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■ Klart for gruve i Hammerfest ■ Søker lok
GRAVER: Gruveselskapet Nussir er
klar til oppstart og
har som mål å vise
verden hvordan en
klimanøytral gruve
kan drives. Sametinget vil stoppe
hele prosjektet.

Lover
lokale
arbeidsplasser

INDUSTRI
Av Ole Magnus Rapp (tekst og
foto), Alta
Nussir vil ved full drift ha
over 200 ansatte og levere én
promille av verdens kobberbehov. Gruveingeniør og daglig leder Øystein Rushfeldt
ser fram til å komme i gang.
– Vårt mål er å skape industristolthet i Nord-Norge. Vi vil
lage en bedrift som skal være
ledende i bransjen, og skal
vise at lokale ressurser kan gi
lokale ringvirkninger, sier
Rushfeldt.

Lokal motstand
Om noen uker kan han si mer
eksakt når anlegget på fjellet
over Repparfjorden i Hammerfest i Finnmark starter.
Det er gjort avtaler med et
tysk kobberkonsern som vil
kjøpe metall for minst ti milliarder kroner. Nord-Norges
største entreprenør, LNS, har
fått oppdraget med å ta ut
malmen.
– Verden vil trenge enorme
mengder metaller, spesielt
kobber, for å kunne produsere
fornybar energi når fossilt
brensel må fases ut. Vi trenger også metaller til ledningsnettet for å få ut grønn energi,
sier Rushfeldt.
– Sametinget advarer investorer mot Nussir og sier dere
ødelegger for reindrifta?
– Det som skjer, er problemetisk og kjipt. Vi hadde fin
tone og dialog med Sametinget mens Arbeiderpartiet hadde ledelsen. Dagens regime,
Norske Samers Riksforbund,
er imot mineralloven som
kom i 2010 og sier nei til gruvedrift generelt. Men jeg har
tro på at dette skal løse seg. Vi
tilpasser oss reindrifta og vil
være med å skape en bedre
næring lokalt for reindrifta og
arbeidsplasser også for samer
i gruva, sier han.

Avviser miljøkritikk
– Og dere blir beskyldt for å
ødelegge for fisk og fiskere i
Repparfjord?
– Overskuddsmassene har
vi fått tillatelse til å deponere
på havbunnen etter en svært
grundig prosess, og fagfolk
som har sett på konsekvensene, gir grønt lys. Noen av massene skal vi selge, blant annet
til vei- og oljeindustrien.
Rushfeldt mener Nussirs
tusendel av verdensmarkedet
vil være viktig, spesielt siden

GULLRUSH: Gruvesjef Øystein Rushfeldt tror funn av platina og palladium kan hekte flere investorer på mineralprosjektet i på fjellet over
Repparfjorden i Finnmark.

FAKTA

Omstridt gruveplan:
■ Gruveselskapet Nussir har
fått alle tillatelser til å sette i
gang kobbergruve på fjellet
over Repparfjorden i Hammerfest kommune (tidligere
Kvalsund) i Finnmark.
■ Sametinget og Naturvernforbundet protesterer heftig.
Natur og Ungdom lover sivil
ulydighet.
■ En del overskuddsmasse skal
selges, men mye vil bli
deponert på bunnen av fjorden.

den skal produseres uten
CO2-utslipp og blant annet
med elektriske anleggsmaskiner.
I snart tolv år har Rushfeldt
vært eneste ansatt og pådriver
for Nussir AS. Nå er det ansatt
økonomidirektør, snart er
gruvedirektøren på plass, og i

tida som kommer, skal mange
stillinger fylles, lover han.

Må ha inn penger
Rushfeldt tar imot på sitt
hjemmekontor i Alta. Finnmarks største sted ble valgt på
grunn
av
storflyplassen.
55-åringen har arbeidet i flere
av landets gruveselskap og
ser store framtidsmuligheter
for næringen.
– Men det må gjøres riktig.
Vi skal lytte til våre naboer og
til brukerne av arealene. Vi
skal samarbeide med vertskommunene og regionen, sier
han.
Daværende Kvalsund kommune sa enstemmig ja til gruveplanene, og Nussir har fått
utslippstillatelse og driftstillatelse.
I disse dager er han i ferd
med å samle inn en milliard
kroner til oppstarten. Cirka
en firedel av dette er allerede

investert, det aller meste norske og nordnorske penger.
Rushfeldt har fått kapital fra
industrien, og jobber for å få
oppdrettsmilliardærer i nord
til å investere.
– Hvem eier Nussir om fem
år?
– Det vet vi ikke. Som bedriftsleder er det også mitt ansvar at våre eiere skal tjene
penger. Kina er verdens fremste metallnasjon, og de tenker
langsiktig med sine investeringer. Som finnmarking håper jeg på et sterkt lokalt eierskap, sier han.
Nussir skal drifte både et

tidligere utvunnet kobberfunn og et nytt.
Det nye kobberfeltet er
større enn funnene i Løkken,
Sulitjelma og Røros til
sammen, og der var det fra
100 til 300 års drift.
– Under grunnundersøkelser nylig fant vi også et felt
med et enormt høyt kobberinnhold, 9 prosent. Der var
også platina og palladium,
grunnstoffer som betales høyere enn gull. Nyheten skapte
et hopp i interessen for å bli
med som investorer, sier
Rushfeldt.
rapp@klassekampen.no

