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Norges geologiske undersøkelse  



Norske fjell har store verdier, 
som kan gi grunnlag for  … 



en levende, 
framtidsrettet 
og verdsatt 

 næring 



Nye retninger, andre betingelser 



Gamle forestillinger på grushaugen 



Verdikjeden for mineralbasert industri i Norge ( 2008) 
(inkl. kull) (tall fra SSB) 

Handel  i mineralske ressurser 

Import:  NOK 31,1 mrd.
Eksport:  NOK 7,2 mrd.

Mineralproduksjon

Verdi: NOK 11,4 mrd.
Sysselsatte: 4 800 + leverandører

Produksjon av bearbeidete 
mineralske /metalliske 
produkter

-Metaller
-Ikke-metalliske mineral prod.
-Andre

Verdi: NOK 100 mrd.
Sysselsatte: 22 800
+ leverandører
Eksport: NOK 66,1 mrd.

Industrier som bruker 
bearbeidete mineralske 
/metalliske produkter 

--Papir
--Gummi/plast
--Kjemiske produkter 
(inorganisk)
-- Metallvarer
--Maskiner
--Oljerigger
--Bygg/anlegg

Verdi: NOK 488  mrd.
Sysselsatte: 180 250

11,4 + 100+ 488 milliarder - Importbalanse 23,9 
 = 600,5 milliarder kroner 



Veien videre er brolagt med  
klare politiske visjoner 

 og vilje til gjennomføring 



Fennoskandia:   
Europas 

metallprovins 



Vi kan gå sjøveien ut i verden 



… og gjennom Arktis 



Veien videre går via en mer effektiv 
utnyttelse av ressursene …  



… og at vi rydder opp etter oss 







EUs råvareinitiativ 

• Sikre tilgang til råstoffer på det 
internasjonale markedet under 
samme betingelser som 
konkurrentene 

• Etablere de rette 
rammebetingelser i EU for å 
fremme bærekraftig 
råvaretilgang fra europeiske 
kilder 

• Få til en effektiv utnyttelse av 
ressurser og stimulere til 
gjenvinning for å redusere Europas 
forbruk av primære mineralske 
råstoffer og avhengighet av import 



Veien videre er 
kompetanse og 

kloke valg 



Bergveien videre: 

• Bedre kunnskapsgrunnlaget for prospektering: Gode 
basisdata gir målrettet leting 

• Forskning på forekomster og utvikling av nye råstofftyper 

• Utvikle kompetanse i verdensklasse  

• Effektiv utnyttelse av veldokumenterte forekomster 

• Videreutvikle nordisk og europeisk samarbeid (innen FoU, 
kompetanse, leverandørindustri, infrastruktur og transport)   

• Tenke langsiktig – fremtidens forekomster 

• Utvikle grønn gruvedrift, som minimerer miljøpåvirkningene 
og sikrer bærekraft 

• Fokusere på forekomster som gir muligheter for lønnsom 
industriutvikling og mange arbeidsplasser gjennom hele 
verdikjeden 

 



Takk for oppmerksomheten 

www.ngu.no ”Samtiden er alltid steinalder” 
Gene Dalby, ”Rå” 
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