iFinnmark
Nussir-sjefen tror gruvedriften også
kan bli turistmagnet

TURISMEOPPSVING: Øystein Rushfeldt fremhever at turismen vil få et stort
oppsving for turismen i Kvalsund om finansieringen til drift kommer på plass.
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Gruvedriften i Kvalsund vil ikke få noen negative ringvirkninger for turismen, sier
Øystein Rushfeldt.
•
•

Rushfeldt kom med denne uttalelsen under turismeseminaret som fant sted
åttende og niende juni.
– Tvert imot vil det få positive ringvirkninger. Det er stor interesse for
guiding i gruveanlegg, opplyste han og viste til andre steder han hadde
erfaringer til.

Store maskiner
– I Titania i Rogaland er guidet turisme i gruvesystemet tredje mest besøkte
destinasjon. Slått av blant annet Prekestolen.
Rushfeldt forteller interessen er stor i enkelte aldersgrupper.

– De som liker store maskiner valfarter nærmest til stedet. Vi regner
med at turister og vil forsøke å sikre seg metaller som suvenirer.
Steiner med gull, sølv og kobber, smiler han.

Negative ringvirkninger
På spørsmål om ikke inngrepet i naturen kan skade eksempelvis
laksebestanden svarer han benektende.
– Det finnes ingen holdepunkter for at laksen vil bli berørt! Vi har
egeninteresse av at laksefisket skal leve side om side med vår drift. Mange
arbeidere som er knyttet opp til vår virksomhet er friluftsfolk.
– Kanskje vi kan bidra med å kultivere elven og dermed sikre forholdene i
elven.
Rushfeldt sier at dette er relativt vanlig og at tanken er sådd i laksemiljøet.

Stole på
Natur og ungdom hevder at det er stor fare for negativ påvirkning på fisket i
fjorden. Hvem skal hvermansen stole på?
– Som sagt er det laget rapporter som dokumenterer vårt syn og laksen vil
ikke lide. Dessuten er den beskyttet av norsk lov. Gruvedriften stoppes om
det påvises laksedød som følge av Nussir sin aktivitet.

Storforbruker
Dersom deltakernes tanker rundt turismen og utviklingen av aktiviteter blir
en realitet vil ansatte i gruvesystemet bli forbrukere av tilbudet.
– Ansatte vil bli storforbrukere av de lokale tilbudene, frister
Rushfeldt. Dersom gruvedriften klarer å skaffe økonomiske midler til
driften vil hele lokalsamfunnet få et oppsving, avslutter .

