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Forord
Som en del av det treårige Byregionprojektet Fase 2 for Salten, er et av mandatene at
det ska[ leveres et forslag tiI en strategiptan for tiLrettetegging for mineralnæringen
i Satten. Arbeidsgruppen for denne p[anen har vært næringsnettverket i Salten og
styringsgruppe er rådmannsutvatget i Satten.
I til.[egg

har en faggruppe deltatt i arbeidet. Denne har bestått av:

. Ola Torstensen, fytkesgeotog, Nordtand fyIkeskommune
. Susanne l{ævermo-Sand, dagtig leder Sintef Hetgetand
. Roar Hansen, prosjektleder, Fauna KF
. KiellSture Hugaas, Etkem Salten
. Ørian Fjetde, ptant manager, Omya Hustadmarmor avd. Hammerfatl
. Harald Rundhaug, seniorkonsutent, Statskog
. Rune Finsveen, seniorrådgive¡ Kunnskapsparken Bodø
gode ringvirkningene av - mineratnæringen
skal kunne øke, har næringen behov for at
kommunene tilrette[egger og samhand[er.
I planen er det også en handtingsp[an
for prioriterte satsingsområder.

Måtet for arbeidet har vært å gi strategiske
føringer for kommunenes holdning tiI
mineratnæringen. Straiegiplanen skaI
også se på den tiirettetegging som
kommunene i Satten bør jobbe med for
at mineratnæringen skal kunne utvikles
på en bærekraftig måte og bidra til. økt
verdiskaping og økt sysselsetting i SaLten.

Måtet for planen er at den skat kunne
vedtas i atle kommunestyrene i Satten,
og være et feltes arbeidsredskap for
kommunene innen næringsarbeidet og
til rettelegging for mineral næringen.

Vi har vatgt å foreslå en strategisk pl.an for de
kommencle ti årene, f ra 2o1l-2027. Vi anser
dette som første steg i et arbeid som ligger

foran kommunene, derfor har vi også pekt på
ftere områder som bør utredes videre for å
oppnå økt verdiskaping og økt sysselsetting
i Satten. For at verdiskapingen i - og de

Strategiptanen inneho[der ett vedtegg. Dette
består av kart utarbeidet av NGU [Norges
geologiske undersøke[se) som gir en oversikt
over mineratske ressurser i Saiten.

Satten, oktober 2017
Mona Lindal
Prosjektted

StrategipLan for mineralnæringen
i Salten i perìoden 2017-2027
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a

lnntedning
det økt utvinning av nye mineralressurser
samtidig som resirkulering og gjenbruk
økes. Mineratutvinning er dermed en
nødvendighet for å nå en bærekraftig f ramtid

Befotkningsvekst og urbanisering skaper økt
behov for naturressurser. Jo [enger inn i den

post-industrialiserte fase vi komme¡ jo mer
ressurser bruker vi. Det forventes at vi btir
10 mrd. mennesker på jorda i 2050, og dette
ví[ skape utfordringer. Vi viI ha behov for å
produsere mer mat, og øke titgangen av rent
drikkevann. I titlegg vil energibehovet øke
betydeLig. Bærekraft er sentratt i utviktingen
og det grønne skiftet. Høsten 2015 vedtok
FNs medlems[and fe[[es bærekraftsmåt.
De 17 måtene og 1óg detmålene er en fetles
arbeidsplan for å utrydde fattìgdom, bekjempe
ul.ikhet og stoppe ktimaendringene innen
zo3o. For å nå disse måtene er det grønne
skiftet og å bedre sosiate forhotd, sentrale
begreper. Dermed vitspørsmå1. knyttet tit
minerater være viktige i arbeidet for å nå disse
måtene. Hvis verden skal. gå i den retning
vi ønsker, med det grønne skiftet, krever

Fornybar energi og annen miljøvennlig
teknologi krever økt titgang tiI mineratske
råstoffer. I den norske berggrunnen Ligger
råstoffene til solce[[er, vindmøtte¡ elbiler, smarttelefoner, romfartsteknotogi,
robotteknologi, hetseteknologi, mm. Skal
vi lykkes med et nytt, grønt industrieventyr
må industri og myndigheter dra i samme
retning. Mer forskning og utvikling, styrket
virkemiddetapparat og styrkede poLitiske
rammebetingelser vil være viktige e[ementer

her.

Veikart

for mineralnæringen (Norsk Bergíndustri)
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Den moderne ste¡nalder
jo mer mineraler bruker vi. Mineraler er
den mest brukte naturressurs etter vann

Att som ikke gror er mineraler, alt som gror
trenger minerater.
Norsk Bergindustri

Et skifte tiI en grønnere og mer mitjøvenntig
hverdag, forutsetter økt titgang tiL en rekke
minerater. Byggektossene i den nye stein-

Nesten att som omgir oss i hverdagen,
innehotder minerater; papir, gtass, biter,

batterier, kosmetikk, teknotogisk utsty¡ rent
vann, hus, møbler, ma[ing, gjødsel., porselen
- listen er uendelig. Jo lenger vi beveger oss
inn i den postindustriette fase, og jo større
andel av jordas befotkning som kommer dit,
StrategipLan for mineralnæringen
i Saften ¡ perioden 2017-2027

atderen er sjetdne minerater som inngår
i dagtigLivets nye og smarte teknologiske
løsninger og som er nødvendig for å produsere

mitjøvennlig

6

energi.

NGU

Hver nordmann forbruker årtig 15 tonn
mineratske råstoffer. 10 tonn av dette er
byggeråstoffer som pukk, sand og grus, som
benyttes i stor grad til. å bygge inf rastruktur.

lang rekke mineratske råstoffer; råstoffer som
finnes i den norske berggrunnen. Fornybar
energi krever titgang til kvarts, grafitt, kobber
og andre mineralske råstoffer.. En vindturbin
har ca. 300 metaller, deribtant minerater
som er vansketig å få tak i og som f. eks bare
produseres i Kina. Det er behov for 3óoo tonn
kobber for å bygge en vindpark på tooo MW. I
Kina ble det montert to nye vindturbiner hver
time i2or5.
Kilde: NGU

Norge har store mengder mineralske
ressurser. En stor del av disse ressursene
tigger i den nordtige [andsdeten.
Førstehåndsverdien av mineraler i Norge er
ans[ått til25o0 mittiarder, i till.egg kommer
bearbeidingsverdien som er anstått til8000
miltiarder {NH0 201ó). Norge importerer
dobbett så mye som vi utvinner se[v, til tross
for at Norge er i siand ti[ å produsere bedre og
mer mitjøvenntig enn de fleste andre Land. EU
produserer 3 %, men forbruker mer enn 20 %
av verdens strategiske meta[[er. Med sitt råvare

initiativ har EU satt forsyningssikkerheten
tiI Europa på dagsordenen, og peker
på Barentsregionen som et av de mest
interessante områdene for f unn av minerater.
En mangedobl.ing av utvinning av
minerater er avgjørende for at vi kan
gjennomføre det grønne skiftet.

Mangedobting av utvinning av minerater
er en forutsetning for det grønne skiftet.
Større uttak av byggeråstoffer nært
infrastrukturutbygging og prosjekter er en
forutsetning for å kunne ha en mest mutig
miLjøvennLig og bærekraftíg utvikling.

Mineralnæringen er en gtobal næring med høy
grad av forskning og innovasjon. Næringen er
svært kapita[intensiv, og domineres av store
internasjonate konsern med virksomhet i
flere verdensdeter. Næringen er [angsiktig og
ofte sees f ramtidig virksomhet i et lO-t00 års
perspektiv. Letese[skaper domineres også
av selskaper med utenlandske eiere. Det er
mange utentandske eiere i mineralnæringen
i Norge, men ressursene kan ikke ftyttes.
Selv med internasjonale eierinteresser er
ressursene lokate, og ringvirkningene kommer
også tokal.t og regionatt. I Satten er Elkem og
0mya Hustadmarmor gode eksempl.er på det.

