
Vinn eller forsvinn?

Giftdumping – 
hvem lar 
gruveindustrien 
være "alene" 
om det?



HVEM HANDLER DET OM ?
«DEM» ? 
«OSS/VI»?
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Derfor blir det gruvedrift.

• Nussir har brukt 
mye  «pæng»
• 20 KU-er  til en pris 

av 60 mill
• 100 mill hittil
• Må bruke 50 mill til
• (FD 23. mars 2013)
• Arctic Gold ventet 

for lenge.

?
?
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DUMPING - I - SJØ

•  Vi vet i dag hva vi  vet om 
morgendagen

                     =
•  Gruver: Krev samme 

utslippskrav som for alle 
andre.

• Giftdumping vil kunne true 
fiskebestander regionalt og 
markeder globalt. 

• Alt vann renner bare en vei: 
Fra fjell, via vidde til sjø. 

• EU`s Vanndirektiv
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§  Lover –direktiver-forskrifter

Trussel eller samspill
Krav og pålegg eller 

tomme ord?
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EU -Vanndirektiv

• Politisk handlingsplan – Fylkeskommunene - 6år – 
skal sikre alle vannområder og vannmiljø.

• Hvems oppgave å etterse og forhindre politiske 
instruksjoner som tilsidesetter lokaldemokratiet.
• Hvems oppgave å sørge for at ingen vannmiljø 

unndras handlingplanen uansett miljø status. 
• Hvems oppgave å være med i alle ledd.

• Skal vi vente på åpenbare brudd på direktivet? 
Hvem skal vite at ansvarlige politiker og ESA 
finnes?
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Politisk ønske 
om å skjule 
vannforekomst 
som har dårlig 
miljøstatus?
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Risiko



Negativt? Konflikt?

• Næringsvirksomhet i Arktis har historisk sett vært preget av 
kortsiktige uttak av ressurser i perioder med høye råvarepriser. 
Slike perioder omfatter for eksempel også gullgraving og annen 
mineralutvinning. 

• Ikke-bærekraftig ressursuttak i nord har i flere tilfeller hatt 
omfattende negative konsekvenser for urfolk og andre 
fastboende, samt naturmiljøene. 

•  Viktig at ny næringsvirksomhet i nord utvikles bærekraftig, 
uten å komme i alvorlig konflikt med det sårbare økosystemet 
og befolkningen som lever i disse områdene."
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BLE VI 
SPURT?

NORD-
OMRÅDE-
SATSING



Kunnskapsmangel = Føre var

• Framsenteret Tromsø
• Forskningsmiljøene må styrkes. 
• Det må satses på viten om miljøkonsekvenser av 

ny næringsutvikling i Arktis. 
• Tverrfaglig forskning omfatter kunnskap om 

hvordan forurensing fra bl.a mineralvirksomheten 
spres i naturmiljøet og påvirker marine og 
terrestriske økosystemer. 

• http://
www.framsenteret.no/vil-styrke-forskningsmiljoeet-i-framsenteret.5187944-141503.html
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Dette er «vårt land» og våre ressurser – 
vi bestemmer?
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Samme utslippskrav til Gruveindustrien som for Offshore !!!!

• «Det vil være fornuftig å 
innføre et reglement 
tilsvarende det som i dag 
brukes for 
offshoreindustrien. 

• Kjemikalier vurderes 
her ut fra faglige kriterier: 
mengde, giftighet, 
nedbrytningsegenskaper og 
akkumuleringsegenskaper i 
næringskjedene. 

I offshoreindustrien har dette 
medført at 
størsteparten av de mest 
miljøskadelige 
kjemikaliene er utfaset.»
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Havforskningsinstituttet Vil til bunns på 
kysten

• Uten grundig kjennskap til hva som befinner 
seg under overflaten i fjordene og langs 
kysten vår, kan vi heller ikke forvalte disse 
områdene på en bærekraftig og 
miljøvennlig måte. Mer kunnskap trengs 
også hvis vi skal klare å ta ut det store 
verdiskapningspotensialet som finnes i 
kystsonen. 

