

Tirsdag 21. mai 2013

Risikerer full stopp
DENNE
UKEN:

Uten
nødvendige
tillatelser innen utgangen av 2013 er
det over og ut for
Nussirs gruveeventyr.
Av Magne Kveseth
kveseth@altaposten.no

Mandag kl. 17:30
Ingen sending

Tirsdag kl. 17:30
•Nyheter og været
•Magasinet:
Rollespill i
bakrommet

Kl. 21:00–22:30:
Tv-bingo!

Onsdag

•Nyheter og været
•Magasinet:
12 rette.

Kl. 21:00–22:30:
Tv-bingo!

Torsdag

•Nyheter og været
•Magasinet:
Herlige Norge

Fredag
•Nyheter og været
•Magasinet:
Nordlysrevyen

Rushfeldt slår fast at Nussir ASA
kan være ferdig med sitt engasjement i Kvalsund allerede til
høsten, dersom de ikke får klare
svar fra Miljøverndepartementet. Han sier prosessene i departementet skaper usikkerhet hos
investorene, det gjør satsingen
heller uklar i tida framover.
Frp reiser saken
Frps stortingsrepresentant Jan
Henrik Fredriksen stiller spørsmål til miljøvernministeren
om forutsigbarhet for gruveselskaper som ønsker å etablere
seg i Finnmark. Bakgrunnen for
spørsmålet er frykten for at Nussir gir opp.
– Når kan bedriften forvente å
få et svar fra Miljhøverndepartementet, vil Fredriksen ha svar
på.

REELL FARE FOR STANS: Direktør Øystein Rushfeldt i Nussir ASA trenger endelige svar fra det offentlige rundt flere uavklarte
tema. (Foto: Tom Skoglund)

Skylder på reindrifta
Frp-eren fra Kirkenes mener
arealkonfliktene og motstanden
blant annet fra reindriftsnæringa er årsaken til at seriøse aktører skygger banen.
– Det er ikke mangelen på de
ulike ressursene som er årsaken, men den evige kjerne til alt
vondt i Finnmark, spørsmålet
om retten til land og vann.
Fredriksen den reelle situasjonen for gruvenæringa i Finnmark er ganske så annerledes
enn den rød-grønne regjeringens beskrivelse.
– Bedriften sier selv at uten
godkjenning vil bedriften med
all sannsynlighet måtte innstille sin drift i løpet av høsten 2013.
Miljøverndepartementet burde
klare å produsere er et oppklarende svar til bedriften snarest.
Ikke minst med tanke på regjeringens lovnader om satsing på

Frontene møtes til dialog

mineraler og gruvedrift i Finnmark, sier Fredriksen.
Må ha forutsigbarhet
Nussir-direktør Øystein Rushfeldt bekrefter at de er bekymret
for framtiden. I alle fall delvis:
– Det kan dukke opp nye interessenter, men status per i dag
er at vi har en begrenset levetid
som selskap. Nussirs liv er vanskelig å forlenge fordi investore-

Gruvesjefene
Øystein
Rushfeldt fra Nussir,
Lars-Åke Claesson fra Arctic Gold og Ove Sollid fra
Sibelco på Stjernøya møter Kautokeino-ordføreren og representanter for
reindrifta til dialogmøte.

ne ikke får de svarene de er ute
etter, og for eksterne investorer
er de uavklarte temaene vanskelige. Prosessen for oss akkurat
nå er forholdet til reindrifta,
men det virkelig vanskelige er
uforutsigbarheten som skapes
ved at det mangler svar fra departementet, sier Nussir-direktøren.
Han slår fast at det er mye riktig i det stortingsrepresentanten

Norsk Bergindustri håper partene skal finne løsninger for
framtidig samarbeid.
Flere foredrag
Konferansen og dialogmøtet
som Norsk bergindustri arrangerer sammen med Sametinget,
Fefo, Norske reindriftssamers
landsforbund og høgskolen i

Nå får du inn TV-Nord på
følgende måter:
• RiksTV
• Kabel-tv
• Fiber fra Alta Kraftlag

Har du husket å kjøpe bong?

TV-bingo
tirsdag 21/5 kl. 21.00

Jackpottall 33: 12.000,- Jackpottall 45: 22.000,Her får du kjøpt bonger:
Alta: Narvesen Bossekop,
Narvesen Alta Sentrum, COOP
Prix Gakori, Narvesen AMFI
Alta, Mega Elvebakken,
COOP Marked Rafsbotn,

Bobbo, Altaposten.
Hammerfest: Narvesen
Rådhusplassen, Narvesen
Idrettsveien.
Hasvik: COOP Marked Hasvik
Honningsvåg: Narvesen

Karasjok: COOP Prix
Kautokeino: Rema 1000.
Kvænangen: Sørstraumen
Handel, COOP Marked Burfjord.
Kåfjord: Joker Manndalen
Loppa: COOP Marked Øksfjord,

Nuvsvåg Dagligvare.
Nordreisa: Joker Sørkjosen
Porsanger: Narvesen, COOP
Marked Børselv.
TV Nord er ikke erstatningspliktige
mht. bortfall av TV-signaler.

argumenterer med i sitt spørsmål til miljøvernministeren.
– Det er korrekt det Fredriksen
sier, men bildet er litt større, det
er ikke nødvendigvis reindrifta
som har ansvaret for at prosessene tar tid, de benytter seg bare
av den rettigheten de har til å
fremme sin sak, eller er det over,
sier Rushfeldt.

Finnmark tar sikte på å belyse
samfunnsmessige utfordringer
og muligheter i lokalsamfunnene. Første dag av konferansen er
satt av til foredrag om erfaringer
fra lokalsamfunn med gruvedrift og også innlegg fra de ulike
gruveinteressentene som ønsker
å komme i gang i Finnmark.
Konferansen tar videre sikte
på å belyse regjeringens mineralstrategi for å se på de konsekvenser og muligheter dette kan
gi for Finnmark fylke, går det
fram av innkallingen.
Dialog er målet
Statssekretær Jeanette Iren
Moen fra Nærings- og handelsedepartementet vil sammen
med Elisabeth Gammelsæter fra
Norsk Bergindustri holde innledningsforedrag.
Hele dialogkonferansen tar sikte på å belyse de fleste forhold
som berøeres dersom man starter gruvedrift. Det er særlig under konferansens andre dag at
de ulike partene skal sette seg
sammen for å diskutere mulig
fremtidig samarbeid.
– Hensikten med konferansen
er å etablere en god dialog mellom de ulike interessegruppene,
skape et grunnlag for gjensidig
forståelse og finne fram til om,
og hva som eventuelt skal til for
at mineralnæringen kan leve
side om side med andre næringer i Finnmark, sier Elisabeth
Gammelsæter fra Norsk bergindustri.