Dersom en aksepterer forutsetningene
for det grønne skiftet, viI de potitiske
spørsmåtene og valg bti:

.
'
.
.

Hvorfor i mitt nabotag?
Hvorfor i Norge?
Kan ikke andre [and med styggere natur og
mer desperat økonomi enn Norge gjøre det?

Hvorfor kan vi ikke bare senke forbruket?

Hvis vi aksepterer at vi skal utvinne minerate¡
må vi basere dette på kunnskap og finne
måter å utvinne og produsere på som er så

Produksjonen må skje der [okaliteten befinner
seg. Mineralutvinning kan gi lokalsamfunn
l.angsiktig industri som ikke kan fl.yttes på.

bærekraftig som mulig. Forutsetningene
for å drive utvinning vilvære at:

Naturressurser gir grunntag for svært mye
av verdiskapingen i Norge. Mange av våre
verdikjeder er helt avhengig av titførse[ av
minerater. 7Q o/o av aLle verdikjeder i Europa

. Vit ikke ha sterkt forurensede
- sikre

.

begynner i en gruve e[[er i et steinbrudd.

uttaksområder

at fortidens synder ikke skjer igjen

Vi trenger korrekt kunnskap om naturen.
Naturkunnskap gir ansvar.

. Vi viI drive bærekraftig verdiskaping.
. 0f fenttige myndigheter og næringsliv jobber

For å produsere sotceltepane[, vindmøtler, etbiler og annen miljøvenntig teknotogi trengs en

sammen for å skape en grønn innovasjon.
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Norsk mineratnærings verdikiede i zors:
Utvinning:
13 mittiarder N0K, óooo arbeidsplasser [eksport 7 mittiarder, import 27 mil.[iarder).
Beerbelding av mineratske og metattlske råstoffer/råvarebasert - også lmporterte:
107 mitl.iarder N0K og 21000 arbeidsptasser.

l¡lineratbasert produksion lindustri som benytter mineratske råvarer etler bearbeidede

miner¡[erl¡
ó00 mil.l.iarder N0K og 29o 000

arbeidsptasser.

KIde: Direktoratet for mineralforvaltning

1.2 Tilrettelegge for næringsutvikting
Kommunenes rolle og mandat er titrettetegging
for en bærekraftig utvikting i næringen.
Det som kjennetegner en kommune som
Lykkes med næringsutvikling er at det
er vi[je tit titretietegging, korte og raske
behandtingsrutiner, god inf rastruktu¡ relevant
fagkompetanse, og at kommunen setter av
titstrekkeLig areaI tiI næringsetabteringer.
Kommunene skal med hjemmel i Ptan- og
bygningstoven drive area[ptanlegging. For' å
styrke god næringsutvikting skaI kommunene
drive [angsiktig og kunnskapsbasert
areatptanlegging som ivaretar mineratressurser
og søker å unngå interessekonftikter. Å
karttegge mineratressursene i Norge er en
stattig oppgave. Norge er underprospektert og
kunnskapen om våre mineraler må Uli bedre.
Kommunene er avhengig av kunnskap om
hvilke ressurser de har i sin kommune, hvor de
tigger og hvil.ke verdier de utgjør. Rammeverket
må legges til rette for gode, oversiktlige og

resirkutering. Det som vurderes som avfat[
i dag, kan ved nye utnyttelsesformer og
ieknotogi, bti en vikiig råvare i morgen
og kommunene kan bidra til. dette.
Norsk Bergindustri sin visjon iveikart for
mineratnæringenr
Den norske mineratnæringen skaI
bidra tiL økt produksjon av viktige
mineratprodukter. Vår visjon er en f ramtidig
ktimanøytraI mineratnæring med fu[[
ressursutnytte[se og ingen restmineraler.
Kommunene kan også bidra i arbeidet
med å bygge nettverk metlom de
forskjetLige næringsaktører i hete denne
prosessindustrien, bidra tit å etabtere
stike, e[[er støtte eksisterende.
Gode utdanningstitbud og tilrettetegging for
forskning og innovasjon er viktige faktorer
1^-.,^1.-+
^^ ,.+,,:l-l:^^
rur vs^Þr, u9
ur,vr^r.ilrv ;r *;^^-^l^--;^^^ilililsr durær ilrvs¡r.
Her kan også kommunene bidra ved å
bruke eksisterende opptaeringstitbud og
forskningsinstitusjoner i regionen. Vi har blant
annet en Newton-moduI for mineratnæringen
i regionen som atte ungdomskoter i
regionen kan bruke. Kommunene bør også
bygge opp under dette, og drive positiv
omdømmebygging og f ramsnakking av til.bud
som finnes og påvirke tiI opprettetse av nye.

l^-.,+-i^L^-^

n^+ f:J-^-^^g
tut ur,Þtvudt g -l^^--^^^^-^Prcil rPr u5s55Ër. rJËr, urur cil u95d
tit å øke forutsigbarheten for bedriftenes

beslutning om investeringer. Kommunene
kan bidra tiL å påvirke sentrate myndigheter
til. å styrke karttegging av mineralressurser
i Norge og drivverdigheten av disse.
<Vi går ikke tom for minerater, men mangel
på kartLegging og nye funn, monopoler og

mineratnasjonalisme kan føre tiI knapphet.>
Tom Heldal, NGU

er bekymringsfutl.t at det er såpass
utbredt å tro at vi faktísk kan ktare oss uten
mineratutvinning, omtrent som om det er
noe vi kan vetge å avstå fra. Det er det ikke,
med mindre man mener at betastningen med
slik produksjon bør tas av andre mennesker
i verden stik at vi nordmenn kan slippe.>

<<Det

Videre kan kommunene titrettelegge og

stimutere tit tittak som bidrar til bedre
ressursutnyttetse og god samhandting
meltom næringsaktører. Ved å utnytte
ressursene bedre og utvikte bedre
systemer for gjenvinning, avfattshåndtering
og nye bruksområder for produktene,
viI en kunne bidra til. større grad av

Strategiplan for mineraLnæringen
i Satten i perioden 2017-2027

Tom Heldal, NGU
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2. Bakgrunn
rekke av produktene vi omgir oss med til
dagLig innehotder industriminera[er, b[ant

Minerater er den mest brukte
naturressursen etter vann.

Hva er

annet papir, ptast, keramikk, sement, gtass
og maling. 0msetningen av industrimineraler
har økt med t7 o/oi zo16 f ra tidIigere år.

minerater?

