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MINN 
Mineralressurser i Nord-Norge 

2011-2014 

Foto: Morten Eriksen 

MINS 
Mineralressurser i Sør-Norge 

2013-2018 



Alta Kirkenes 
Tromsø 

Narvik 

Dekningskart for fly- og 
helikoptermålinger  
(2011-13)  

Profilkm 2011 2012 2013 Sum Areal km2 

Helikopter 17 200 18 500 31 000 66 700 13 000 
Fly 54 000 86 000 - 140 000 25 200 
Totalt 71 200 104 500 31 000 206 700 38 200 

Bodø 



MINN Helikoptermålinger  
2011 – 2013 
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Magnetiske data  
fly og helikopter 
 oktober 2013 



Nye jernmalmforekomster?? 
 
• Evenes-Bogen 



Nye grafittforekomster?? 
 
• Langøya, Vesterålen 



Nye forekomster?? 
 
• Øksfjord, Finnmark 

Mutet av Nordic Mining 



•  Geokjemisk prøvetaking: 
- Nordkinn- og Digermulhalvøya – 2011 
- Hamarøy-Tysfjord  området – 2012 
- Hattfjelldal-Røssvatnet – 2013 

•  ca. 2700 moreneprøver - 1 prøve/2-4 km2 

Foto: Ola Eggen 





Foreløpig kartplan for fly- og 
helikoptermålinger 2013-2018 
 
 
 Eksisterende helikoptergeofysikk 

(mag/rad/EM): 20.000 km2  

 Eksisterende flygeofysikk 
 (mag/rad): 15.000 km2  på land 

 

 Planlagt helikoptergeofysikk 
(mag/rad/EM): 50.000 km2  

 

 Planlagte flymålinger 2013-15 
(mag/rad): 55.000 km2  

 (inkl. 20.000 km2 på land i Midt-Norge)  

 Planlagte flymålinger 2015-17 (mag.): 
66.000 km2 (Nordvestlandet) 

 36.000 km2  (Femunden-Hardangervd.) 



Foto: Axel Műller 

Sirdal-Knaben: 
 Magmatiske og tektoniske utvikling 
 Dannelse og potensial for Mo-forekomster  



Feltprosjekter 2013 

Hattfjelldal; 
 geokjemi 

Nord-Trøndelag 
og Fosen; geokjemi 

• Finnmark 
• Repparfjord 
• Alta-Kvænangen 
• Kautokeino 
• Senja-Mauken 
• Altevann-Dividalen 
• Ofoten-Sørreisa 
• Vesterålen 
• Hattfjelldal 

• Nord-Trøndelag og Fosen 
• Trondheimsfeltet 
• Sirdal-Knaben 
• Evje-Froland 
• Bamble 



Alle data ender opp i 
NGUs databaser 
Finn dem på: 
www.ngu.no 



Mineralforekomster har historisk sett blitt 
presentert som punkter og ikke blitt differensiert 
på viktighet. 
Uten områdedefinering og klassifikasjon av 
viktighet står forekomstene forvaltningsmessig 
svakt… 



”For å sikre dagens og fremtidig behov for 
mineralressurser, forventer regjeringen at 
fylkeskommunene og kommunene vektlegger 
hensynet til mineralressurser i arealplanleggingen”  

Strategi for mineralnæringen, 2013 

”Regjeringen forventer at planleggingen synliggjør 
mineralressurser av nasjonal og regional betydning 
slik at disse kan ivaretas på en måte som ikke er til 
hinder for framtidig verdiskapning” 

(Veileder til Plan- og byggningsloven T-1497, 2011) 



Forvaltning av nasjonalt og 
regionalt viktige forekomster 
 

En god forvaltning av mineralressursene er 
avgjørende for å realisere målet om økt 
verdiskaping i mineralnæringen. 

For at viktige mineralforekomster skal ivaretas 
i arealforvaltningen, er det nødvendig at 
verdien av slike ressurser synliggjøres. 

Norges geologiske undersøkelse skal innen 
2014 utvikle et klassifikasjonssystem for 
mineralressurser basert på 
verdiskapingspotensial og regionalt 
ressursbehov der det fremgår om ressurser er 
av regional eller nasjonal betydning. 

Dette skal være et verktøy til bruk i kommunal, 
regional og statlig arealplanlegging. 



• Utvikle konsept og metode for klassifikasjon og vern av 
mineralforekomster av offentlig betydning 

• Utvikle et rammeverk for kartlegging, definisjon og 
dokumentasjon av forekomster av “offentlig betydning” 

• Klassifisere forekomster av lokal, regional, nasjonal og 
Europeisk interesse og betydning 

• Involvere alle relevante aktører i Europeisk ressurs-
sammenheng fra lokalt, regionalt, og nasjonalt nivå til EU-nivå 



”I berggrunnen er påvist 
metaller for 1388 
milliarder kroner, 
industrimineraler for 400, 
pukk og grus for 500 og 
naturstein for 300” 
 
Ron Boyd,  
NGU årsrapport 



Klassifisering av mineralforekomster: 

 

NGU vil operere med følgende terminologi: 

 
• Forekomster av internasjonal betydning 

• Forekomster av nasjonal betydning 

• Forekomster av regional betydning 

• Forekomster av lokal betydning 

• Forekomster av antatt liten eller ingen økonomisk 
verdi 

• Forekomster som ikke er klassifisert 

Tellnes – ilmenitt (TiO2) 

Bjørnevatn – jern 

Åheim - olivin 

Jelsa – pukk 



”Aktsomhetsområder/hensynssoner” 

I tillegg til definerte forekomster og 
deres klassifisering skal det tilstrebes å 
lage aktsomhetskart for viktige 
”mineralressursprospekter” i Norge. 
Disse skal særlig definere områder der 
mulighetene til å lokalisere nye 
forekomster regnes som store.  



Prospektivt område 
 
Areal med høy sannsynlighet for 
funn av udokumenterte 
mineralforekomster. 
 
Aktsomhetsområde 
 
Forvaltningsmessig viktig. 
Forekomstpotensiale må 
avklares/vurderes geologisk OG 
politisk før arealdisponering. 
 

Provins 

Prospektivt område 

Forekomst 

Registrering 

Databasenes arealhierarki 



Prospekt: Geologisk utredning -> politisk behandling 

Krav om nærmere undersøkelser i arealplaner?? 

Forekomst: politisk behandling ved alternativt ønske om arealbruk 

Forvaltning av forekomster og prospekter 





LARVIKITT 

geoportalen.no 



Bærekraft. 
”development  that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to 
meet their own needs” 

 

Bærekraft i mineralutvinning et forvaltningsspørsmål som 
bl.a. innebær å sikre tilgjengeligheten på ikke-utnyttede 
ressurser for fremtidens nordmenn... 

ICUN, 2006 NASA 



Takk for oppmerksomheten 
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