«Kina er verdens fremste metallnasjon, og de tenker langsiktig med
sine investeringer»
ØYSTEIN RUSHFELDT, NUSSIR
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kale eiere, men Kina vil inn

SOM FØR:
Frokostbuffet
skal fortsatt
dekkes over
det ganske
land, etter
som det ikke
blir streik i
hotell
næringen. 
FOTO: JARL FR.
ERICHSEN, NTB

Hotellstreiken avlyst
– partene ble enige
STREIK: Etter ti timer
på overtid hos Riksmekleren ble streiken
i hotellbransjen avverget. Det ble ikke det
oppgjøret Fellesforbundet håpte på.

ARBEIDSLIV

Krever faste ansettelser

Av Vilde Skorpen Wikan, NTB
Fellesforbundet, Parat og
NHO Reiseliv kom lørdag
morgen til enighet.
– Under de rådende omstendigheter er dette resultatet innenfor det som var
realistisk å få til i dette oppgjøret, sier forhandlingsleder Grete Dieserud i Parat i
en pressemelding.
Fellesforbundet har ført
parallelle forhandlinger med
NHO Reiseliv.
– Vi har fått gjennomslag i
tråd med frontfaget, men det
er liten tvil om at dette oppgjøret reflekterer at det er en
krise i store deler av bransjen, sier Fellesforbundets
forhandlingsleder Clas Delp
i en pressemelding.

Krevende forhandlinger
Partene ble enige om et generelt tillegg på 0,50 kroner i
timen og en økning i minstelønnssatsen med 1,40 kroner.
Endringene trer i kraft 1.
april. Delp sier dette ikke er
resultatet de hadde håpet på.
MANDAG 26.10
Kunstneren og tyven
17:00/21:00
Om det uendelige 17:00
Et glass til
18:00/20:30
On the Rocks 19:00
Lux Æterna 19:30/21:00

TIRSDAG 27.10
Lux Æterna 17:00/21:00
Et glass til
18:00/20:30
On the Rocks 18:30
Strange colour of your
body`s tears 18:30
Kunstneren og tyven
20:45

ONSDAG 28.10
Et glass til 13:00
BABYKINO
Om det uendelige 13:00
Kunstneren og tyven
17:45 + SAMTALE
Once Were Brothers
18:00
Lux Æterna 19:45
The Painted Bird 20:00

TORSDAG 29.10

FREDAG 30.10

Om det uendelige 17:00 Wolfwalkers 17:00
Pans labyrint 17:00
Et glass til
18:30/21:00
On the Rocks
18:45/20:45
Lux Æterna 19:30
Kunstneren og tyven
20:45

Et glass til
18:00/20:30
Kunstneren og tyven
19:15

– Vi skal ikke legge skjul
på at dette er langt unna våre
opprinnelige krav, sier han.
NHO Reiseliv understreker at meklingen har vært
tøff.
– Det har vært svært krevende mekling i et spesielt
vanskelig og kritisk år for
norsk reiseliv, men vi kom i
mål til slutt, sier forhandlingsleder Magne Kristensen i NHO Reiseliv i en pressemelding.
En sentral sak i forhandlingene har vært den utstrakte
bruken av tilkallingsvikarer
og ekstrahjelp i bransjen. Så
mye som én tredel av alle
som jobber på hotell, er tilkallingsvikarer og ekstrahjelper.
Clas Delp i Fellesforbundet understreker at de skal
fortsette arbeidet med å sikre bedre vilkår for denne
gruppa.
– Vi vil nå jobbe langs andre spor for å sikre at flest
mulig får fast stilling og ikke
må jobbe på tilkalling, sier
han.
– Vi vil også jobbe for politiske endringer. Vi kan ikke
akseptere at hotellene blir
løsarbeidersamfunn, legger
han til.
Dersom partene ikke hadde blitt enige, kunne 800 hotellansatte i Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo
blitt tatt ut i streik fra og
med mandag 26. oktober.
Oppgjøret skal nå sendes
på uravstemning hos både
Parat og Fellesforbundet.

LØRDAG 31.10

SØNDAG
TUSEN 01.11
TAKK!

Knutsen & Ludvigsen 2
13:45

Om det uendelige 14:00

Om det uendelige 14:00
Sangen fra havet 14:00

On the Rocks 20:45

Et glass til
15:30/18:15

Lux Æterna 21:30

Wolfwalkers 16:00
Bobhund teaterkonsert
18:00

Et glass til 20:30

Lux Æterna 18:30/21:30

On the Rocks 21:00

Saint Maud 19:30
Midsommar 20:00
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Sangen fra havet 14:00
Wolfwalkers 16:00
Queen and Slim 18:00
Et glass til
18:15/20:45
Kunstneren og tyven
18:15
Lux Æterna 20:15/21:30
On the rocks 20:30

