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Nussir ASA signaliserer fornuftig ydmykhet over ulempene ved gruvedrift

Store multinasjonale selskaper ser potensialet for bergverksdrift i Finnmark, men ikke alle
flagger en så utvetydig vilje til å ta hensyn til natur og reindrift som Nussir ASA.
Nå er det naturligvis den praktiske gjennomføringen som er viktig for både sårene i naturen
og konsekvensene for reindriftsnæringa, men vi synes administrerende direktør Øystein
Rushfeldt har en fornuftig og nødvendig ydmykhet overfor naturen i Kvalsund kommune. Det
handler om fastboende som driver med rekreasjon eller høsting i naturen, men også
reindriftnæringen som føler de er satt under kraftig press de siste årene. I jakten på både
eiendomsskatt og arbeidsplasser er det lett å glemme at fylkets største hyttefelt har gjort sine
innhogg i arealene i kommunen. Følgelig må det være naturlig å vise hensyn.
Vårt håp er at dialogen mellom selskapet Nussir AS og øvrige aktører gjør det mulig å finne
kompromisser i Kvalsund. Gruvedirektøren bidrar i gårsdagens intervju i Altaposten til å heve
seg over demoniseringen av reindrifta og evner å se saken fra flere sider. Vi har ingen tro på
at reindriftsnæringen ikke ser viktigheten av arbeidsplasser, men vi tipper enhver næring ville
vært opptatt av sine egne rammebetingelser. Her handler det altså om en næring som er
arealkrevende og som deler av året ønsker trafikk på et minimum. Kryssende interesser kan
man til en viss grad møtes med tiltak, som driftsstans i dagbrudd i den mest kritiske fasen. Her
går Nussir ASA enda lengre ved å fastslå at underjordisk drift kan være en fordel av hensyn til
omgivelsene. Det kan øke kostnadene og redusere inntektene, men vi har tro på selskaper som
ser poenget med forutsigbarhet og godt naboskap.
Historisk sett vil vi også hevde at det finnes eksempler på at stordriftsfordeler har overskygget
lokale hensyn. Oppdrettsnæringa hadde hatt større forståelse ved å ta hensyn til kystfiskerne
fra dag èn. Mange fjordfiskere har følt seg overkjørt, noe som har gitt grobunn for både
irritasjon og mistenkeliggjøring. Det faktum at snurrevad-flåten i sin tid fikk anledning til å
støvsuge fjordene for fisk har laget betydelig distanse mellom flåtegrupperingene.
Reindriftsutøvere må på sin side vokte seg vel for å mane til konflikt i saker som åpenbart
krysser viktige samfunnsinteresser, som traseen til Nervei og radaren på Vardfjell. Kraftlinja
som skal bygges mellom Balsfjord, via Alta til Hammerfest kommer uansett. Den er
simpelthen for viktig for både Finnmark og nasjonen, men vi mener Statnett gjør klokt i å
lytte til både lokalbefolkningen og næringsaktører. Dette er betydelig inngrep, både visuelt og
miljømessig. Desto viktigere å se at enkelte kostnader vil måtte beregnes, for eksempel der
konsekvensene blir uforholdsmessig store. Da kan ønsket om å legge kabelen under bakken
være et alternativ, selv om det er fordyrende.