• http://
www.imr.no/nyhetsarkiv/2013/april/vil_til_bunns_pa_kysten/nb-no
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REPPARFJORD skal SUPES FOR DET SOM SKALDUMPES DER

• Click to edit Master text styles
• Second level
• Third level

• Fourth level
• Fifth level
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Svevestøv dreper

• Nussir skal dumpe 2 mill tonn årlig
• 20 % er svevstøv.
• Det utgjør 400 tusen tonn.
• I  løpet av 30 år utgjør det 12 mill tonn
• Støvet sendes ut av Repparfjord med 

tidevannstrømmen – til gode naboer.
• Er det å dumpe ”dritten” på dørstokken til andre?
• Hva med omdømmetap, og for hvem?
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SVEVESTØV TRUER MARINT LIV I 
FJORDBASSENGENE ALTA OG REPPARFJORD.

• 20 % av dumpet masse 
er svevestøv
• Dumpet masse er 

finmalt støv (<20 my)

• Giftige tungmetaller
• Giftige kjemikalier
• 40 % av svevestøvet i 

de frie vannmasser 
transporteres til 
vestover.
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SVEVESTØV TRUER MARINT LIV I FJORDBASSENGENE 
REVSBOTN OG REPPARFJORD, MED UTLØP DIREKTE TL 
BARENTSHAVET.

• 60 % av 
svevestøvet i de 
frie vannmasser 
transporteres til 
nordover til  
Revsbotnbassenget 
med utløp til 
Barentshavet.
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Hvem kan leve med ulikebehandling?

• Kronikk: Hans Petter Rasmussen, Fiskarlaget 
Nord, Marit Bærøe, FHL Nordnorsk 
havbrukslag,Jürgen Meinert, Norske 
Sjømatbedrifters Landsforenin Hilde Rødås 
Johnsen, Norges Kystfiskarlag, Gunnar 
Reinholdtsen, Naturvernforbundet  i Finnmark 
og Nils Pettersen, Norske Lakseelver;

• «Det som er sentralt for oss er at utslipp ikke 
ødelegger fjordmiljø, gyte- og 
oppvekstområder, fiskeområder, 
havbrukslokaliteter og hensynet til 
mattrygghet.»

• Hvordan kan det ha seg at  oljeindustrien har 
krav om NULL-UTSLIPP, hvor Gruveindutyrien 
bønnfaller myndighetene om velsignelse ?
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FÅ TRUSLER FOR LAKSEN og  I FINNMARK?

Sted

Bøkfjorden
Altavassdraget
Altafjordbassenget
Repparfjorden
Revsbotnbassenget
Tanafjorden
Barentshavet

Gruvedumping

Sydvaranger Gruve
Gamle Bidjovaggi
Nefelin Stjernøya

Gamle Folldal Værk
Elkem Tana

Nussir ?
Arctic Gold?

og andre nye?
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VANN - FRA FJELL, VIA VIDDE TIL SJØ

• Vannets vei
• Det vi 

dumper blir 
i vårt vann.

• Også giftige 
tungmetalle
r og 
kjemikalier.
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Volum vannlagre lagret i 
kretsløpets]

Vannlager Vannvolum
(10 000 000 
km³)

Prosent av det
totale 
vannvolumet

Havene 1370 97.25

Isbreer 29 2.05

Grunnvann 9.5 0.68

Innsjøer 0.125 0.01

Jordfuktighet 0.065 0.005

Atmosfæren 0.013 0.001

Bekker og 
elver 0.0017 0.0001

Biosfæren 0.0006 0.00004



Gjennomsnittlig tid

Vannlager Gjennomsnittlig 
tid

Havene 3 200 år

Isbreer 20 til 100 år

Sesongavhengig 
snødekke

2 til 6 måneder

Jordfuktighet 1 til 2 måneder

Grunnvann: grunt 100 til 200 år

Grunnvann: dypt 10 000 år

Innsjøer 50 til 100 år

Elver 2 til 6 måneder

Atmosfæren 9 dager



Nakketak eller knipetak?

• Hvem vil- og må hva?
• Sametinget? Endre 

mineralloven til hva?
• Fylkeskommunen? 

Vannregionplan med alle 
vannforekomstene?

• Regjeringen? For å tekkes 
hvem?

• Norsk Bergverk/NGU? Med 
blankofullmakt om 
giftdumping?
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