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Nå er Øystein sitt slips blitt mer enn
gull verdt: – Vi forbereder begge
alternativene

ET SLIPS VERDT: Nye funn måtte feires med slips da Øystein Rushfeldt møtte på
Arctic Operation. Et klesplagg han ikke har brukt siden han var konfirmant.
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Nussir-direktør Øystein Rushfeldt har ikke brukt slips siden konfirmasjonsdagen. Men
i går var slipset på plass. Ferske resultater fra kjerneboring i Repparfjord viser renere
kobbermalm, med mer gull og sølv. I tillegg kom forekomster av platina og palladium.
Mer verdt enn gull.

Det var forventninger om gode nyheter i salen da Rushfeldt entret podiet på
Arctic Operations avslutningsdag torsdag. Etter mer enn 10 års arbeid har
selskapet fått den etterlengtede driftskonsesjonen. Nå gjenstår bare
behandlingen av Sametingets anke. Den er ventet innen årets utgang.
– Av respekt for den ankende part avventer vi den endelige avgjørelsen før
vi starter arbeidet med finansieringen, sier Rushfeldt. Totalt trenger Nussir
mellom 1,2 og 1,3 milliarder kroner for å sette i gang gruveprosjektet.
Rushfeldt selv er som tidligere optimistisk, og de ferske resultatene fra

kjerneboringen har ikke gjort ham mindre glødende i troen på
gruveprosjektet han har levd med siste tiåret.

Verdens beste og reneste
Etter dette våger Rushfeldt påstanden om at forekomstene i Kvalsund er
verdens beste og reneste kobbermalm. De andre metallene som følger med
er ren bonus.
Og det er litt av en bonus. Palladium selges i dag for 500 kroner per
gram. Det er en halv million for et kilo. Kobber selges i dag til
sammenlikning for rundt fem hundre kroner per kilo.

En ren tilfeldighet
Noen ganger skal man åpenbart ha mer flaks enn beregning. Boringen
denne gang hadde bare til hensikt å sjekke fjellgrunnen for et tunnelinnslag
for å lette tilgangen til industriområdet på Markoppneset. Selskapet har
fortsatt ikke tatt stilling til om prosessanlegget skal plasseres her eller i det
gamle anlegget til Folldal Verk.
– Vi forbereder begge alternativene så langt vi kan mens vi venter, sier
Rushfeldt. Miljøtankegangen styrer nå mye av planleggingen, og det er
allerede klart at gruva, om den realiseres, blir drevet kun på elektrisitet.

Første last ut i 2022?
Går det som Rushfeldt ønsker vil driftskonsesjonen være endelig avgjort
med positivt resultat for selskapet innen utgangen av året. Allerede neste år
vil selskapet starte innhentingen av nøkkelpersonell, så skal penger og
prosessanlegg bygges og første last med kobber ut fra Repparfjord vil trolig
gå i 2022.