Minerater er fellesbetegnetsen på
fer o g m i nera [e r. M i nera lressu rsene
detes opp etter produksjon av utíke råstoffer.
Vi deler disse vanligvis opp i 5 hovedgrupper:

Itletaller, etler meta[[iske malmer er bergarter
som innehotder metatter som f.eks jern,
kobber nikket, ilmenitt, titandioksid. Att som
elektrifiseres trenger kobber, og behovet øker

byg geråstof

ved økt velstand, urbanisering og det grønne
skif tet. I Norge er omseiningen redusert med b4

Byggeråstoffer er pukk, grus, sand og leire.
Dette er en felles betegnelse på løsmasser til
bygge- og anteggsformål og titstag til betong og
asfalt. I geologisk terminologi defineres sand og
grus innenfor bestemte kornfraksjoner. Pukk

%

er knust fjetl.. De mest vantlge bergartene som
brukes tiL pukk er gneis, granitt, kvartsitt, gabbro
og til.sl.ag tiI betong og asfatt. Byggeråstoff er
dominerende i det norske uttaket av minerater,
og utgjorde 59 % av den tota[e omsetningen av
mineratske råstoffer i 2016. 0msetningen av
byggeråstoff har økt med ó % fra iidtigere år.

lndustrimineraler er minera[er

for meta[[iske malmer i zo16 sammentignet

med tidtigere, mye pga. konkursen i
Sydvaranger og nedgangen i jernma[mprisene

Xaturstein er betegnetsen på att stein som kan
sages, spattes etter hugges tit bruk i bygninger,
monumenter og uteareater. Naturstein inndetes
i bLokkstein, skifer og murestein. lnnvendig
brukes naturstein tiL golv, vegger, trapper
og benkeptater til" kjøkken og bad. Utvendig
benyttes naturstein tiL takstein, fasader,
btokker, skifer og kantstein titstøttemurer og
parkantegg. Eksempler på naturstein er marmor,
granitt, skifer m.f [. 0msetningen her er redusert
med t0 o/oizo16 sammentignet med tidtigere.

og

bergarter som på grunn av sine fysiske
og kjemiske, ikke-metatliske egenskaper
danner grunntag for industriel'l' utnyttetse
Eksempler på dette er kalkstein, apatitt,
fosfat, dotomitt, otivin, tatk, kvarts, grafitt
m.ft. Anvendetsesområdene er mange. En

Energimetaller er steinkut[

og torv. Den

norske omsetningen er redusert i Zo16
med 38 % fra de foregående 3 år.
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<De etdste bergartene i Nord-Norge er bortimot 3 mrd. År gamte, mens
de yngre er ca, 150 mitt. år gamle. Dette gjenspeiler seg i form av mange
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Kopper

forskjel.tige mineralressurser som dotomitt, kalkstein, kvarts og kvartsitt,
grafítt, olivin og tit dets utike ressurser av høyrein kvarts, tatk, beryttium
og apatitt. I tiLl.egg fins det et stort potensiaI for funn av metatter som jern,
kobber, nikket, bty/sink, guLL og sjetdne jordmetalter. Et karakteristisk trekk
i [andsdelen er store områder med rene grovkrystaltine karbonatbergarter
[katkstein og dol.omittl. Som råstoff tit prosessindustrien er disse i
verdensktasse. I samme kategori kommer forekomstene med tatk og
kleberstein i Hamarøy, som av NGU er karakterisert som de største i NordEuropa. Kvartsforekomstene på NasafjetL, Drag og i Svanvik er av de reneste
i Skandinavia. Forekomsten av det fosforholdige mineratet apatitt i Misvær
er de senere årene karttagt av NGU. På sikt kan dette bl.í råstoff for Yara sin
gjødseLproduksjon i Gtomfjord.> NFK-notat til mineralstrategi for Nord-Norge

I
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Aranitt lra Beiarn
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Marmor fra Fauske - Gardermoen

BodØ domkirke

w."3 Verdiskaping

- potensia[- prosessindustri

Mineratnæringen i Norge syssetsatte 4 745
årsverk i 2016. Statistikken f ra Direktoratei
for mineratf orvaltning, vis.er at omsetningen i
mineralnæringen var to,z mi[Liarder kr i 2016.
Det er en nedgang pâ lt o/o sammenlignet med
gjennomsnittlig omsetning de tre forutgående
årene. Eksportverdien utgjorde 4,4 mitliarder
kr, titsvarende 43o/o av den totate omsetningen
Nordlands andel av omsetningen er 1,1
mitliarder [tl % av den nasjonal.e i 201ól
Omsetning
Ki ld e:
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Dette er den direkte verdiskapingen av råsioffuttaket i
Norge. Nord[and er [andets tredje største bergverksfytke
35 % ar¡ so|.gt tonnasje av indr-rstrimineraler oo maIm i
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Verdiskapingsanalysen viser hvilken
betydning mineraler har også for andre
næringer iverdikjeden, både når det gjetder
verdiskaping, omsetning og sysselsetting.
Mineratnæringen har stort potensial og kan
være viktig for mange kommuners utvikling
Mineralnæringen er viktig for syssetsetting
og verdiskaping og skaper positive [okate
og regionale ringvirkninger samtidig
som den gir skatteinntekter ti[ [andet.

sysÉok¡lts ¡nnsnfor mlnerrlnrrln¡er, ¡rbelúrtåd: s¡hen

I Salten var det i zotó direkte sysselsatt
75 personer i mineratnæringen, og
tallet har vært jevnt de siste g årene.
Dette utgjør 13ok av a[[e syssetsatte i

mineratnæringen i Nordland. I til.l.egg er
antat[ sysselsatte som mineratnæringen
bidrar til i andre næringer antatt å være
43 personer. Det viI si at for hver person
som er ansatt direkte i mineratnæringen,
vil det bidra tit ringvirkninger i form av en
halv person sysselsatt i andre næringer.

Syr¡çls{ttlng I mlnrrrlnrrln¡en I r.tlonen. I fi¡ordl¡ilr, 20f
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I Salten har omsetningen i mineratnæringen
økt de siste 10 årene, og i zot6 var den på
t5t mitl.. kr. Sattens ande[ av omsetningen i

næringen befinner seg i. Dette inkluderer
skatt, lønn til ansatte, overskudd tiI eiere og
avskrivninger. Avskrivninger regnes med
fordi det er et utrykk over tid på hvor mye
bedriften har investert som også antas å
ha ringvirkninqer for [okatsamf unnet.

mineralnæringen i Nordtand utgjorde ca. l(
%. Verdiskapingen i Salten samme år er på
ca.92 mil.t. kr. Verdiskapning er resultatet av
aktiviteten som blir igjen i samfunnet som
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og Satten kunne ha et stort potensial. til
utvikling av ny virksomhet og produksjon for
et voksende verdensmarked. Regionen har
alte forutsetninger til dette, ved at den har de

Titgang på store mengder minerater og energi
var det som skapte grunntaget for å bygge opp
den verdenstedende prosessindustrien vi har i
Norge. I prosessindustrien benyttes en stor de[ av
mineratene som utvinnes som innsatsfaktorer i
produksjonen. I tiltegg brukes mye kraft. Nordtand
er den nest største kraftprodusenten i Norge.
lndustrien i Nordtand er også vant ti[ å håndtere
energikrevende prosesser, som er viktig når
industrimineraler tas i bruk. lndustrien i Nordland
utgjør Norges nest største industriklynge og
er også verdensledende innen produksjon av
en rekke produkter som atuminium, sement,
sitisium, gjødset, ståt og forskjel,Lige typer
ferrolegeringer som eksporteres tit hete verden.

nødvendige naturressursene som skaL tit.

Streng mitjølovgivning, rike ressurser
i berggrunnen og [ang erfaring med
ressursforvaltning er btant Norges og
Sattens komparative fortrinn. Det gir oss
mutighet ti[ å kontroll.ere mitjø- og HMSforhotd ved utvinning og produksjon.
Som storforbrukere av mineraler har vi både
et moralsk ansvar for ikke å overtate at[
produksjon tiI andre, og en egeninteresse
som samf unn for å sørge for at utvinningen
foregår på en så bærekraftig måte som mutig

Ved å videreutvikte de gode synergiene
og stimutere tiI etableringer, vil Nordtand

Elkem Salten

2.2 Bærekraft - det grønne skiftet
tlver og en av oss viL i vår tevetid ha et forbruk på ,l?oo tonn av melalter og m¡nerater

og en grønnere industri. Sikker tiLgang på

en rekke minera[er er en forutsetning for
at det grønne skiftet skat bl.i en realitet.

