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– Folk i Oslo skal fortelle oss at vi ikke trenger aktivitet og arbeidsplasser, sier Nussirdirektøren.
– Vi kommer til å gå etter investorene, varsler Naturvernforbundet.
Fredag kom SSB sine nye befolkningstall. Her går det frem at Kvalsund kommune taper
mest i Finnmark og er under 1.000 innbyggere.

Administrerende direktør i Nussir, Øystein Rushfeldt, sier han har sett denne utviklingen over
tid gjennom sine år i kommunen.
– For å være ærlig så har det vært en årelating av samfunnet. Det ser innbyggerne også.
Unge flytter fra og det kommer lite til og lite impulser. Når man nå har bikket under 1.000
innbyggere, er det en symbolsk grense som kommer samtidig med konsesjonen. Man kan se
det i sammenheng, sier Rushfeldt til iFinnmark.
– Hvor mange arbeidsplasser kommer til Kvalsund med Nussir?
– Det estimatet vi har i dag er at det blir cirka 150 mennesker i full drift. Det var en miks av
dem som jobber hos oss og entreprenør som blir der så lenge vi er der. Den største
enkeltkontrakten er å bygge tunneler. Det blir en stor arbeidsgiver som blir en del av vår drift.
Det man vet fra tilsvarende etableringer i Finland, er at samfunnet rundt får fort det dobbelte i
antall arbeidsplasser i offentlige tjenester og service. Så det blir cirka 300, sier Rushfeldt.
– Ingenting å komme tilbake til
Han er sikker på at ved etablering vil innbyggertallet raskt være over 1000 igjen.
– I dag er det ingen jobber å komme tilbake til. Det er respektløst når folk i byene sørpå sier
at det ikke er nødvendig med arbeidsplasser i Kvalsund, for det er ikke ledighet. Folk bor ikke
på små plasser, de drar, mens i de store byene går arbeidsledigheten opp og ned med
konjunkturene, sier Rushfeldt.
Han viser til at befolkningsutviklingen i Nord-Norge som helhet har stått stille i mange år.
– Folk i Oslo skal fortelle oss at vi ikke trenger aktivitet og arbeidsplasser. Det er helt vilt at
de får seg til å si det. Rogaland har doblet folketallet samme periode hvor Nord-Norge har
stått stille, sier han.
– Mye er oppspinn
Rushfeldt er nå i gang med å reise kapital til Nussir-prosjektet. Det blir en tøff jobb.
– Du får ikke pengene kastet på deg i døra. Men jeg har sagt hele veien at vi kommer til å få
tillatelse og konsesjon, og det gjorde vi jo. Skal man ha tro på det jeg sier så går det bra det
her også, sier Rushfeldt.
– Hva tenker du om debatten som har pågått på nasjonalt nivå?
– Jo mer nasjonal saken har blitt, jo mer rart skal man høre. Veldig mye av det som spres, er
ikke spesielt etterrettelig. Noe er rent oppspinn. Innimellom har det imidlertid vært flere
lysglimt fra folk som har satt seg inn i saken og er mer balansert. Det blir flere som skjønner
hvordan ting henger sammen. Jeg håper at den trenden fortsetter og folk forholder seg til
kunnskap, uttaler Nussir-sjefen.
– Råtne måter å gjøre ting på
I arbeidet med å reise kapital må Rushfeldt forberede seg på kritiske spørsmål. Det har blant
annet vært sendt brev fra Sametinget hvor de ba storbanker trekke seg ut av selskapet.

Dette har ifølge Nussir-direktøren ikke nådd frem.
– Vi har de samme aksjonærene som tidligere. Brevene fra Sametinget er uttrykk for råtne
måter å gjøre ting på fremfor å stå for ting på vanlig måte. Det er et slag under beltestedet. Vi
får inn nye interessenter, og ute i verden er det ikke det så forskjellig fra land til land.
Gruvedrift møter motstand, det er en ting i tiden. Det betyr at gruveprosjekter er vanskeligere
å jobbe frem over hele verden, det gir mer press, men også færre gruver i drift og dårligere
tilgang på metall til det folk trenger i elektrifisering. Det kan også gi høyere priser, noe som
Kvalsund kan nyte godt av. Samtidig forteller det at politikken ikke fungerer, fastholder
Rushfeldt.
Glad for støtte fra Bellona
– Hvordan skal du forklare interessentene at det planlegges sivil ulydighet?
