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Sametinget ber fem internasjonale storbanker selge aksjene i gruveselskapet Nussir, som det
mener truer reindriften og samenes rettigheter.

De fem bankene UBS, HSBC, Citigroup, Credit Suisse og Morgan Chase eier 35
prosent av aksjene i Nussir, som har fått tillatelse fra Miljødirektoratet til å starte
en kobbergruve på fjellet Nussir mellom Alta og Hammerfest. Selskapet mener
den omstridte gruvedriften kan gi en omsetning på opp mot én milliard kroner i
året.
NussirFiskere, oppdrettere, miljøvernere og reindriften er imot gruven, som de
frykter kan ødelegge for fisket i fjorden og reindriften på fjellet. Sametinget har
nylig skrevet brev til fem av selskapets største investorer der de ber dem selge
aksjene i Nussir.
– Dear Sir. Vi ber HSBC trekke sine investeringer i Nussir asa. Kobbergruven i
Repparfjorden vil krenke rettighetene til urfolk og trolig føre til alvorlig
miljøskade. Vi kan ikke se at planene for en kobbergruve i Repparfjorden er i tråd
med HSBC’ etiske standarder, skriver sametingsråd Silje Muotka til HSBC og de
øvrige fire bankene.
Bank solgte aksjer
– Vi kan ikke forvente at alle utenlandske aksjonærer leser Sametingets vedtak.
Noen investorer har regler for at de ikke skal investere i prosjekter som skader
urfolk, og vi har derfor informert dem om at gruven kan skade naturen og urfolks
rettigheter, sier Muotka.
Banken UBC var nest største eier med 19,8 prosent av aksjene i Nussir, og ga
nylig Sametinget beskjed om at den hadde solgt aksjene før den mottok brevet
fra Sametinget. De andre bankene har ikke svart på brevet.
– Sametinget må få lov å gjøre det det føler for. Påstandene fra Sametinget for
stå for dets regning, det er ikke fakta, sier daglig leder i Nussir, Øystein
Rushfeldt, som «ikke var kjent med» at UBC har solgt sine aksjer i selskapet.
– Vi håper investorene ser at det vil være stor risiko ved å investere i Nussir og
at de kan få bedre avkastning andre steder, sier Muotka, som forteller at det er
første gang hun har brukt denne metoden.
«Belaster naturen»

Hun får støtte i en ny rapport fra Vista analyse, bestilt av Sametinget. Den
konkluderer med at det er usikkert om gruvedrift vil være samfunnsøkonomisk
lønnsomt med dagens kobberpriser.
– Gruvedriften belaster naturen og fører til en risiko for at reindriften må
opphøre. Med usikre kobberpriser er det ikke mulig å si sikkert om gruvedriften
er samfunnsøkonomisk lønnsom, sier Ingeborg Rasmussen, daglig leder i Vista
Analyse, som legger frem rapporten torsdag.
– Rapporten er ukjent for oss. Jeg tror investorene forstår at de tar en risiko ved
oppstart av bedrifter, sier Rushfeldt.
Klima- og miljødepartementet behandler for tiden Sametingets klage på Nussirs
tillatelse til gruvedrift.
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