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Bergindustri har krevende effekter som må håndteres  
• Støy  
• Støv 
• Påvirkning av landskap  
• Trafikk 
• Deponi av restmineraler 
• Påvirkning av biologisk 

mangfold 
• … 

 



Bærekraft:  

Til konstant diskusjon i 
bergindustrien de siste årene  

en utvikling som imøtekommer behovene 
til dagens generasjon uten å redusere 
mulighetene for kommende generasjoner 
til å dekke sine behov 



På Twitter i forrige uke 



Aller viktigst 

• En lovnad om å bestrebe 
seg på så skånsom drift 
som mulig  
 

• En holdning om konstant 
forbedring  
 

• Vilje til dialog 
 

• Dette kan oppleves som 
krevende! 
 





Bærekraft – noen temaer 
 

• Ressurseffektivisering 
 

• Energiøkonomisering 
 

• Gjenvinning 
 

• Substitusjon 
 

• Kortreiste mineraler 
 



Men før det – deponi   
• Sjø eller land – både forrige og ny regjering tillater deponering  

i sjø under streng kontroll 
 

• Norsk Bergindustri:  
– Best praksis til grunn 
– Norsk geografi er spesiell, få andre land som  

praktiserer deponi i sjø 
– Deponering i sjø kan være mest bærekraftig løsning. 

Ikke avrenning, støv, ras 
 

• Chile er et land som har både fjorder og gruver 
– Interesserte i norske erfaringer 
 

• Erfaringene er relevante også på Grønland 
 

• Deponiarbeidsgruppe 
– Erfaringsdelingspool 
– Jobbe for best praksis 
– Akseptkriteriebaserte utslippstillatelser ønskelig 

 
 
 
 

Prosess mot EU 2014:  
• Dokumentere at deponering i sjø er i tråd 

med best praksis 
• Norsk Bergindustri 

kunnskapsutviklingsprosjekter 
• Solid norsk representasjon i arbeidsgruppe  

 

 



Ressurseffektivisering  

• Handler delvis om å ta ut 
hele ressursen  
– Dagbrudd er bedre enn 

underjordsdrift 
– Under jord setter igjen 

betydelige deler av ressursen 
 

• Mer effektive løsninger i 
verdikjeden 
– Utvikle materialgjerrige 

løsninger 
– Færre kilo mineral pr. bil 

innebærer at samme ressurs 
rekker til flere 

  

 



Energiøkonomisering  
• Energi er en viktig 

kostnad  
– Ønske om å spare på 

dette er stort! 
 

• Utvikle mer 
energigjerrige 
løsninger/prosesser  
 

• Tett samarbeid med 
leverandører 



Gjenvinning – Urban Mining 
• Vektlegges sterkt bl.a. av EU 

 
• Mer gull i gamle mobiltlf. enn i berget 

 
• Pukk i mer befolkningstette land i 

Europa: høyere gjenvinningsfaktor enn 
her 
 

• Ethvert tonn gjenvunnet mineral sparer 
et tonn jomfruelig materiale  
 

• Begrensing: låst i  funksjon 
– Kan ikke rive et hus bare for å gjenvinne 

det 
– Fjerne en kobberledning bare for å   lage 

en ny 
– Igjen begrensing i tilgjengelige ressurser 
 

Fremdeles et betydelig potensiale – Norsk Bergindustri 
skrev brev sammen med Bellona og Avfall Norge om å få 
dette på dagsordenen 

 



Substitusjon  
• Nye behov oppstår 

 
• Ny viten gjør at enkelte mineraler "går ut på 

dato" 
 

• Andre blir mer aktuelle 
 

• Enkelte ting lar seg framstille industrielt  
 
• Industrimineraler 

– Gråstein ingen ville ha for 50 år siden 
– Nå en milliardindustri i Norge 
 

• Nye grønne industrier 
– Kvarts i solceller 
– Grafitt og litium i elektriske biler og batterier til 

annen bruk 
– Niodym i vindmøller 
 

    



Kortreiste mineraler  
• Stein er tungt 

– For et lastebillass pukk transportert mer enn 30 km koster 
transporten mer enn steinen  

 
• Norsk stein utkonkurreres i Norge av kinesisk og 

indisk stein grunnet høy vektlegging av pris 
 

• Huken pukkverk ble vedtatt nedlagt uten tanke for 
konsekvenser for  
– Trafikkbildet i Oslo 
– Utslipp ved økt transport  
 

• Brenning av kalk i Verdal reduserer mengden 
transportert råstoff til Finland til ¼ 
 

• In situ produksjon av metaller 
– Teoretisk diskusjon foreløpig  

 
 

 

Dette bør vektlegges høyere i 
bærekraftighetsdiskusjonen  



Verden er et dynamisk sted  
• Darwin 

– The survival of the fittest 
– Arter har alltid blitt byttet ut  
 

• Økt bevissthet rundt ivaretakelse av bl.a. 
artsmangfold 
– Veldig bra!! 
 

• Mennesket som invaderende art  
– Så lenge vi har vært her har vi påvirket 

våre omgivelser 
 

• Vi går mot 9 mrd. mennesker 
– Hver person bruker 12-15 tonn mineraler 

pr år 
 

• Hvordan kommer det til å gå opp? 
 

 



Virkemidler bærekraft 
• Lovverk 

– Norske lover er strenge  
• høye miljøstandarder  
• arbeidstakeres stilling 
• menneskerettigheter 

– Gjøre det enklere å starte for å sikre at våre ressurser 
er med   

 
• Økonomiske stimuli 

– Forskning 
– Incitamenter grønne løsninger  
 

• Holdning til omgivelsene/samfunnsansvar 
– Etiske retningslinjer 
– dialogvilje 
 

• Teknologi 
– Leverandørene 
– Erfaringsdeling 
– Best praksis  
 

 



 Framtidens gruve – sustainable and innovatiove mine of the future 

• India har mål om null avfall 
– Godt prinsipp 
– Ikke realistisk på kort eller 

mellomlang sikt 
  
• Vision 2030 

 
• Boliden, LKAB, KGHM Polen 

+ utstyrsleverandører 
 

• Antyder 30% redusert  
deponi men ikke 100% løst  
innen en  generasjon 



Bergindustrien er en del av løsningen!  

• Vi er den nest eldste 
bransjen i verden 
 

• Vi kan klare oss uten olje, 
men aldri uten bergindustri  
 

• Nye produkter, nye 
prosesser 
 

• Norge: vi har kontroll på det 
vi driver med og vilje til å 
bidra til bærekraft  

 



Takk for oppmerksomheten! 
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