Det er umutig å klare seg uten minerat-

produksjon

-

Mineralnæringen er en viktig forutsetning
for reindustrialiseringen av Norge og det
grønne skiftet gtobatt sett. Mineratnæringen
vil være nøkkelen tiL utvikting av ethvert
moderne, mitjøvennLig samf unn. Sikker tiLgang
tiI mineralske råstoffer er en forutsetning
for enhver industrie[[ verdikjede, særlig
knyttet tit utvikling av fornybar energi og

lngen sotcetter, vindmøller,

etbiLer, batterier elter smarte byer osv. Vi
kan ikke velge å avstå fra mineratutvinning,

med mindre vi mener at belastningen med
en stik produksjon bør tas av andre mennesker og andre steder i verden enn Norge.
Begrepet <det grønne skiftet> har fått
fotfeste i debatten om lavere klimautslipp
Strategiplan for mineraInæringen
i Satten i perioden 2017-2027
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annen mil.jøvenntig teknotogi. Vi ønsker økt
produksjon av mineralske råstoffer, samtidig
som vi ønsker at utslippene fra industriene
reduseres så tangt som mulig. Vi ønsker også
å utnytte råstoffet så godt som mutig, siik
at det som i dag ansees som avfat[ og ikke
anvendes, kan være en ressurs i framtiden.

Fotavtrykk [minimere fotavtrykket før, under
og etter produksjonenl

.

.

Teknotogi {både utvikLing og imptementering}

Lovverk/ptantegging og tilrettetegging som

stimuterer

.
.

Streng mitjøtovgivning, rike ressurser
i berggrunnen og [ang erfaring med
ressursforvattning er btant Norges og Sattens
komparative fortrinn. Det gir oss mutighet
til å kontrottere miljø- og HMS-forhotd ved
utvinning og produksjon. Som storforbrukere
av minerater har vi både et moralsk ansvar
for ikke å overlate a[[ produksjon tit andre,
og en egeninteresse som samfunn for å
sørge for at utvinningen foregår på en så
bærekraftig måte som muLig. Som forbrukere

Diatog mettom interesser
Hver avfaltsstrøm [angs verdikjeden har sitt
eget sett med mi[jøspørsmåt, f.eks. ved deponeri ng

Ved utvikting av nye og andre bruksområder

for produktene, viI mineratnæringen
bidra til. et [ukket kretstøp og en sirkutær
økonomi. Mindre mengder restminerater
som må deponeres legger tiI rette for mindre
mitjøpåvirkning og styrket [ønnsomhet.
Urban Mining etter resirkulering av mineraLer
i en sirkutær økonomi er ikke ennå drivverdig
i stor skala, men det vil kunne bti et viktig
element, og det bør tilrettelegges for dette.
Noen stoffer som kreves i fornybar teknologi
har tiI nå vært ansett som avfatI et[er
biprodukter av andre mer kjente mineraler
[for eksempet gaLtium ijernmatm).

btir vi ikke mer mitjøvennlige av å si nei til
mineratutvinning i Norge og helter overtate
dette til [and med andre industristandarder.
Hver avfattsstrøm langs verdikjeden har sitt
eget sett med miljøspørsmåt. Ett eksempeler
bekymringene knyttet til deponering av avgang

Salten trenger store mengder byggeråstoff
infrastruktur. Dette gjelder store
veiutbyggingsprosjekter i hete regionen, ny
tiL å bygge

Mutigheten til. å skape verdier og redusere
miLjøpåvirknin g f ra avfatlsstrømmer
[angs verdikjeden er potensielt en måte
som gruve- og meta[[industrien kan gi

hovedfLypLass og bydel i Bodø. I dag fraktes

byggeråstoff over store avstander både
med bi[, jernbane og båt. Hver nordmann
forbruker gjennomsnitttig 10 tonn pukk og
grus hvert år. Den Europeiske pukk- og
grusorganisasjonen [UEPGI viser at den

betydetige bidrag tiI sirku[ær økonomi, og
dermed bidra til. bærekraftig utvikting.
Ã,gjøre mest mulig ut av avgang og

gjennomsnitttige transportdistansen på
byggeråstoff i Europa i zoo3 var som følger:

utnyttetsesgrad innenfor verdikjeden, bidrar
tiL å øke den samtede ressursutvinningen
for en mineratvirksomhet. Den sirkulære
økonomi lsammen med andre relaterte
bærekraft konsepter) gir et system perspektiv
av avfallsetiminering gjennom nytenking
og redesign av produkter, prosesser [angs
verdikjeden og metlom leverandørnett.

. Vei 33 km (89 % av al[ varer transportertJ
. Jernbane 148 km [ó % av alt varer
tra nsportertl

.

Skipsfart 142km [5 % av atI varer
transportert)

Med utgangspunkt i et årLig personlig
forbruk på to tonn pukk og grus som i
gjennomsnitt må fraktes ll ki[ometer [angs
vei tiI stuttbruker, belastes norske veier årlig
1 980 000 000 tonnkitometer som følge av
transport av byggeråstoffer. 40 % av totaI
byggeråstoff går med bil, og óo o/o med båt.
20 o/o av a[[ godstransport på veier i Norge
er byg geråstoffer. Kortreiste byggeråstoff
gir et viktig økonomisk og økonomisk bidrag
ved utbygging av infrastruktur. Lange
transportavstander på Land er ikke forentig
med en kostnadseffektiv og bærekraftig
forsyning av pukk og grus. Beregninger

En fremgangsmåte for å akselerere den
sirkutære økonomien kan gjøres ved å
innføre nye innovative forretningsmodetle¡
sLik at som den måte at bedrifter
generere og fanger økonomisk verdi.

Pil,arer for bærekraftig mineratnæringr

. Ressurskunnskap/naturkunnskap
. Ressursforvalting
. Ressursutnyttetse
. Gjenvinning
13
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skaI vi være glade fordi dette favoriserer
bedrifter som driver effektivt og moderne,
Massebatanse, redusert behov for deponi,
økt gjenvinning, lavere kjemikatiebruk og
begrenset transport er sentrate stikkord i

foretatt av næringen setv, viser at ved
transport over 30 kitometer f ra uttaksstedet,
overstiger transportkostnadene setve
produksjonskostnaden. I til.tegg gir denne
transporten et stort mitjøfotavtrykk. Det
er ikke usannsyntig at Norge grunnet sin
geografi/befolkningstetthet minst tigger
på Europagjennomsnittet etter over. Ved å
redusere avstanden fra uttak til forbruker
kan man bidra positivt tiI en reduksjon
i Lokale mitjøutstipp. Kortreist stein bør
være inkorporert i enhver kommunaI
ressursptan. ltiLlegg viI kortreist stein

bransjens mil.jø- og bærekraftsarbeid.>

lYorld Economic Forum lzotsl Mining and
l{etats in a Sustainable WorLd 20Eo
Forutsetninger for en barekraftig verden:

.
.
.
.
.

bidra til. næringsutvikl.ing Lokalt.

veikartet tiI f ramtidens mineratnæring
Iutarbeidet av Norsk Bergindustril står
det følgende: <0mverdenen og bransjen
selv stitier stadig strengere mitjøkrav. Det
I

Strategiplan for mineratnæringen
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Økr fokus på gjenbruk og sirkutær økonomi

Gruvedrift forsvinner ikke
Behovet av råstoffer forsvinner ikke

Teknologivii bety mer enn noensinne
Det viI være viktig å forstå verdikjedene

Klde: Sintef

't4

2"3 Planprosesser - lovverk - rotler
Regjeringen [a fram en ny mineratlov i
2oo9 - Lov om erverv og utvinning av
mineralressurs€r. I Lov t9. juni zoog nr. tot)
Mineralloven trådte i kraft

