
 

 

U2: Ressursene i nord må utnyttes til beste for lokalbefolknng.  1 

Troms og Finnmark er rikt på mineraler, gass og andre ikke-fornybare ressurser. Disse ressursene 2 
forvalter vi på vegne av hele samfunnet. Det er ikke et mål at alle ressurser skal utvinnes og brukes 3 
opp så raskt som mulig. Målet må være at vi utvinner det samfunnet har behov for på en bærekraftig 4 
måte, og slik at lokalsamfunnet nyter godt av det, gjennom ringvirkninger som sysselsetting og økte 5 
inntekter til samfunnet. Et størst mulig overskudd til industriselskapene kan ikke være styrende. En 6 
bærekraftig utnyttelse av ikke-fornybare ressurser er gunstig fordi det gjør at ressursene varer 7 
lengre, og at lokalsamfunnet får tid til å bygge opp kompetanse og bygge samfunnet på en trygg 8 
måte. 9 

Direktoratet for mineralforvaltning viste ved sine konsesjonskrav til Sydvaranger Eiendom AS at de 10 
tør å stille miljøkrav. Dette er SV/SG svært glade for.  11 
Vi ønsker gruvedrift og mineralutvinning velkommen, men det må stilles store og klare krav til dem 12 
som skal få anledning til å utvinne de naturgitte, ikkefornybare ressursene i nord. Utvinningen må 13 
være bærekraftig og skje med minst mulig ødeleggelse og minst mulig skade for miljøet, både hva 14 
gjelder utslipp av gift og forurensning, og fysisk forurensning i form av støv, støy og visuell støy.  15 
  16 
I tillegg må det stilles krav om at utvinningen skal strekke seg langt for å benytte lokal arbeidskraft og 17 
lokale entreprenører, i den grad det er mulig. Det er selvsagt at deler av overskuddet skal 18 
tilbakeføres til det lokalsamfunnet som har bidratt med de ikkefornybare ressursene. 19 
Det må også stilles krav til at driftsopplegg ikke ødelegger andre, fornybare næringer som jordbruk, 20 
skogbruk, fiskeri og reindrift. 21 
 22 
Hvis ikke disse krav kan oppfylles er heller ikke denne type drift ønskelig. Ressursene ligger der og 23 
kan vente til underjordsdrift eller annen tilsvarende bærekraftig drift er mulig å gjennomføre. 24 
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