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Styret behandlet høringsuttalelsen om driftstillatelse for Nussir under styremøtet i Båtsfjord 19. september.                     Foto: Eirik Palm 
   

 

Delt om gruvedrift 
Styret i FeFo er delt i spørsmålet om driftskonsesjon for Nussir. Mindretallet anket 
flertallsvedtaket inn for Sametinget da høringsuttalelsen ble behandlet på styremøte i dag. 
 
Nussir ASA søkte 6. mai 2017 Mineraldirektoratet om driftskonsesjon etter mineralloven for å utvinne kobber fra 
Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune, og konsesjonssøknaden er nå ute på høring.  
 
Direktøren i FeFo avga 13. september sin innstilling til styret. Etter en samlet vurdering har Direktøren konkludert med 
at tiltaket vil bidra til en positiv samfunnsutvikling, som igjen kan gi grunnlag for ivaretakelse av samiske interesser 
gjennom økt bosetting i marginaliserte kystsamiske områder. En viktig forutsetning er at tiltakshaver sammen med 
reindriftsnæringen kommer frem til tilfredsstillende, avbøtende tiltak, slik Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har slått fast i den endelige godkjenningen av reguleringsplanen, heter det i 
innstillingen. 
 
Høringen ble lagt frem som «endret bruk av utmark»-sak og Sametingets retningslinjer om «endret bruk av utmark» 
er her sentrale. Saken ble derfor behandlet etter Finnmarkslovens § 10, som angir stemmereglene ved uenighet i 
styret.  
 
 
 

http://www.fefo.no/no/fefo/Documents/Styremoter/Styresaker/2017/2017-09-19%20Styrem%C3%B8te/Styresak%2071-2017%20Horingsuttalelse%20pa%20nussir%20asa%27s%20soknad%20om%20driftskonsesjon%20etter%20mineralloven.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-85#KAPITTEL_2
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-85#KAPITTEL_2


 

 

 
Styret var delt i synet på driftskonsesjon til Nussir, hvor fylkestingets oppnevnte medlemmer støttet Direktørens 
innstilling, mens den andre halvparten oppnevnt av Sametinget fremmet fellesforslag som går mot driftstillatelse. 
Første votering endte 3-3. Loven angir da at det kan voteres på nytt, hvor det sist valgte medlemmet oppnevnt av 
Sametinget ikke deltar i saker i «ytre Finnmark». Vedtaket endte da med støtte til Direktørens innstilling med tre mot 
to stemmer. 
 
Mindretallet anket dermed vedtaket inn for Sametinget, noe Finnmarkslovens § 10 åpner for. 
 
«Direktøren har laget et gjennomarbeidet og godt dokument hvor han belyser alle sider av driften. Så må man vurdere 
fordelene opp mot ulempene, og flertallet har kommet frem til at fordelene er større enn ulempene, og støttet 
dermed innstillingen. Jeg mener dette er et godt og viktig prosjekt med en stor oppside, men Finnmarksloven tar 
høyde for at styret kan være uenig, og har egne regler for dette. Det benyttet mindretallet seg av», sier styreleder 
Raymond Robertsen. 
 
Finnmarkseiendommen er én av flere høringsparter, og er pliktig å vurdere tiltaket etter Finnmarkslovens formål, 
særlig samiske interesser som samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse, samfunnsliv og bosetting, og 
innenfor rammen loven gir FeFo som grunneier. 
 
Dette er første gangen FeFo-styret behandler en sak etter § 10. 
 

 
 
 

KONTAKTPERSON / GULAHALLANOLMMOŠ:   
Raymond Robertsen, styreleder, direktør, tlf. 908 37 137 
Eirik Palm, leder kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 976 19 594 
 
 

 
 
 

Følg oss på            
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-85#KAPITTEL_1
https://www.facebook.com/Finnmarkseiendommen
https://twitter.com/FeFo_no
https://www.linkedin.com/company/finnmarkseiendommen
http://www.fefo.no/no/presse/_layouts/listfeed.aspx?List={FCF1A413-1B29-40CD-868C-984D2C6526EF}

