iFinnmark
– En gledens dag for Nussir, Kvalsund
og for Finnmark

ENDELIG JA: I dag kom det endelige vedtaket om gruvedrift i Nussir. Allerede om
2,5 år kan det være 150 mann i arbeid ved gruva. Foto: Robin Røkke Johansen
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Fredag kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet opprettholder sitt
vedtak om gruvedrift i Nussir. Det er Øystein Rushfeldt meget godt fornøyd med.

– Det her er en sterk opplevelse. Jeg regnet akkurat over at vi har kjempet i
ti år og tjue dager for å få dette vedtaket og endelig så kom det. Jeg føler
både enorm glede og lettelse i dag, forteller en lykkelig Rushfeldt.

Betyr mye
Dette endelige vedtaket betyr at nå kan Nussir starte opp med gruvedrift i
Kvalsund. Det er noe Rushfeldt mener flere har sett frem til.
– Tankene går i dag til Kvalsund kommune og til de fremoverlente
politikerne som gjorde vedtaket for over 10 år siden om at dem ville ha
gruvedrift i Nussir. Jeg setter umåtelig pris på at vi nå kan begynne det
målrettede arbeidet for å starte opp gruvedrift, fortsetter han.

Dette er ikke bare en stor dag for Kvalsund og Nussir, men for hele NordNorge forteller Rushfeldt.
– Dette er en stor milepæl for oss. Det er den første konsesjon til ny gruve i
moderne tid i Norge. Når vi ser hvor mange som har flyttet fra landsdelen
bare siste kvartalet så betyr dette mye for hele Nord-Norge. Dette kan være
med på å snu en fraflyttingstrend fra regionen, mener gruvesjefen.

OVERLYKKELIG: I over 10 år har Rushfeldt ventet på denne dagen. Når
den kom var det en lettelse for gruvesjefen. – Jeg er veldig glad og utrolig
lettet over at vi nå kan starte jobben med å få på plass kapitalen slik at vi
kan begynne med gruvedrift, forteller han. Foto: Svein G. Jørstad

Tenker miljø
Selv om det har vært enorme protester mot gruvedrift forteller Rushfeldt at
Nussir ikke skal være en miljøversting.
– Vi blir den mest moderne gruven i Norge. Vi har allerede startet
samarbeid med Enova for å få dette til å bli verdens første helelektriske
gruve, forklarer han og fortsetter:
– Vi kommer til å bli en stor bedrift i Finnmark med over 150 mann ansatt.
Vi tar sikte på å ha så mange på plass om to og et halvt år.

Veien videre
Nå starter jobben med å få på plass de nødvendige tingene.

– Vi har avventet denne behandlingen i departementet, men nå er vi klare til
å starte jobben. Allerede rett over jul kommer vi til å strekke oss ut mot
kapitalmarkedet for å få finansieringen på plass. Så fort det er klart
begynner vi byggingen i Nussir, forteller Rushfeldt.
Selv om kapitalen ikke er på plass har de allerede vært i kontakt med
selskaper som leverer spesialtjenester de er avhengig av.
– Vi driver og samtaler med et av de beste tunneldriftselskapene om å
bygge tunneler for oss og nå kan vi endelig tenke fremover, sier han.

FULL JUBEL: – Dette er en jubeldag. Både for Kvalsund, men også for nye
Hammerfest, forteller ordfører i Kvalsund, Terje Wickstrøm. Foto: Trond Ivar
Lunga

Jubeldag på Rådhuset
Også på rådhuset i Kvalsund er det god stemning i dag. Ordfører i
Kvalsund, Terje Wikstrøm, ble overlykkelig da han fikk nyheten om et
endelig Nussir-ja.
– Dette kom som kjerringa på julekvelden, sier Wikstrøm, som forteller at
han akkurat mottok en sms fra Øystein Rushfeldt.
Avgjørelsen vil ha stor betydning også for storkommunen Hammerfest
fastslår Wickstrøm.
Denne avgjørelsen er utrolig viktig for Kvalsund og nye Hammerfest
kommune, og vil gi oss ekstra bein å stå på i fremtiden. Dette er en gledens
dag, avslutter han.

