Nussir-direktøren tror de er i gang neste
år: – Muotkas sirkus affiserer oss ikke

SER LYSET: Øystein Rushfeldt, direktør i Nussir ASA, ser bokstavelig talt lyset i
tunellen og tror man kan være i gang neste år. Foto: Privat
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Sametingsråd Silje K. Muotka mente gruveeventyret i Repparfjorden gikk mot slutten. Men de nye
hodene i Miljøverndepartementet sier utslippstillatelsen står ved lag. Nussirs direktør, Øystein
Rushfeldt, sier han ikke lar seg affisere av «Muotkas sirkus».
Gruveselskapet Nussirs søknad om å utvinne kobber i Kvalsund kommune, medfører dumping av
gruveslam i Repparfjorden.
Dumpingen har Nussir fra før fått tillatelse til, mens søknaden om gruvedrift for tida ligger til
behandling i Nærings‐ og fiskeridepartementet.

«Eventyrprosjekt»
Venstres inntreden i regjeringen og Jeløya‐plattformen tilsier at det ikke gis klarsignal for flere
sjødeponier. Selv om det heter at Nussir ikke skal stanses, tvilte Silje K. Muotka på at det blir noe av
gruvedrift i Repparfjord. Hun mener det er utenkelig at det gis driftstillatelse.
– Dette betyr at Nussir ASA sitt eventyrprosjekt nå endelig går mot slutten, hevdet sametingsråd Silje
K. Muotka (NSR) i en pressemelding torsdag.
Hun mener det er på tide med en gjennomgang av konsekvensene.
– Vi må hindre at gruveindustrien ødelegger flere fjorder, og fortrenger annen naturbasert og
kulturbærende næringsvirksomhet, sa Muotka.

«Venstres viktigste miljøsak»

Kanskje ikke så rart at Muotka trodde på en reversering, etter utnevnelsen av Ola Elvestuen til ny
miljøvernminister. For i 2014 sa Ola Elvestuen til NRK Troms at kampen mot sjødeponi av gruveslam i
Repparfjorden ville bli Venstres viktigste miljøsak.
Men tillatelsen til å dumpe slammet blir opprettholdt, gjør den ferske klima‐ og miljøminister Ola
Elvestuens like ferske statssekretær Atle Hamar klart overfor ABC Nyheter.

– Vedtaket gjelder fortsatt
– Nussir ASA har fått tillatelse etter forurensningsloven til gruvedrift i Nussir og Ulveryggen, med
deponering av avgangsmasser i sjødeponi i Repparfjorden, skriver Venstre‐politikeren til ABC
Nyheter.
– Vedtaket ble opprettholdt av Klima‐ og miljødepartementet 19. desember 2016 og gjelder fortsatt.
Miljøvirkningene av gruvevirksomheten ble svært grundig vurdert etter forurensningsloven og
vurdert som akseptable, legger han til.

«Muotkas sirkus»
Direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt sier han ikke lar seg affisere av det han kaller «Muotkas sirkus»:
– Jeg kaller dette sirkus. Hun burde vel sjekket realitetene i saken, før hun gikk ut så sterk og klar i
media. Men jeg lot meg ikke affisere av dette utspillet da, og heller ikke nå i ettertid. Jeg vet vi har
fått utslippstillatelsen og at vi vil beholde den. Det er realitetene. Så får andre holde på med sitt
sirkus, sier han til iFinnmark.

Lys i tunnelen
Rushfeldt sier han for alvor begynner å se lyset i tunnelen for Nussir etter årevis med forberedelser.
– Jeg tror vi skal komme i gang med anleggsfasen i 2019. Og på det mest heftige vil vi ha flere hundre
ansatte i sving. Så vil vi gradvis komme over i driftsfasen, sier Rushfeldt.

Har snudd 180 grader
Silje Karine Muotka sier hun registrere at den nye miljøvernministeren har snudd 180 grader i saken.
– Det får bli hans problem å røkte sin troverdighet som politiker. Så vet jeg ikke om folk i Finnmark
Venstre er så glade for at miljøpartiet Venstre har solgt seg bort i enkeltsaker, bare for å sitte i
regjering.

Mineralloven endres
Muotka understreker at hun heller ikke trodde et utslippstillatelsen gitt til Nussir i 2015 skulle
reverseres. Men hun mener Nussir ikke kan få driftskonsesjon innvilget.
– Mitt utspill om at jeg tror Nussir stoppes, går ut fra regjeringens Jeløya‐erklæring. I den fastslås det
at mineralloven skal evalueres, og vil bli endret. Og det står i neste åndedrag at man ikke skal gi
tillatelse til å lage nye sjødeponi. Dette mener jeg helt klart blir et moment når søknaden om
gruvedrift for tida ligger til behandling i Nærings‐ og fiskeridepartementet. Så det er ikke Ola
Elvestuen, men Torbjørn Røe Isaksen, som bestemmer over Nussirs videre skjebne, sier Muotka.

AMBISJONER: Sametingsråd Silje Karine Muotka håpet at nye folk i
Miljøverndepartemetet ville stoppe Nussir. Foto: Tor Kjetil Kristoffersen

Forutsigbarhet
Terje Wikstrøm, ordfører i Kvalsund sier politikk dreier seg om tydelighet og forutsigbarhet.
– Når man har gjennom regjeringsplattformen har blitt enig bør være tydelig i forhold til Nussir, men
det motsatte som skjer. Det sår en tvil hos folk om hva man mener, og det har jeg liten sans for, sier
han.
Og fortsetter:
– Fra Kvalsund sin side ser vi positivt på at tillatelsene opprettholdes, og venter spent på
beslutningen om driftskonsesjon. Jeg er også veldig enig med det Rushfeldt sier om uttalelsene fra
sametingsråd Muotka. Jeg har respekt for politiske forskjeller og uenighet, det er viktig forutsetning i
det norske demokratiet så kan man diskutere måten å forfekte sin uenighet. Sametinget har bommet
stygt, sier han.
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FORUTSIGBARHET: Ordfører Terje Wikstrøm vil ha forutsigbarhet for
Nussir. Foto: Line Stensland Haglund

