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En mer miljøvennlig gruveindustri 
• Mindre avfall 

– God utnyttelse av mineralene som tas ut 
– Alternativ bruk av gråberget 
– Tilbakefylling i gruvene 
– Avfallsavgift, enten på dumping av avfall eller på bruk av 

«jomfruelig» materiale 

• Ikke bruk sjøen som avfallsplass 
• Beste tilgjengelig renseteknologi 
• Reduser arealkonfliktene 
• Restaurering av naturen etter bruk 



Sjødeponi, landdeponi eller ikke 
deponi? 

•Eksempelet Stjernøy: 
 

• Gruva slipper i dag årlig ut 300.000 tonn masse i Altafjorden 
• Godkjent som kaligjødning og kan dekke 50% av landbrukets kalibehov 
• Ikke reelt behov for deponi av noe slag 
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Uttak i 
gruva 

Ønsket produkt 

Tilbakefylling i gruva (inntil 
50%) 

Til alternative formål 
Når denne delen er stor nok, er det 
ikke behov for ytre deponi 



Indisk mineralstrategi 
Avansert ressursøkonomisk og miljømessig målsetting: 
 

• Gruver skal ikke ha avfall 
• Alt en tar ut skal bli brukt, og resten skal bli igjen i gruva 

•India endrer nå lovverket for å oppfylle denne målsettingen. 
•Gruvekonsesjon blir tildelt ut i fra hvordan selskapene oppfyller 
kravet om null avfall 

 



Regjeringens plattform 
• Regjeringen vil bidra til at også fremtidige 

generasjoner kan leve av å høste av de 
betydelige sjømatressursene vi har langs kysten 
vår.  

• Åpne for at mineralnæringen kan benytte 
sjødeponi, men stille strenge krav og sikre 
miljøovervåkning.  
 

• Kunnskap er viktig! 



To store prosjekt i dag 
• Førdefjorden: 

10.000 tonn per dag  
i 50 år 
 

• Repparfjorden:  
1,5 millioner tonn  
per år i 20 år 
 



Hva er problemet med sjødeponi? 
• “Gruveavgang i sjødeponi vil kvele alt liv på sjøbunnen.  Det vil 

ødelegge habitatene, gi kraftig negativ virkning på det biologiske 
mangfoldet og antallet organismer.  Det blir økt risiko for 
bioakkumulasjon av tungmetall i marine organismer, med 
potensiale for helseskade ved spising av fisk.” 

International Maritime Organisation (FNs havorganisasjon), nov 2012. 

 
• Slam og kjemikalier sprer seg nesten alltid lenger enn planlagt. 

Verdensbanken om sjødeponi, 2003. 

 
• Erfaringene fra Bøkfjorden (Kirkenes) og Repparfjorden viser 

kraftig negativ påvirkning av slam og kjemikalier, langt utenfor 
deponiområdet 

 



Fiskeinteressene frarår deponi 
• Etter 50 år er det anslått at fjorden vil være fylt opp med et 150 meter 

tykt lag med avgangsmasser, dersom alt avfallet blir i ro på bunnen. Det er 
imidlertid stor usikkerhet med hensyn på spredning av fine partikler og 
effektene av dette.  

  
• Fiskeri- og kystdepartementet mener at dagens kunnskapsgrunnlag er for 

mangelfullt til å trekke en endelig konklusjon. Basert på de 
betenkelighetene vi redegjør for i det følgende, mener Fiskeri- og 
kystdepartementet at det bør gjennomføres ytterligere undersøkelser 
som kan bidra til å dokumentere gruveavgangens oppførsel og effekter i 
Førdefjorden. 

 
• Fiskeridepartementets brev til tidligere miljøvernminister om bruk av Førdefjorden som søppelplass 

 



Havforskerne frarår deponi 
• ”Tungmetallforurensingen av kopper vil alene være nok 

til å fraråde utslippstillatelse”, heter det i 
Havforskningsinstituttets høringsuttalelse til gruve-
prosjekt i Repparfjorden i Finnmark.  
 

• Gruveavgangen inneholder store mengder kopper 
vurdert ut ifra toksisitet på marine organismer, og 
deponeringen eller deponiet er på ingen måte så 
kontrollert som det tilsynelatende fremgår i søknad og 
kunngjøring 



Havforskerne frarår deponi 
• Havforskningsinstituttet konkluderer om Førdefjorden: 

«En forurensning av den størrelse og varighet som her 
planlegges, representerer ikke en bærekraftig bruk av 
Førdefjorden. ... Avfallsdumpingen kan få store følger 
og strider mot miljømålene i Vannforskriften … 
Forurensningsloven, Havressursloven og 
Naturmangfoldloven». 

