
Faktaark til deg som vil redde Repparfjord
Kjære fjordaktivist. Dette arket er fylt med fakta og det viktigste du trenger å vite om
Repparfjordsaken. Her finner du litt om historien og hva som har skjedd i saken, de viktigste
argumenten og litt informasjon i sivil ulydighet.

Litt historie og de viktigste argumentene
Regjeringa har gitt gruveselskapet Nussir ASA tillatelse til å ta samisk beiteland til
kobberutvinning, og dumpe 30 millioner tonn gruveavfall i Repparfjorden, en nasjonal
laksefjord. Helt tilbake i 2012 søkte Nussir om utslippstillatelse. Siden da har
selskapet jobbet med å skape tillit i Kvalsund. Både kommune og regjering har gitt
de alle tillatelsene de trenger, og sommeren 2021 har de varslet oppstart av
prosjektet. En stor enhet av miljøorganisasjoner og forskere har sagt tydelig i fra om
konsekvensene av dette prosjektet ikke kan tillates.

Reindrift
Gruva er planlagt i Reinbeitedistrikt 22 Fiettar, og både distriktet, Norske Reindriftssamers
Landsforbund, og Sametinget har protestert kraftig mot etableringen av gruva. Det er vår-,
sommer-, og høstbeite i distriktet, og over 8000 rein er gjennom området i løpet av et år.
Flere reineiere har sagt at de må legge ned, hvis gruva realiseres. Det er utrolig trist.
Reindrift er viktig og tradisjonsrik og blir stadig utsatt for utbygging på samme måte som
naturen. Den presses stadig på mindre områder og Nussir sin gruve vil derfor bare gjøre ting
enda vanskeligere.

Fisk og natur
I gruva skal de utvinne kobber. De massene de tar ut, men som de ikke skal bruke skal de
dumpe rett i den nasjonale laksefjorden Repparfjord. Avfallet de skal dumpe inneholder store
mengder tungmetaller. Havforskningsinstituttet har flere ganger gått ut mot gruva og sagt at
dumpingen vil ha store konsekvenser for livet i fjorden. Også tidligere erfaringer, tilsier at
livet i fjorden vil bli rammet hardt. På 70-tallet var det en aktiv gruve i Repparfjord som
dumpet gruveavfallet i sjøen. Dette er 50 år siden, men det er ikke før de siste 10 årene livet
i fjorden har begynt å komme tilbake til sånn den var før. Repparfjord er 1 av 29 laksefjorder
i Norge, og disse må vi ta vare på.

Naturen er i stadig angrep og spesielt naturen i Finnmark. Den står til fare mot utbygging og
naturen i landet forsvinner bit for bit. I tillegg til de store konsekvensene dumpingen i fjorden
vil ha er også gruva et stort inngrep i seg selv.

Behov for kobber og arbeidsplasser
Selskapet rettferdiggjør gruva ved å snakke om det store behovet for mineraler, særlig
kobber, til det grønne skiftet. Det finnes andre måter å få tak i kobberet. NRK har lag en sak
hvor de skriver om at hvis Norge hadde full utnyttelse av det resirkulerte el-avfallet ville vi fått
mer kobber enn fra Nussir-gruva. (les saken her:
https://www.nrk.no/norge/mer-kobber-i-el-avfallet-vart-enn-i-repparfjord-gruven-1.14459213)

https://www.nrk.no/norge/mer-kobber-i-el-avfallet-vart-enn-i-repparfjord-gruven-1.14459213


Dette viser at det finnes alternativer og at gruvedumping ikke er den eneste løsningen.

Når alt kommer til alt handler dette om hva vi synes er viktigst. Penger eller natur. Vi mener
Naturen, den samiske tradisjonen og fisken må prioriteres over arbeidsplasser og kortsiktig
profitt.

Sivil ulydighet
Sivil ulydighet er et ikke-voldelig lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser som
begås i full åpenhet, og fordi de som begår lovbruddene føler seg mer forpliktet av andre
verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven. Et eksempel er at man
mener at vedtakene som gjør dumping av gruveavfall i fjorden lovlig, er en større urett enn å
la være å flytte seg når politiet ber om det, og derfor sperrer en anleggsvei eller fester seg til
en boremaskin.

Moralsk overbevisning, ikke vold og åpenhet
Deltakerne i aksjonene kjenner saken godt og er moralsk overbevist om at det er riktig å
stanse miljøskadene på ulovlig vis. Alle må kunne stå ansvarlig for kostnadene og
konsekvensene av sine handlinger. Det skal ikke brukes vold under aksjonene, verken
fysisk, psykisk eller noen annen form for vold. Hærverk eller sabotasje er heller ikke tillatt.
Man skal ikke skade, ødelegge, eller sette seg selv eller andre i fare. I Natur og Ungdom tar
vi kraftig avstand fra vold, både mot seg selv eller andre. Dette gjelder alle former for vold.
Det er ikke tillatt å dekke til ansiktet, eller lignende, med formål om å skjule sin identitet. Alle
aksjonister skal ha med legitimasjon og skal ha det lett tilgjengelig. Dette er til for at både
politiet, pårørende og aksjonistenes sikkerhet. Det skal ikke være usikkerhet til hvem som er
tilstede eller hvorfor.

Sikkerhet
Sikkerhet er det viktigste under aksjonen. Sikkerheten til til hverken aksjonistene, politiet,
arbeidere på auksjonsstedet eller eventuelle andre personer som er på stedet skal på intet
tidspunkt være i fare. Hvis det oppstår en farlig situasjon må aksjonene avbrytes.Ved tilfeller
av farlig sykdom eller smitte vil dette også gå under punktet sikkerhet. Foresatte til
mindreårige skal være informert.  Det tillates deltakere ned til 15 år på aksjoner, da dette er
kriminell lavalder. Dette forutsetter at de kan vise til at foresatte er informert om aksjonen.
Før aksjoner gjennomføres skal alle mindreårige ha en samtale med en som kjenner de
personlige konsekvensene av aksjonen. Aksjonstrening. Det er ikke tillatt å delta på
aksjonen uten å ha vært med på trening i forkant. Alle eventuelle aksjonister skal øve i
forkant av aksjonen, slik at de er klare og forstår hvordan man kan forholde seg til andre og
seg selv for å gjøre aksjonen tryggere.

Avgjørelser
For at aksjonene skal gå etter planen er det viktig at man ikke går utover de rammene som
settes av allmøter på forhånd eller tas underveis av ansvarspersonene som er utpekt av
allmøtet. Dersom en person er uenig med avgjørelser som fattes av allmøtet kan de ikke
være med på aksjonen.

Respekt
Selv om aksjonen gjerne er en presset situasjon er det svært viktig å holde seg rolig. Da er
det lettere å holde hodet kaldt, handle raskt og unngå farlige situasjoner. Alle skal forholde
seg høflig til politiet, og ikke provosere. Ikke rop eller løp på aksjonsområdet hvis det ikke er



avtalt på forhånd.Når man velger å ty til sivil ulydighet. Da er det viktig at det skjer på den
beste mulige måten og det gjør man med å respektere deg selv, de andre aksjonistene og
politiet.


