
– Når vår endelige søknad

fremmes skal alt være på plass og
gjennomarbeidet,
sier
Thomassen.
God tro
I Nussir er optimismen sterkt stigende for tiden. Forekomsten er
god og inneholder både kopper,
platina og gull. Den er stor og
strekker seg langt opp fra Markop
over mot Nssir og Kvalsund.
– Vi har ikke gjennomført
boring som gir en fullstendig
oversikt, men vet at det er mer
enn nok til å starte drift på.

Mer enn 60 år
Thomassen forteller om et finsk
selskap som driver på en lignende
forekomst som den i Kvalsund.
– De regner med minst seksti
års drift. Her er det sannsynligvis
forekomster som er enda større,
sier Thomassen for å gi et lite
bilde av framtidsutsiktene.
Under jorden
Forekomsten selskapet planlegger på ligger dypt. ed mot 200
meter under havnivå, og det er
snakk om underjordisk drift.

Hvor selve innslaget til gruva
skal være er det ikke tatt standpunkt til. Det kan være aktuelt å
starte i området mellom riksveien
og sjøkanten, men også flere
alternativer på vestsiden av riksveien vurderes.
Anlegget for foredling og
utskipningen av ferdige produkter
regner selskapet så langt med å
finne plass for innenfor det industriområdet som Kvalsund kommune allerede har planlagt i
Markop-området.

Kartlegger kulturminner
Arkeologene Elin Rose
Myrvoll og Alma Thuestad
kartlegger kulturminner i
Markop-området. Nå ber de
om hjelp fra lokalbefolkningen.
– Kartleggingen omfatter også
innhenting av historier som folk
måtte kjenne til når det gjelder
menneskelig aktivitet i området i
tidligere tider. Gjennom samtaler
med folk som bor i området får vi
ofte en god pekepinn om det, sier
arkeolog Myrvoll.
Sammen med kollega Alma
Thuestad har de nå gjennomført
en tre-dagers befaring i området
som kan tenkes berørt av gruveanleggene. Området er detaljert
fotografert, og det er registrert

flere kulturminner, både tidligere
kjent og noen som ikke er registrert fra før, forteller de.
– Funnene er vel omtrent som
en kan vente i et område som
dette; en typisk sjøsamisk bosetting. Her er rester etter førkrigsbebyggelse og etter reindrift, sier
Myrvoll.
Rapport
De to arbeider ved Norsk Institutt
for Kulturminneforsknings avdeling i Tromsø. Gruveselskapet
Nussir er oppdragsgiver og
meningen er å legge fram en første rapport 1. november i år.
– Det er langt fra vanlig at
utbyggere tar kontakt så tidlig i
prosessen, men det er en utvilsom

fordel, sier Myrvoll, som mener
det gir tid både til kartlegging og
eventuell oppfølging på senere
tidspunkt.
Konsentrert
De to fagfolkene er interessert i
opplysninger fra hele området fra
Repparfjord bru til og med
Markop.
Området som har spesiell interesse i forhold til en framtidig gruvedrift er der innslaget til gruva
kommer, verksområdet og tilførselsveier til disse og til utskipningskaia. Nøyaktig hvor disse
skal plasseres er det ikke tatt
standpunkt til, utover at det vil
skje på Markopneset.