• HI mener kunnskapsgrunnlaget i KU’en er mangelfullt  
• Strømmen er 2-3 ganger sterkere enn det NIVA / KU la 

til grunn 
• 5 cm per sekund gir 4 km flytting av finmasse pr døgn.  



Nanopartikler og bergverk 
Malmen blir knust og malt 

Det blir alltid dannet ekstremt små partikler 
i nanoområdet. (1 nanometer = 1 
milliontedels milllimeter) 

EUs juridiske regelverk sidestiller utslipp av 
tilfeldig produserte nanopartikler (som ved 
gruvedrift) med utslepp av bevisst 
produserte partikler. 

Nanopartikler som forurensning er på vei 
inn i EUs lovverk, og dermed i vannforskrifta 
og annet norsk lovverk med basis i EU-
direktiv 



Hva er problemet med nanopartikler? 
Kjemisk stabile og «ufarlige» stoff kan få helt nye egenskaper når de 
opptrer i ekstremt små dimensjoner.  Avhengig av dimensjon og 
partikkeltype kan de: 

• trenge gjennom cellevegger 
• Virke sterkt oksiderende 
• skade genmaterialet 
• hemme vekst og fotosyntese 
• transportere tungmetall ut av sediment 
• transportere tungmetall inn i organismer 
• bli akkumulert opp gjennom næringskjedene til skade for folk 

 
•I Førdefjorden skal det slippes ut  ca 100 tonn TiO2 og 1400 tonn SiO2 
•I Repparfjorden skal det slippes ut Al2O3, SiO2 og Fe2O3 
 



 



Hva sier Klima og miljøministeren? 
• Nanopartikler er små partikler som er mindre enn 0,0001 

millimeter. Representanten har rett i at slike 
nanopartikler, eller mer generelt nanomaterialer, kan ha 
andre egenskaper enn de samme stoffene ellers kan ha. 
Det er viktig å kunne identifisere nanomaterialer på en 
felles måte i ulike regelverk, og Kommisjonen i EU har 
derfor lagt frem en anbefalt definisjon av nanomaterialer. 
Det stemmer at denne definisjonen av nanomaterialer 
ikke skiller mellom naturlig, tilfeldig oppstått eller 
fremstilt materiale. Nanomaterialer er som definisjonen 
sier relatert til størrelsen av partiklene, og forskjellige 
typer partikler i nanostørrelse vil kunne ha ulike 
egenskaper. Noen nanopartikler kan være farlige, andre 
ikke. 



Klima- og miljøministerens svar om 
nanopartikler i Stortinget: 

• Noen nanopartikler kan være farlige, andre ikke. 
Det må vurderes om de enkelte stoffene har 
miljøeffekter, om de er biotilgjengelige med mer.  
 
Det er i dag et behov for kunnskap om helse- og 
miljøeffekter av nanomaterialer. 
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Verdenskartet for dumping av gruveavfall i havet 

Tyrkia 

Noreg 

Tyrkia 

Indonesia 

Papua New 
Guinea 

Eksisterande Planlagde 

Norske utslepp: 
Bøkfjorden 
Frænfjorden 
Stjernøysundet 
Ranfjorden 
Tysfjorden 
Bergsfjorden (Senja) 
(Førdefjorden) 
(Repparfjord) 



Klage til ESA? 
• Dumping av gruveslam i fjordene er miljømessig uforsvarlig og brudd 

på EUs vannrammedirektiv 
 

• Aktuelt å klage Norge inn for ESA dersom 
1. Det blir gitt tillatelse til nye utslipp eller økte eksisterende utslepp 
2. Det ikke blir lagt opp til å avslutte dagens utsleppstillatelser innen 

2021 
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Gruveslambanken i Bøkfjorden, Sør Varanger. 2011 
Foto: Mads Løkeland 



Gjenvinning 
(Urban Mining) 

Sterkt redusert forbruk i vår del av verden 
+ 
solid arbeid med gjenvinning 
= vesentlig redusert behov for nye gruver 
 
Ikke minst gjelder dette sjeldne metall frå 
gruver med stor risiko for miljøskade og 
store naturinngrep 
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