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Sier ja til omstridt gruvedrift
Finnmarks største grunneier har i dag med knappest mulig flertall uttalt seg
positiv til gruvedrift ved Repparfjorden i Vest-Finnmark. – Antageligvis den
vanskeligste saken vi har hatt, sa et av grunneierens styremedlemmer.

DELT SYN: Finnmarkseiendommens styre er i dag samlet i Båtsfjord, hvor de la frem deres
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Sametingets tre styremedlemmer; Hartvik Hansen (Uavhengig), Marit Kirsten Gaup
(Ap) og Mattis Nilsen Eira (NSR) foreslo – og ble nedstemt i – at
Finnmarkseiendommen skal gå imot gruveplanene i Kvalsund.
De tre styremedlemmene oppnevnt av Finnmark Fylkesting; Raymond Robertsen
(H), Runar Sjåstad (Ap) og Bente Haug (Ap), stemte forgruvedrift.
Dermed blir det et knappest mulig ja, da styreleder Raymond Robertsen har
dobbeltstemme i voteringer der det ikke oppnås flertall.

Dette fremkom i Båtsfjord nylig, der Finnmarkseiendommen voterte over og
offentliggjorde sin høringsuttalelse om Nussir ASAs gruvedriftsplaner.
•

Se offentliggjøringen i sin helhet her:
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AKSEPTERER INNGREP: Finnmarkseiendommens styreleder Raymond Robertsen (H) i midten, og
Finnmarkseiendommens direktør, Jan Olli, til høyre.

Vanskelig sak
– Dette er antageligvis den vanskeligste saken vi har hatt på bordet, sa styremedlem
Hartvik Hansen under møtet.
FeFo-styreleder Raymond Robertsen understreket at det ikke er
Finnmarkseiendommen som gir tillatelse til gruvedrift.
– Vi er som grunneiere en høringspart, og sender vår høringsuttalelse til
sentrale myndigheter. Det er de som til syvende og sist avgjør om det skal
tillates gruvedrift eller ikke, sa Robertsen.

Erkjenner at støy vil oppstå
FeFo-direktør Jan Olli har tidligere uttalt seg positiv til gruveplanene, mot kriteriet at
gruveselskapet og den berørte reindriftsnæringen i området blir enige om
såkalte «avbøtende tiltak» for reindrifta.
Dette gjentok Olli på framlegget i Båtsfjord.
– Her må partene, altså reindrifta og gruvenæringen, selv komme frem til avtale, og
dette skal være på plass før gruvevirksomhet kan starte, understreket Olli, og
erkjente:
– Det vil bli støy med gruvedrifta, men dette vet vi for lite om. Vi har lite
dokumentasjon om det.

Dette er Nussir
•

Nussir ASA ble etablert i 2005 som et gruveselskap som vil ta på seg de utfordringene en
voksende etterspørsel etter kobber og andre metaller i det internasjonale markedet
bringer med seg.

•

Nussir-feltet i Kvalsund ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er Norges største
uutviklede kobberforekomst.

•

Videre undersøkelser av malmen har påvist verdifulle mengder gull, sølv, platina og
palladium i tillegg til kobber.

•

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012.

•

Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen.

•

Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i
Repparfjorden.

•

Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er
større enn tidligere antatt.'

•

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en
årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen.

•

Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen
næringsvirksomhet er begrenset.
Kilde: www.nussir.no

Truer eller styrker samisk kultur?
De tre Fefo-styremedlemmene som gikk imot gruveplanene, er de tre som er
oppnevnt til Fefo-styret av Sametinget.
Deres forslag til Fefos høringsuttalelse lød blant annet at den planlagte gruvedrifta
«(...) er neppe økologisk bærekraftig og neppe til beste for innbyggere i fylket og er
uten tvil en trussel for samisk kultur og næring.
De negative konsekvensene for reindrift, fjordfiske og laksefisket og turisme blir for
store. (...) driftskonsesjon må avvises (...)».
Også Fefo-direktør Jan Olli påpekte i sitt framlegg at den samiske kulturen og
språket i Kvalsund-området er truet i dag.

– Det finnes ingen samiske institusjoner i området, bortsett fra
museumsvirksomheten t i Kokelv. Men det er fraflytting og mangel på arbeidsplasser
som er den største trusselen mot samisk språk og kultur i dette området,
argumenterte Olli.

Behandles i Sametinget
Sametingets tre styrerepresentanter fremmet etter avstemningen krav om at saken
skal legges frem i Sametinget.
– Det er noe vi i Fefo-styret ikke kan si ja eller nei til, sa styreleder Raymond
Robertsen, og utdypet:
– Det er en rettighet som mindretallet i Fefo-styret har. Det betyr at saken skal
forelegges Sametinget for uttalelse, og Sametinget skal da innen rimelig tid gi
tilbakemelding på om de er enig eller uenig med Fefo-styrets flertallsvedtak.

