Altaposten
– Vi vil avverge en miljøkatastrofe
som vil utslette reindriften
Reinbeitedistrikt 22 vil stoppe gruveprosjektet til Nussir.

ØDELEGGER ALT LIV? Per Johnny A Skum som er leder i reinbeitedistrikt 22, Fiettar,
ønsker å få departementet til å stanse gruvesøknaden fra Nussir ASA. FOTO: HANNE
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Det er lederen i reinbeitedistrikt 22, Fiettar, Per Johnny A. Skum som i morgen vil
forsøke å få departementet til å glemme planene om gruvedrift i Kvalsund.
Utsletter reindriften
– Vi vil avverge en miljøkatastrofe, derfor konsulterer vi Nærings- og
fiskeridepartementet og ber om at de skroter Nussir ASA sin søknad om driftskonsesjon.
Reindriften har bare et mål når de har konsultasjonsmøte med departementet på fredag,
nemlig å stoppe gruveprosjektet de mener truer både reindriften i Fiettar, fisken i
Repparfjorden og laksen som gyter i Repparfjordelva.
– Vi drar til Oslo for å avverge miljøkatastrofen som vil utslette reindriften, fisken i
fjorden og laksen i elva dersom Nussir ASA får innvilget driftskonsesjon.
Nussir ASA har søkt om driftskonsesjon til å drive kobbergruvedrift i området Nussir og
Ulveryggen. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt Miljødirektoratets tillatelse
til Nussir ASA til å etablere et såkalt sjødeponi for avgangsmasser fra gruva.
Forgifter vannet
– Konsekvensene ved en kobbergruve i reinbeite- og kalvingslandet vårt vil bli fatale for
reindriften i Fiettar. Vi er redde for at svevestøv av gift, forgiftede vann og elver og støy

vil forgifte reinen og barna våre. Tapet av de essensielle landområdene er uerstattelige
for all overskuelig fremtid, sier Per Johnny A. Skum, leder av reinbeitedistrikt 22 Fiettar.
Søknaden om driftskonsesjon skal behandles ferdig av Nærings- og
fiskeridepartementet i nærmeste fremtid.
– Norge trenger ikke en ny Alta-sak. Det er ikke nødvendig å starte opp gruvedrift før
teknologien er blitt så god at gruvedrift kan drives med null forurensning, sier Per
Johnny A. Skum, som sier han er redd for at gruvedrift i Kvalsund vil utslette alt dyreliv
på fjellet, inkludert reindriften. Han er også bekymret for at fisken vil forsvinne i fjorden
og en av Norges beste lakseelver vil raseres.
– Det er rett og slett en miljøkatastrofe vi vil prøve å stoppe når vi konsulterer med
staten om Nussir gruveutbygging, sier Skum.
– Stiller med åpent sinn
Administrerende direktør for Nussir ASA, Øystein Rushfeldt, sier det må være slik at
både myndigheter og reindrifta bruker dokumenterbar kunnskap når det skal tas viktige
beslutninger.
– For alle som har besøkt området i Repparfjord og som er kjent med at vi skal drive
under jord og deponere avgang i sjø, så fremstår det som et godt utgangspunkt for å få til
et ryddig naboskap med reindrifta der de både beholder og utvikler drifta si under tiden
vi driver gruvedrift. Vi skal stille opp og stiller med et åpent sinn til dialog med reindrifta
når tiden er inne for det, sier Rushfeldt.