1.

tiI grunneiers minera[er erverves ved avtate.
For å sikre grunnlaget for samisk kultur
og næringsutøvelse er det gitt en rekke
regter for leting, undersøkeLse og drift på
mineralske ressurser som gjelder spesiett for
Finnmark. Hensikten med toven var å forenkle
forvattningen, skape større forutsigbare
og oversikt[ige ram mebetingelser. Loven
stitter krav om leterett, kartleggingsrett,
utvinningsrett, konsesjoner og forholdet tit
annet lovverk. Regjeringen Stottenberg [a i
2013 f ram en strategi for mineralnæringen
hvor de sier at mineratnæringen er et
viktig satsingsområde for Norge.

januar

2010. Loven avtøste bergverksloven,

industrikonsesjonsloven kapitteI
I l, kalkstensloven, kvartstoven
og mineratavståin gstoven.
Formåtet med minerattoven er å fremme og
sikre samfunnsmessig forsvartig forva[tning
og bruk av mineratressursene i samsvar med
prinsippet om en bærekraftig utvikling.

. Rettigheter tiI mineraler
. Driftskonsesjoner
.

Regjeringens må[ for minera[næringen:
INeeri ngs og handetsdepartementets
<Strategi for minera[næringen>) :

Titsyn

lnnenfor rammene av lovens formå[ skat
loven også ivareta hensynene ti[:

. verdiskaping og næringsutvikting,
. naturgrunnlaget for samisk kultur,

næringsliv

a

En verdiskapende og tønnsom
mineratnæring med god vekstkraft.

a

Norsk mineratnæring skaI være blant
verdens mest miljøvennlige og aktivt
søke fremtidsrettede [øsninger.

og samfunnstiv,

.

omgivetsene og nærliggende områder under
d

.
.

rift,

Forutsigbarhet og effektiv saksbehandling
skaI være en rettesnor for atte statlige,
regionale og kommunale myndigheters
praktisering av regelverk overfor næringen

mitjømessige konsekvenser av utvinning, og
[angsiktig ptantegging for etterbruk elter
tilbakeføring av området.

Det er fastsatt to forskrifter til
mineraltoven. Dette er:

.

a

Forskrift 23. desember 2009 nr.18t+2lit,
mineratloven

.

Forskrift 20. desember 2010 nr. 1784 om kart
over underjords- og dagbrudds antegg

Mineraltoven med tilhørende forskrifter er

et bransjeregetverk for mineralnæringen i
Norge, og fastsetter grunnleggende rammer
og viLkår for å utøve mineratvirksomhet.
Loven gjeLder uttak av mínerater, og leting og
undersøkelse i forkant av eventue[[ utvinning.
Loven innehotder også regter for avslutningen
av mineralundersøkelser og uttak.

Vekstkraften i næringen skaI
styrkes gjennom fortsatt satsing
på míneralkarttegging, titgang på
informasjon om norske mineratressurser
bedre ressursptanl.egging, fortsatt
utvikting av mineralforvaltningen
og satsing på kunnskap og titgang
på kompetent arbeidskraft.

Regjeringen Sotberg er enig i mesteparten
av, men de mener at: <<Det er behov for nye
grep og ikke minst gjennomføringsevne,
Vi må gå fra fagre ord tiI handting. Vi
har definert mineralnæringen som et

satsingsområde for regjeringen>:

I tittegg ti[ å regutere leting, undersøkeIse
og drift på minerater, har minerattoven
regter om erverv av rettigheter knyttet
tiI undersøketse og utvinning av statens
mineraler. Dette bygger på et system der

. Vi skaI tegge tit rette for vekst i minera[-

.

Planprosesser skaI bti bedre og mer forutsigbare, og betydetig lettere for næringen å
forhotde seg tit.

Direktoratet for míneralforvattning på vegne
av staten titdeler rettigheter tiI undersøketse
og utvinning av statens minerater. Rettigheter

.

Samtidig skal de være kunnskapsbaserte og
gi et godt grunnlag for bærekraftig mineralvirksomhet. Mineratnaeringen skaI naturtigvis

næringen.

15

StrategipLan for mineraLnæringen
i SaLten i perioden 2017-2027

.

ta miLjøhensyn og forhoLde seg tit krav og
reg[er, men vi mener at der hvor det samlet
sett er den beste løsningen så skaI sjødeponi

.
.

være en mutighet.

.

0g sist, men ikke minst: Arbeidet med å karttegge ressurser skaI intensiveres Istatsråd
Monica MæLandl.

Statsråden konkretiserer føtgende tiltak:

Forutsigbare og kunnskapsbaserte p[anprosesser {forenklingsambisjoner).
Karttegging av mineratressurser.
Lokatsamfunnene må få en større del av de
verdiene de skaper. Derfor har regjeringsptattformen stått fast at hver kommune skaI behotde en viss andeI av setskapsskatten for de
bedriftene som har virksomhet i kommunen.

2.4 Bergrettigheter
.

Med bergrettigheter menes undersøkelsesrett

tinsyenitt, kvarts, og dotomitt)

og utvinningsrett. Mineratloven skitler
mel.[om mineraler eid av staten og
mineraler eid av grunneier.

¡

.

Statens mineraler utgjør alle metatter
med egenvekt g gram/cm3 etter høyere

.

herunder krom, mangan, motybden, niob,
vanadium, jern, nikket, kobber, sink, søtv, gu[[,
kobo[t, bty, ptatina, tinn, sink, zirkonium, wotfram, uran, kadmium og thorium og matmer
av sIike meta[[er. Med unntak av aItuviaLt guIt.

.
.

metatlene titan og arsen, og malmer av disse

naturstein Ibt.a. granitt, marmor, skifer og
muresteinl
byggeråstoffer [grus, pukk, og Leire)

I Norge er det

f

ri leterett, som innebærer at

hvem som hetst kan lete eiter grunneiers
minerater, med de begrensninger som
føtger av minerattoven og annen lovgivning.
Leteren kan foreta arbeider i grunnens
overflate som er nødvendige for å påvise
mineratske forekomster. lnngrep som kan
medføre skade av betydning, kan ikke foretas
uten samtykke fra grunneieren og brukeren
av grunnen. Leteren har varstingspl.ikt til.
grunneier og brukeren av grunnen. Vet Leting
i Finnmark skaI Sametinget også varsles.

magnetkis og svovetkis

6runneieres m¡neraler er a[[e andre mineraler som ikke eies av staten. Eksempter på dette er:

Strategip[an for mineraInæringen
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industriminerater Ibt.a. katkstein, otivin, nefe-
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.

Nye Sutitjetma Gruver ønsker å starte ny
gruvedrift i Sutitjel.ma og reatisere en
viktig industrisatsing for he[e Saltenregionen. Det grønne skiftet viI medføre
et økt behov for kobber og sink.

mineraler

.
.

Direktoratet for minera lforva[tning
med Bergmesteren for Svalbard
tDMFI er statens sentrate fagorgan i
mineratsake¡ og innvilger tillatelser og
konsesjoner. Det er konsesjonsplikt i
Norge ved uttak over 10 000m3 masse.

.

iregionale og kommunate ptaner
Sikre viktige ressurser for eventue[t fremtidig

.

