
Pressemelding fra SVs Samepolitiske Nettverk 

Nussir-tillatelsen må trekkes tilbake 
 
Ragnhild Freng Dale, Tommy Berg, og Mikkel Berg-Nordlie – for SVs Samepolitiske Nettverk 
 
SVs Samepolitiske Nettverk ser svært alvorlig på at regjeringen gir tillatelse til dumping av 
gruveslam i Repparfjorden i Finnmark. 
—Vi må stoppe dette nå. Det er for sent å angre når gifta har blitt dumpa i havet. Vi kan ikke 
ofre nåtidas og framtidas bærekraftige arbeidsplasser i fiske og reindrift, og ødelegge for 
turistnæringa i området, bare for ti-femten års arbeidsplasser i gruvenæringa, sier Ragnhild 
Freng Dale i SVs samepolitiske nettverk 
 
Truer samisk reindrift og fiskeri 
Slik som den planlegges gjennomført truer også Nussir-gruva Fiettar og Fálá 
reinbeitedistrikters beitemarker, kalvingsland og trekkleier. Norske Reindriftssamers 
Landsforbund har frarådet å gi tillatelse.  
 
Dumping av slam i sjø truer det sjøsamiske kystfiskets overlevelse og videreføring til 
framtidige generasjoner. Ifølge Havforskningsinstituttet vil sjødeponiet bety en alvorlig 
forurensing av fjorden, med alvorlige konsekvenser for dyreplankton, bunndyr, gyteområder 
og fiskeri. Både Havforskingsinstituttet og Fiskeridirektoratet har frarådet å tillate slike 
utslipp. Sametinget har varslet at de vil klage på vedtaket. 
 
— Dette vil få store konsekvenser for det maritime livet i fjorden samt nærliggende fjorder. 
Det er fare for at de giftige utslippene vil ødelegge et viktig gyteområde for kysttorsken og 
andre arter. Repparfjorden er til og med en nasjonal laksefjord hvor laksen skal gis særlig 
beskyttelse mot akutt forurensning. Hva betyr statusen som nasjonal laksefjord når man 
likevel kan dumpe gift i den, sier Tommy Berg i SVs Samepolitiske Nettverk. 
 
De som rammes hardest har ikke blitt hørt 
 
SV finner det oppsiktsvekkende at ikke rådene fra de næringene som blir mest berørt av 
gruvedrifta har blitt hørt. Det foreligger heller ikke noe fritt, forhåndsinformert samtykke fra 
samisk hold. Tillatelsen kan være i strid med både urfolksrett og Norges 
grunnlovsbestemmelse om vern av grunnlaget for samisk kulturutøvelse.  
 
—Dette vedtaket er det stikk motsatte av å legge til rette for at samer kan sikre og utvikle 
språk, kultur og samfunnsliv. Både reindrifta og kystfisket er kulturbærere for den samiske 
kulturen, og gruveprosjektet er en direkte trussel mot fremtidige generasjoners mulighet til 
å fortsette med dette, sier Ragnhild Freng Dale. 
 
—Dette er et vedtak for at de som allerede har mest skal få mer profitt, ikke for miljø og 
primærnæringer i nord. Det er en skam for nasjonen Norge hvis regjeringa går inn for dette. 
Da er vi ingen framtidsrettet og miljøtenkende stat, sier Tommy Berg. 
 
Ragnhild Freng Dale: 48171394 
Tommy Berg: 95179160 

https://www.hi.no/filarkiv/2014/03/horingsuttalelse_utslippssoknad_fra_hi_7-3-12-klif.pdf/nb-no
https://www.sametinget.no/Nyhetsarkiv/Regjeringen-tar-ikke-hensyn-til-reindrift-fiske-og-miljoe-i-Nussir-saken

