
 Med mineraler inn i framtiden 
Fra tærekraftig til bærekraftig? 

 



Befolkningsutviklingen er avgjørende for ressursbruken 



1; før-
moderne 

2. Urbanisering-
industrialisering 

3. Modent 
industrialisert 

4. post-
industrialisering 

Fødsler 

Dødsfall 

Befolkning 

Basemetaller 
og jern 

Spesialmetaller/råstoffer 

Tid 

Andels-
tall 



Parallelle utviklingstrekk 

• Kraftig industrialisering i deler av verden: Kina og 
Brasil, India på vei, Afrika i startgropa. Dette gir sterk 
vekst i jern, legeringsmetaller og basemetaller. 

• Høyteknologisk revolusjon – vekst i en rekke 
spesialmetaller og rene kvaliteter av industrimineraler 

• Grønn energi – krever flere typer metaller og 
industrimineraler 

• Nanoteknologi – usikkert utfall men mineraler blir nok 
viktig 

• Flere folk – mer utbygging. Krever mer 
byggeråstoffer av tilpasset kvalitet 
 

• Motvirkende: teknologidreven effektivisering av forbruk 



Hver av oss bruker 13 tonn norske råstoffer pr år…. 
Dette øker. 



Bergen kommunes behov for 
byggeårstoff fram til 2040 



• Steinalderen gikk ikke over pga mangel 
på stein 

• Oljealderen tar ikke slutt pga mangel på 
olje 

• ”Gruvealderen” tar ikke slutt pga mangel 
på mineraler 
 

….men 



• En rekke andre mekanismer (mangel av nye 
funn, monopoler, ”mineralnasjonalisme”) kan 
medføre knapphet i mineralbaserte sektorer: 
europeisk bekymring (og norsk…) 



Verdikjeden i Norge 2012 
(kan også leses som ”avhengighet”) 

Utvinning 13 
mrd NOK 
(6000 
arbeidsplasser) 

Eksport 7 mrd 
NOK 
Import 27 mrd. 
NOK 

Bearbeiding av 
mineralske og 
metalliske 
råstoffer 
107 mrd. NOK 
(21 000 
arbeidsplasser) 

Utvalgt industri 
som benytter 
mineralske 
råvarer eller 
bearbeidete 
mineraler 
600 mrd NOK 
(290 000 
arbeidsplasser) 

Utvinning Råvarebasert Mineralprodukt-basert 

Europa: 70% av alle verdikjeder 
begynner i en gruve eller et steinbrudd 



• Hvis verden skal gå i retningen vi ønsker, 
kreves utvinning av nye mineralressurser 
før vi kommer så langt at resirkulering tar 
betydelige deler av behovet 

• Mineralutvinning fra berget er, enn så 
langt, en nødvendighet for å nå en 
bærekraftig framtid 



Men hvorfor akkurat her? 

• Hvorfor i mitt nabolag? 
• Hvorfor i Norge, kan ikke andre land med 

styggere natur eller mer desperat 
økonomi gjøre dette? 

• Kan vi ikke bare senke forbruket? 
 
 

…men hvis vi aksepterer at vi skal utvinne 
mineraler, så må vi finne måter å gjøre 
dette så bærekraftig som mulig 



To viktige forutsetninger 



1. ”Det Ville Vesten er ikke 
som før…” 

(Arne Bendiksen) 

Fortidens 
synder: 
slike ønsker 
vi ikke å 
lage flere 
av 



Fra Hekateus (ca. 500 f.kr. Til Google earth: vi plikter å øke 
kunnskapen om jordkloden, og denne kunnskapen forplikter. 
Vi kan ikke tillate oss ”Hvite felt” og ”Ikke-kunnskap” 

2. Naturkunnskap og muligheter til det gir ansvar 



Naturkunnskap kan ikke 
det. Vi trenger god og 
korrekt kunnskap om 
naturen, ressurser og 
mangfold.  