Bidra tiI forutsigbare rammebetingelser for
næringsd rivende

Bidra med faglige råd til. kommuner i ptanpro5e5Ser

. Være innsigelsesmyndighet

tiI Mineralloven reguteres
mineratvirksomhet i Norge også av
andre lover som P[an- og bygningsloven,
Naturmangfo[dtoven, Forurensningsloven,
Mattoven, Kulturminneloven,
Vannressursloven og Motorferdsettoven.
Direktoratet for mineratforvattning
skaI i samarbeid med Mil.jødirektoratet
vurdere de samlede virkningene av
minerataktivitet, gir pål.egg og veiledning
om utslipp, deponering av restmasseç
títbakefyl.ting av berg og rensetiltak.
I tittegg

Kilde: DMF

Titdel.ing av undersøketses- og utvinningsrett

for statens minerater
Behandte søknader om prøveuttak både for
grunneiers og statens mineral'er

2.5

Sørge for at mineralske ressurser hensynstas

bruk og hindre nedbygging

Direktoratet skat forvatte Minerattoven,
og direktoratets mandat er:

.

Føre titsyn med at undersøketser og uttak av
mineralske ressurser gjennomføres forsvarLig og i tråd med godkjente ptane¡ samt påse
at sikrings- og oppryddingsplikten btir oppfytt

.

.

for samfunnet. Dette innebærer at DMF skat
legge grunnlag for økt verdiskaping basert
på en forsvartig og bærekraftig utvinning og
bearbeiding av minerater. DMF skat tegge tiL
rette for vekst i mineratnæringen gjennom
god og effektiv saksbehandting. DMF skat
bidra tit at mineratvirksomhet skjer ut fra en
avveining av flere kryssende samfunnshensyn,
herunder annen næringsvirksomhet, mitjø og

.

Behandl.e søknader om driftskonsesjon og
godkjenne drif tsptaner

Videre skaI direktoratet:

DMF skat innenfor titdeLt bevitgning og
til.gjengel.ige ressurser arbeide for at Norges
mineralressurser forvaltes og utnyttes tiI beste

kulturminneverdier.

Behandte søknader om ekspropriasjon av
nødvendig grunn og rettigheter for å undersøke forekomster av grunneiers og statens

Kommunenes rotle

Kommunenes roIte er å bidra tit å utvikte
en bærekraftig, konkurransekraftig og
verdiskapende mineratnæring i Salten basert
på ressursene som finnes. Det er kommunene
som gjennom Ptan- og bygningsloven er
planmyndighet og reguterer områder tiI
råstoffutvinning. Kommunene bestemmer
arealbruken og skaI vurdere de samtede
mitjøvirkningene når areater skaI settes
av til mineratuttak. Kommunene bør ha
mest mutig kunnskap før beslutninger og
area[p[aner lages. Dersom det i kommunenes
areatptandeI omfatter nytt etler utvidet
område for mineraluttak elter deponi, skaI
konsekvenser for mí[jø og samf unn vurderes.
Dette omfatter blant annet konsekvenser for
andre næringer, transport, mi[jøpåvirkning,

naturmangfold, marine ressurser, mattrygghet
og kutturminner. Det vil være nødvendig
med omfattende konsekvensutredninger.
lfølge dokumentet Nasjona[e forventninger
tiI regional og kommunaI ptanlegging, som
b[ei vedtatt t2. juni 2015, er det <et må[ at
fylkeskommunene og kommunene skaI sikre
til.gang til gode mineratressurser for mutig
utvinning og veie dette opp mot mi[jøhensyn
og andre samfunnsinteresser. Behovet for og
tilgangen tit byggeråstoff bLir sett i en regionaI
sammenheng. Arealdelen i kommuneplanen
er den viktigeste redskapen kommunen har for
å sikre ei Langsiktig og forsvartig forvaltning
av mineratressursene. Mineralressurser

er viktige naturressurser, og masseuttak
17
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kjent regu [eringspta n. Mineratnæringen er
prisgitt den [okate kommunen da ressursen

er en del av det [okate næringslivet. Dei bør
vurderes i sammenheng med andre tema og
areatavklaringer i kommuneptanarbeidet. Dette
er spesiett viktig fordi geologiske ressurser
bare kan bti utnyttet der de er [okatiserte fra
naturen si side. Det er viktig at kommunen
har oversikt over mineratressursene, både
for å hindre nedbygging av ressursene og
for å unngå arealbrukskonf [ikter i samband
med etablerte og framtidige masseuttak.>>

god

Ligger der den tigger, og kommunen som
pLanmyndighet er den avgjørende faktor for
reatisering av prosjekter. Kommunene må i

større grad ta ansvar for ressursforvattningen
i egne områder og etablere et tettere
samarbeid med industrien. Ved etablering
av ny mineratvirksomhet skal fordeler og
utemper avveies. På den ene siden hensynet tiI
verdiskaping, næringsutvikLing, skatteinntekter
og andre viktige samfunnsinteresser som
for eksempel forsyning av mest mutig
kortreiste byggeråstoffer til. utbygging av
inf rastruktur i nærområdet. På den andre
siden må miljøbelastnin g, alternativ a reatbruk,
kulturminner, fotkehetse, beredskap,
samisk kultur og naturgrunnlag og andre
tun gtveiende sa mf unnsinteresser vurderes.
Det er viktig å ha en god dial.og med berørte
naboer og brukergrupper av berørte areater,
om hvitke utempedempende tiltak som kan
gjøres og hvitke hensyn som bør veie tungt.

I kommuneptanen kan kommunen også skaffe
seg oversikt over hvor Iangt fram i tid de
masseuttakene og råstoffområdene som er i
bruk i dag, viI dekke behovet for byggeråstoff i
kommunene. lføtge plan- og bygningstoven er
det krav om reguleringsptan for gjennomføring
for større bygge- og anleggstil.tak, og andre
tiitak som kan få vesentlige innvirkning på mitjø
og samfunn. DMF er konsesjonsstyresmakt
etter mineratloven. Når DMF skaI behandte
en konsesjonssøknad med driftsptan, er det
en fordel at området for masseuttak har en

Kvartsbrudd pâ Mârnes, Sandhornøy (Eier: EIkem, Drifter:Veidekke).
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Kunnskap og karttegging av mineratressursene
er en forutsetning for at gode beslutninger
tas. Norges geologiske undersøkelser
(NGU)jobber i samarbeid med både offenttig
forvattning og mineratindustri i Norge, samt
leteselskaper fra hele verden, om karttegging
av mineralressursene i Norge. Gjennom
kartdatabasene til NGU kan kommunene
skaffe seg oversikt over hvitke mineraI og
bergarter som finnes i kommunen, hvor de
er [okalisert, og også hvitken potensietl verdi
disse ressursene har. På dette grunntaget kan
kommunene vurdere hvitke mineratressurser
en bør sikre for framtidige generasjoner,
og hvitke eventuelle uttak av mineraI som
kan gjøres i ptanperioden. Kunnskap om de
fremtidige ressursene som vi skal leve av er
forhotdsvis god, men vi l.igger etter i innsamling
av moderne geofysiske data i Salten. MINNprogrammet [Minerater i Nord-Norgel er et
program i regiav NGU. Dette programmet
skaI skaffe oversikt over minerater og pukk/

2.6

grus i hete Nord-Norge. Programmet bte
inntiI videre avsLuttet i zotó pga. opphør av
bevilg n i n ger ove r statsb udsjettet. I n ntiL vide re
er Salten utetatt i MINN-kartteggingen. Både
nord og sør for Sa[ten, Nord-Satten/Ofoten
og Rana/Helgetand bLe det utført geofysiske
måtinger. Ved en evt. videreføring av MINNprogrammet bør Satten bli sterkt vurdert
som leteområde. Karttegging med moderne
metoder har dokumentert stor verdiskaping.
Kommunenes oppgave er å tilrettetegge
for næringsutviklíng. KommunaI
pl.antegging må basere seg på god
kart[egging av mineralforekomster,

potensiaI og konsekvensutredninger. Det
er viktig å unngå båndl.egging av kjente

mineralforekomster, hindre nedbyg ging
og å redusere areatbrukskonftikter,
avsette de interessante områdene til
råstoffutvinning og plantegge infrastruktur