– Det vil vise seg hvordan det slår ut, kanskje vi får mer kunnskapsbasert dialog med Natur
og ungdom. Det håper jeg, vi har hatt bra møter tidligere. Om det blir ulydighet er ikke det så
oppsiktsvekkende internasjonalt. Det er større engasjement og motstand mot gruvedrift. Noe
er betimelig og noe skyldes dårlig kunnskap, svarer han.
– Hva skjer fremover?
– Vi har to store oppgaver, den tekniske sluttstudien med prosjektering, anbud og tilbud.
Parallelt er det kapital-arbeid. Det er det vi har i år. Så håper vi at vi få til bedre dialog med
reindrifta og få på plass avtaler lokalt med de berørte parter. Alle vet at dialog gir bedre
resultater, sier Rushfeldt.
Selv om det har vært mye kritikk, er han svært glad for støtten fra Frederic Hauge i Bellona.
– Det var vi ikke forberedt på, men jeg vet jo at de jobber mye mer bredt. De er ikke bare for
eller imot en sak, men tenker bredere for å løse de største utfordringene i verden. Om alle
sier nei til alle gruver som Naturvernforbundet, så vil jo klimakrisen slå ut i full blomst og
havarere jordkloden. Blir det ingen kobbergruver, blir det ingen løsning på klimakrisen.
Naturvernforbundet må gjøre som Bellona og realitetsorientere seg. Man må heller se hvor
de flinkeste, som har lavest utslipp driver og løfte dem frem og få oppmerksomhet på dem.
Uten kobber blir det trasig, fastholder Rushfeldt.
Avviser kritikken
Leder Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet avviser at det er folk sørpå som er imot
Nussir.
– Det er bare tull. Jeg skulle ønske at Rushfeldt hadde fulgt bedre med på motstanden som
også er i Finnmark. Det er våre lokallag i Vest-Finnmark som har drevet denne saken
fremover for oss. Det ble startet på grunn av den lokale motstanden, og de fant sin vei inn i
Naturvernforbundet for ti år siden. Det er også motstand i jeger og fisk, og masse motstand i
Finnmark som helhet. Vi har fått nesten 100 nye medlemmer bare i Finnmark, det er knyttet
til Nussir. Å si at dette er en søringgreie, er helt vanvittig navlebeskuende av Rushfeldt. Det
tyder på at han ikke har forstått motstanden, sier Lundberg til iFinnmark.
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– Rushfeldt mener dere bør gjøre som Bellona og realitetsorientere dere. Bør dere ikke gjøre
det?
– Hvis det er en ting Naturvernforbundet ikke skal gjøre, er det å gjøre som Bellona. Deres
vurderinger er utrolig svake. Bellona sa nei til prosjektet og snudde på flisa og sier nå ja. De
vurderingene går jeg ikke god for, og jeg skjønner ikke at Frederic gjør det, fastholder
Lundberg og fortsette:
– Klimaendringene krever et dramatisk annerledes samfunn enn i dag, og løsninger vi ikke
vet hva er enda. Det er dumt å planlegge for hvordan det har sett ut, og bare skulle lete etter
mer og mer, mens forbruket skal opp.
Kan finne i landdeponier
Lundberg peker på at det finnes masse uutnyttede kobberressurser allerede.
– Over hele verden er det utrolig mye kobberressurser i eksisterende landdeponi. Man kan
hente ut derfra, det er snakk om mange millioner tonn. Det går ikke an å alltid bare tenke at
man skal åpne en gruve og ikke ta miljøhensyn og hensyn til urfolk, det er ingen god måte å
løse klimakrisen på, sier lederen i Naturvernforbundet.
Hun varsler at de nå vil skrive en klage på tillatelsen og peke på flere svakheter som
regjeringen må vurdere.
– Så kommer vi til å se hvordan vi skal skape blest om saken og ytterligere press. Vi har ikke
gitt opp. Vi jobber også opp mot investorer og har en stor internasjonal organisasjon i
ryggen. Rushfeldt vil ikke finne investorer i fred, sier Lundberg.
– Rushfeldt er kritisk til Sametingets brevskriving til internasjonale storbanker. Bruker dere
slike metoder?
– At han kaller det råtne metoder, da har han ikke forstått motstanden i Sametinget og
miljøorganisasjonene. Å sende brev og advare investorer mot motstand og konsekvenser for
urfolk, er helt legitimt. Å hevde det er råtne metoder er utrolig svakt. Vi bruker gjerne slike
metoder å gå etter de som skal investere for å gjøre dem klar over debatten og
konsekvensene for fjorden og urfolk, varsler Lundberg.