Tiltak 

Kunnskap Tiltak 

Kunnskap 

Økonomiske 
teorier bygger på 
forutsetninger 



Pilarer for mer bærekraftig 
mineralnæring 

• Ressurskunnskap/naturkunnskap 
• Ressursforvaltning 
• Ressursutnyttelse 
• Gjenvinning 
• Fotavtrykk 
• Teknologi 
• Lovverk, planlegging og tilrettelegging 
• Dialog mellom interesser 

 
 



Ressurskunnskap  

• Hvilke ressurser og hvor 
• Anvendelser  
• Konsekvenser av utvinning 



Magnetiske egenskaper 

Stråling 

Elektromagnetisk 

Analyser av jordprøver 

Berggrunnsgeologi 

Forekomster 

Kart for planlegging 

Seismikk 





Ressursforvaltning 



Noen mineralressurser er viktigere å sikre enn andre 
Noen områder er rikere enn andre 
Dette må inn i vår arealforvaltning 



Ressursutnyttelse 

Avfall fra jerngruver i Ukraina 



280 millioner tonn  
malm i Rogaland: 
Apatitt (fosformineral) 
Ilmenitt (titanjern) 
Magnetitt (jern) 
Feltspat ++ (keramisk?) 

Framtidens råstoff? 



Gjenvinning  

 

Øker, men ikke nok til at det på 
kort sikt kan dekke mesteparten 
av behovet 



Hva er forskjellen mellom en Nokia 5130 og 5230? 



Minimere fotavtrykk  
• Før produksjon 
• Under produksjon 
• Etter produksjon 



Miljøvennlig framtid… 

…men er du sikker på at du vil vite hvor mineralene 
kommer fra og under hvilke forhold de er framstilt? 
Hva gjør vi hvis bærekraft på produkter måles på samme 
måte som eks. bygninger? EU: nettopp denne 
problematikken er lansert som tema 



Tilbakefylling: noen ganger er det ålreit 

Driftsone 
Nylig re-vegetert 
sone Eldre re-vegetert 

sone 



Teknologi  

• Under bakken: automatisering og målretting 
• Over bakken: energiforbruk, prosesser, 

inngrep 
• Etterbruk og rehabilitering 



VISJON 

CO2 (problemavfall)  CO2 (ressurs) 
Industriell bruk av CO2 kan gi nye muligheter for verdiskaping 

VERDI  
skaping Prosess 

industri 
GRUVE- 
DRIFT 

Gass, kull CO2  

Verdifulle 
PRODUKTER 
 
 
AVFALL  
for 
deponering 

Mineraler 

VERDI  
skaping 

Prosess 
industri 
GRUVE- 
DRIFT 

Verdifulle  
PRODUKTER 
 
 
CO2-holdig 
mineralogisk 
AVFALL for 
deponering 

DEPONI 
På land eller sjøbunn 

Mineraler 

Industriell 
utvikling 

basert på CO2  CO2  

• Gasskraftstasjon 
 El. kraft + CO2  

• Jernmalm+ 
Prosessindustri 
(Ironman)  Jern + CO2 

• … andre 
 
 
 

• CO2 + dunitt/olivin  
 Karbonat + SiO2 + Ni 

• CO2 + anortitt 
(CaAl2Si2O8)  Al2O3 + 
SiO2 + CaCO3 

• …. andre muligheter 



Planlegging  

Valg?: økende tungtransport 
på vegnettet og CO2-
utslipp, eller pukkverk i 
nabolaget 



10% 

80% 

Larvikitt: hva er viktigst: selge og skipe ut 
all avfallsstein eller rekreasjon langs 
kysten? …og hvilken kyst? 



Det handler om 

• Kunnskap for å ta gode beslutninger 
• Tydelige krav for å minke fotavtrykkene 
• Forutsigbarhet og langsiktighet for å 

stimulere miljøriktige investeringer 
• Forskning og kunnskapsinnhenting for å 

finne nye veier 
• Møteplasser for gode dialoger 

 



Takk for 
oppmerksomheten 
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