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Avviste klage fra naturvernerne – nå kan
Nussir starte opp driften
Klagen på driftskonsesjonen er forkastet og Nussir kan starte opp
gruveplanene sine i Kvalsund. Sametinget og naturvernere raser mot
vedtaket.

Ella Marie Hætta Isaksen sammen med Natur og Ungdom aksjonerte mot
gruvedrift ved Repparfjord i forbindelse med statsråd på slottet.
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– Sametinget har ikke gitt sin tilslutning til dette vedtaket, og jeg ser det som et av de
alvorligste angrepene på samisk kultur og næringsutøvelse siden vedtaket om utbygging av
Altavassdraget, sier sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) i en pressemelding.
Kongen i statsråd godkjente fredag driftskonsesjonen til Nussir ASA for gruvedrift i Nussir og
Gumppenjunni i Repparfjord.
Driftskonsesjonen ble klaget inn av blant annet Sametinget da beskjeden kom 14. februar i
år. Vedtaket om å gi driftskonsesjon til Nussir ASA er fattet av hele regjeringen.
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Naturvernerne er bekymret for gruveslammet som skal dumpes i den nasjonale laksefjorden
Repparfjorden.
– Dette er et av de mest miljøfiendtlige industriprosjektene i norgeshistorien, sier
Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg.

Her er steinbruddet ved fjellet Ulveryggen, hvor Nussir skal utvinne kobber.
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– Ikke grunnlag for å endre vedtaket
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) forsvarer vedtaket som er gjort. Han mener det er
gjort en grundig og omfattende vurdering av klagene som har kommet inn.
– Klagene gir ikke grunnlag for å endre vedtaket. De positive virkningene
sammenholdt med vilkårene som er satt for driften, gjør at vi fortsatt vil gi
driftskonsesjon, sier Isaksen.

NRK Sapmi

STRENGE KRAV: Næringsministeren sier det er stilt strenge krav til Nussirgruven. – Regjeringen vil at mineralutvinning skal skje på en miljømessig
forsvarlig og bærekraftig måte.
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Sametinget er bekymret for mangelfulle utredninger om miljø og fiske. De mener også at det
ikke har vært reelle konsultasjoner mellom myndighetene og reindriftsutøverne i området.
– Jeg er kanskje ikke overrasket, men mest fortvilet over at partiers standpunkter og
grunnverdier så lett kan settes til side når samisk kultur står på spill, sier
sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).
Næringsministeren lover at norsk lov og internasjonale konvensjoner med deres regler, skal
sikre at reindriften og den samiske kulturen som er i nærheten av gruvedriften skal bli godt
tatt vare på.
– Under klagebehandlingen har Nærings- og fiskeridepartementet hatt konsultasjoner med
berørte reinbeitedistrikt og Sametinget og mener at samiske rettigheter og reindrift er tatt
hensyn til gjennom vilkårene for driften, sier næringsminister Isaksen.
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MØTT MED MOTSTAND: Driftskonsesjonen har blitt møtt med stor
motstand fra naturvernere. Her aksjonerer Natur og Ungdom mot gruvedrift
ved Repparfjord i forbindelse med statsråd på slottet fredag.
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Gruvesjef hadde ikke fått beskjed
Klagen har blitt behandlet frem til nå og den endelige avgjørelsen er tatt. Gruvesjef Øystein
Rushfeldt kjenner på både glede og lettelse, ti år og 20 dager etter han begynte prosessen
med å søke om tillatelse.
– I dag er en fantastisk stor dag. Jeg gleder meg sammen med Kvalsund, som nå har
fått sitt etterlengtede vedtak om ny virksomhet i kommunen, sier Rushfeldt.
Han ønsker nå å gå i dialog med dem som har vært mest negativ til gruvestarten – reindriften
og miljøorganisasjonene, slik at de sammen kan påvirke prosessen og prosjektet videre.
– Jeg ønsker ikke at vi sklir under radaren fordi vi har fått en avklaring. Vi ønsker å bli
fulgt opp, pushet og overvåket, sier Rushfeldt.
Han berømmer den sterke innsatsen fra Sametinget, Naturvernforbundet og Natur og
Ungdom, og har respekt for deres syn.
– Vi håper at vi kan komme sammen til dialog og påvirke prosjektet videre, sier Rushfeldt.
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