Kompetanse/FoU

Mineralklynge Norge er et [angsiktig samarbeid
mettom virksomhetene i mineraInæringen
i Norge. Dette er et ARENA prosjekt som
ble etabtert iZotZ, og administrasjonene er
[okatisert Bodø. Prosjektet har bidratt tiI bedre

i Barentsregionen med forskning om
mineratnæringens samf u nnsmessige
betydning. Fauske videregående skote startet
i 2013 er fagskole for bergteknikk, og ved
høgskoten i Narvik er det et studietitbud innen
mineratteknologi og bergverk. I Sørfol,d er det
etablert en Newton-modu[ - <Den moderne
steinatder - digitat jakt på minerater>. Denne
modulen gir alle elever i B.- to.-ktasse et tilbud
om innføring i mineraler og mineralnæringens
betydning. Atte disse prosjektene og titbudene
bør kommunene støtte opp om, og være med
på stimutere tiL bruk av disse. Dette er viktig i
omdømmebygging, bevisstgjøring og kunnskap
om og utvikting av mineralnæringen í Satten.

samarbeid me[[om bergverksbedriftene,
leverandørbedriftene og forsknings og
utdanningsinstitusjoneç der fokus er
kompetanseoppbygging og næringsutvikLing i
mineralnæringen. Dette skjer gjennom ftere
F0U- og innovasjonsprosjekter. Høslen ZOIT
søkte Mineratklynge Norge om å bti en NCE
I Norwegian Center of Expertise). Denne
søknaden bte ikke innvitget. Nord Universitet
jobber sammen med andre kompetansemitjø

Newton-modulen i Sørfold:
Den moderne steínalderjakten på mineraler*.

<
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3. Visjon - Verdier - Må[ - Satsingsområder
vtsJ0il
<rSatten best på mineral>>
Satten skaIvære den beste regionen å drive mineralvirksomhet i. Salten skatvære best på
tilrettelegging for samskaping, ressursutnyttetse, arealptantegging og kompetansebygging

r.lÅu

5AT5¡ilGOMRADER

Satten skal, mineratene utnyttes på en
bærekraftig måte stik at vi oppnår optimal,
verdiskaping og økt sysselsetting.

.
.
.
.

I

Samskaping

Ressursutnyttelse
Areatptantegging
Kompetanse

YERDIER

.

Tilrettelagt - Saltenkommunene skal
titrettelegge for mineralnæri ngen

.

Glob¡t - Næringen opererer i et
internasjonalt marked på alLe pLan

.

Samarbeid - Sattenkommunene vil
samarbeide om gode løsninger og tittak

.

Barekraftig -

ALl.e tittak og att
arbeid skaI reftektere bærekraft

:r:-,:e).

.

f

a
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Satsingsområder
3.r SAMSKAPING
Samskaping er avgjørende for å oppnå en god
utvikting av mineralnæringen i regionen. Sattenkommunene kan sammen bidra til dette, gjennom
feLtestittak og god tilrettetegging for næringen.
Kommunene kan bidra tit å styrke nettverksbygging, ved blant annet å etablere et forum for
offentLig myndigheter, bedrifter og interessenter
som kan berøres av mineratnæringen. Ambisjonen vil være å sette de regiona[e utfordringe¡
omdømmebygging, og god utvikling i hele verdikjeden i mineratnæringen på dagsordenen.

stik at regionens konkurransefortrinn
btir best mul.ig btir utnyttet.
Øke diatogen mot etabterte

a

a

a

Bidra til. å øke synergieffekten meltom
atte aktørene iverdikjeden i Salten,

3.2

Øke dial.ogen mot industribedrifter
som bruker mineraler som råstoff.
Øke diatogen me[[om kraftbransjen

og mineratnæringen.

HåI
a

bedrifter

innen mineratvirksomhet.

Fetles strategi for at Saltenregionen
kan påvirke stattige myndigheter, sl.ik at
Sattens mineratressurser btir karttagt
ved måtrettet geotogisk oppføtgning
og geokjemiske undersøketser

[futtføre

Ml

NN-prosjektet i Satten).

RESSURSUTNYTTELSE

For å redusere mitjøavtrykket i
minera[utvinning og prosessindustrien som er
avhengig av disse råvarene i sin produksjon,
er det viktig å utnytte ressursene optimatt.

Kommunene kan bidra ved titrettetegging sl.ik
at mest mutig av hete råvaren btir utnyttet og
kanskje en gang i framtiden at a[[e e[ementene
i råstoffet btir utnyttet. Dette viI redusere
behovet for uttak, samt bedre [ønnsomheten
og omdømme til. næringen. Å gjøre mest
mulig ut av avfa[[ og minerater i verdikjeden bidrar tit å øke den samlede ressursutvinning.
Muligheten tit å skape verdier og redusere
negative m il.jøeffekter f ra avf a Itsstrø rn mer
langs verdikjeden er potensielt en måte
som mineral- og prosessindustrien kan gi
betydetige bidrag tiI sirkutær økonomi, og
dermed bidra tit en mer bærekraftig utvikting.

uåt

¡

Panteordning for et-utstyr for

å

øke til.gangen på gjenbrukbare

minerater IUrban miningl.

.
.
.
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Jobbe for en økt gjenbruksande[ i asfatt.

Utnyttelse av overskuddsmasse
fra veibygging.
Støtte forskningsprogram på
substitusjonsprinsippet for mineralnæringen
lNorges Forskningsrådl.

Strategiptan for minera[næringen
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3.3

AREALPLANLEGGING
ning av minerater. Også grus- og pukkindus-

Pl'an- og bygningsloven hjemter kommunenes
rett og ptikt tit å ptantegge bruk av egne
areater på tand og sjø. Avsetting av arealer til
næringsutvikLing i minera[næringen, må være

trien. Ikobtes mot pkt 1 - titgjengetiggjøre
oversikten/ bevisstgjøring / Ptan- og bygn

.

ngsloven).

Salten trenger store mengder stein tll

basert på måtrettet mineralkart[egging. Når
det gjetder arealplantegging i kommunene
bør det i tiLl,egg ti[ å avsettes areater til
f ramtidig minera[utvinning også avsettes
industria reater til videref oredLin g i tiLknytning
tiI areater tit selve utvinningen. Det kan
være hensiktsmessig av kommuner uten
store ressurser tiI dette ptanarbeidet,
samarbeider, og også henter kompetanse
fra fylkesgeotogen i dette arealptanarbeidet.
NGU er også i ferd med å utvikte en
veitedning for area[p[anleggere, og deres
oppgave er b[ant annet å ha en diatog mot
kommunene for avsetting av mineratressurser
i forbindetse med ruttering av arealptaner.
Noen av veiledningspunktene er:

.

i

å bygge infrastruktur. Det erviktig at
uttak av byggeråstof f gjøres så nært
utbyggingsområdene som mulig. Dette

gir best mitjøgevinst og økonomi for
utbyg gin gsprosjektene, i til.l.eg g tit
det vit styrke [okatsamfunnene.

Måt
a

Kortreiste byggeråstoffer [grus,
pukk) i regionen inkorporeres i
kommunenes ressurs og areatptaner.
Samarbeid mettom kommunene og
fylkeskommunene i plannettverk.

a

Søke å få best mutig veiledning om

mineratressursene og karttegging av disse

Noen mineratressurser er viktigere å sikre
enn andre. Dette må inn i vår areatforvattning.
Stor aktsomhet for disse områdene, men også
større f rihet mettom disse områdene der det
er [ite ressurser.

a

Gjøre areatplanene bedre til.gjengetig for
næringsutviklere regionatt og gl.obal.t.

Kommunene bør bestrebe å få kjente
mineratressurser med i areatplanene.

Søke opp og tegge tit rette for bedrifter som
ønsker karttegging, undersøkelser og utvin-

Yara Glomfjords Produktspekter er på nesten ó0 forskjellige typer mineralbasert NPK (Fullgjødsel@) i granulert form.

Strategiplan for mineraLnæringen
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3.4

KoMPETANSE

Mineralnæringen er kompetansekrevende

kunnskapsdeting og en samarbeidsarena
med fokus på forskning, kompetanseutvikling
og innovasjon i mineraLnæringen.

og avhengig at det utdannes en rekke utike

fagfotk som kan utvikte næringen videre.
Næringen setv gir tilbakemelding om knapphet
på arbeidskraft fra sentra[e faggrupper.
Det erviktig å ha en dialog med næringen
om [angsiktige kompetansebehov. Dette viI
være et naturtig tema i næringsforumet for
mineralnæringen. I Satten kan vi bidra tiL økt
kompetanse på flere nivå. Vi har etablert en
videregående tinje innen bergteknikk og vi
har en Newton-modul.. Begge disse har fokus
på mutighet innen mineratnæringen og dens
omdømme. På Fauske finns også landslinje
for anlegg på videregående nivå. Det burde
ha vært utvidet tiL også å gjel,de bergverk.
Grunnskolen har et begrenset pensum om
mineratnæringen, og her vil Newton-moduten
være en unik muLighet for aIte elever på
ungdomstrinnet i Salten. lnnenfor forskning
har vi gode mitjø ved Nordlandsforskning,
Nord Universitet og Kunnskapsparken
Bodø. Det er en oppgave å videreutvikle
undervisnings- og forskningskompetansen
ved Universitet, fa gskolen, videregående
skoter og forskningsmitjøer innen
gruve- og mineratfaget, og å gjøre denne
mu[igheten for yrkeskarriere kjent for
unge mennesker. Mineralkl.ynge Norge
er lokalisert i Bodø. Dette er et verktøy til

Gjennom forsknings- og utviktingsprosjekt
skaI MineraLkLynge Norge bidra tít det grønne
skiftet og reindustriatiseringen av Norge.

Mineralklyngen søkte om å bl.i en NCE izot7.
Dette vitle ha uttøst en god finansiering og en

mutighet for langsiktighet iarbeidet. Denne
søknaden bte ikke innvitget. Det er viktig
at klyngen fortsetter sitt gode arbeld for
mineralnæringen, og at kommunene støtter
dette. Det vil være mutig for Mineralktyngen å
søke på nytt i2ot8 om å bl.i en NCE. Det er viktig
at kommunene aktivt bruker de kompetanse og
forskningsmitjøene vi har i Satten, framsnakker
disse, og stimuterer tiI bruk av disse

l{å1
a

Styrke, sikre og bygge opp om bergteknikktinjen på Fauske videregående skote.

a

Gjøre Newton-modulen tiLgjen geLig
og obligatorisk for atte elever i

ungdomstrinnet i Satten.
Styrke forskningsmitjøene retatert
tiI mineralnærlngen i Salten,
ved aktivt å bruke disse.

0mia Hustadmarmor avd. Hammerlall
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4" Handtingsplan for perioden 2oi7-2o27
Satsingsområde¡ Samskaping
Tiltak

Satsingsområde

AnsvarIig

Utarbeide en felles uttatelse om
behovet for dette, og iverksette
tiltak for gjennomføring.

Ressu rskartLegging

Øke diatogen og kunnskapen me[lom atte aktører iverdikjeden og
pol.itiske myndighet. Øke forstå-

Kommunene

Arrangere en årtig
mineratkonferanse i SaLten

Kommunene og
næringsf oreningene

elsen for behov og etterspørsel

Øke diatog og synergieffekt

Bidra tit å etabtere forumet: <Samarbeidsforum Mineraler i Sa[ten>
Jevnlige møter med bedriftene og
interesse for probtemavk[arin ger

Videreføre samarbeidet
innen minera[næringen

f

Kommunene

Definere I nærin gsprosjekter
i Satten som regionen i
fettesskap bidrar til å utvikLe.

Kommunene/
Salten Regionråd

Samarbeid om konkrete

næringsprosjekter
Sattenregionen

i

Kommunene og
næringsf oreningene

Bygge videre på den nettverks-

unksjonene som Mineratktynge Norge har etablert

Satsin gsområde: Ressursutnyttetse

Ansvartig

Tiltak

Satsingsområde

0pprette / utvide pantestatsjoner
for et-utstyr

Kommunene

Øke gjenbruksandelen i asfatt

Dialogmøter med næringsaktørene
i hele verdikjeden

Kommunene

Utnytte[se av overskuddsmasse
fra veibygging

Etabtere en masseforflyttingsptan
fore Satten

Kommunene

Urban Mining/resirku [ering
av mineraler

Satsingsområde¡ Arealptantegging
Satsingsområde
Ko

rtreist

byg geråstof

f

AnsvarIig

TiLtak
Aktivt å prioritere uttak av byggeråstoff så nært
som mulig de store infrastruktur-prosjektene

Kommunene

i Satten, og inkorporere dette i areatptanene

Samarbeid metlom kommunene
og fylkeskommunen

Areatplaner

Styrke og aktivt bruke ptannettverket

i

Salten

Areatfeste mineralforekomster av nasjonat,
regionaI og [okat betydning. Kvatitetssikre,
gjøre til.gjengeLige og digitatisere disse.

Kommunene

Kommunene

Kommunene bør i sine stedsutvikLings-

Kortreist naturstein

Strategiptan for mineraLnæringen
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prosjekter prioritere å bruke kortreist naturstein. Regter om offenttig innkjøp må føtges.
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Kommunene

Satsin gsom råde: Kompetanse

Satsingsområde
Styrke og sikre

Tiltak

Ansva rlig

lnformasjon til elever i ungdomstrinnet om

oppretthotdelse av
bergteknikkl.injen på Fauske
videregående skote.

denne utdanningsveien, og aktivt påvirke
og framsnakke denne [injen overfor NFK

Newton-moduten i SørfoLd

Undervisningstitbudet skaI tas inn i
læreptanene f or ungdomstrinnet i Satten,
stik at alte etever i Salten i løpet av
grunnskolen f år innbLikk i mineratnæringen

Kommunene

Prloritere å bruke disse institusjonene
der det er mulig, og inkludere
de i kommunenes arbeid

Kommunene

Forskningsmil.jøene og

utdanningsmiljøene i Satten

Kommunene

Visste du at vi i
Norge er avhengig
av katkstein for
å ha rent vann?

ü

/

Visste du at det
i en eL-bil. er 3-4
ganger mer kobber
enn i en fossiLbil".
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Nordtand fytke

Grus- og pukkressurser

Forekom¡tenes betydning

O
O
.
'

NasJonalbetydnlng

Regionalbetydning
Lokalbetydning
Llten lokalbatydning

a

NORGES
GEOLOGISKE
U NDERSøKELSE
.N6U.

dår
Topografisk grunnlag: Stalens karlverk N250 kartdata

Forllere opplysninger se Grus- og pukkdatabasen:
http://geo.ngu, no/karUgrusSukU

Erichsen.E.. NGU 2015
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