
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Norske råvarer:  
en stor (Grønn) Deal 
av Axel Müller & Carla Pueyo Lloret, Universitetet I Oslo 
 

 
 

             
 
 
  

NHM fokuserer på opprinnelsen til råvarer som er 
videreført til letestrategier som gjelder for mineral- og 
gruveindustrien. I tillegg til forpliktelse til global 
pegmatitt-forskning var NHM også vert for Internas-
jonal Symposium av Granittpegmatitter i 2017 og vil 
holde QUARTZ2021 konferansen i juni 2021. Koordinert 
av prof. Axel Müller, NHM, vil GREENPEG Partnere utvikle 
leteverktøy "Made in Europe" for å låse opp Li, Si, Be, 
Ta, REE og feltspat for å mate den globale 
energiovergangen.  
 

"Den instrumentelle testingen utnytter de 
piezoelektriske egenskapene til kvarts, et 
viktig mineral i pegmatitter, og viser seg å 
være svært lovende" Marco Brönner, NGU, 
leder av Seksjon for Geofysikk ved NGU.» 

 
Og de første GREENPEG-suksesshistoriene er her: 
Norges geologiske undersøkelse (NGU) og tyske IFU 
GmbH viste at NYF-pegmatittforekomstene i Tysfjord i 
Nord-Norge har et uventet høyt gammastrålesignal, 
som lett skiller legemene fra sine geologiske 
omgivelser. 
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Norge er eksepsjonell: her opereres en av bare fem 
gruver for høykvalitets kvarts i verdenen, en 
nøkkelkilde til avanserte teknologier som optikk, 
fiberoptikk, halvledere, solceller og smeltedigler. Med 
årlig omsetning på NOK 11.6 milliarder og en eksport på 
NOK 5.0 milliarder, er Norge en ledende produsent av 
råmaterialer i Europa. Og det er mye mer å oppdage: 
som REE, Be og Ta i begravde pegmatitter, de skjulte 
kildene for fôring av energiovergangen. Helt siden 
Kongsberg Gruveskole, grunnlagt i 1757, og 
etableringen av det første råmaterialelaboratoriet i 
Europa i 1917 av Victor M. Goldschmidt, har Norge vært 
et erfarent forskningssenter for råvarer og pålitelig 
partner i internasjonale prosjekter. Det siste 
flaggskipprosjektet for råvarer som har sin opprinnelse 
i Norge er GREENPEG-prosjektet. Sammenfallende med 
den femte utgaven av European Raw Materials Week, 
startet GREENPEG-prosjektet med Virtual Regional kick 
off-møtet fra Natural History Museum (NHM, UIO). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ny «Mineralstrategi 
for Nord-Norge»  
Ifølge Ola Overby fra Direktoratet for Mineral 
Forvaltning (DMF) er de største flaskehalsene i 
råvaresektoren i Norge at det tar omtrent 10 til 15 år 
fra leting til utnyttelsesstadium. Dette er en viktig 
årsak til nedgangen i antall leteprosjekter i 2019.  
 

Forskriften for bærekraftig materialleting  
og utvinning i Norge balanserer flere 

samfunnsmessige hensyn, herunder kulturarv, 
miljø og annen virksomhet. aktiviteter" Ola 
Overby, Direktoratet for Mineral Forvaltning 

 

Den nye "Mineralstrategien i Nord-Norge" lover å 
forkorte denne gangen og fylkeskommunene i 
Nordland, Troms og Finnmark har allerede vedtatt den 
nye "Mineralstrategien for Nord-Norge" som en riktig 
tilnærming for å oppnå kortere og mer forutsigbare 
planleggings- og lisensieringsprosesser av 
råvareprosjekter ved å engasjere seg på samme måte 
med et bredt spekter av interesserte fra begynnelsen. 
Anita Hall, generalsekretær i Foreningen for norsk 
mineralindustri, anser strategien i tråd med 
organisasjonens tilnærming til arbeidet med 
lokalsamfunnene, og andre interessenter for å 
forbedre en bedre forståelse av deres behov' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Les mer om mineralressursene i Nord-Norge  her * 
Se Norges strategi for mineralindustrien  her * Bli kjent 
med Mineralstrategien i Nord-Norge her  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilder: 
seksjon (4mx3m) av Kvarts-feltspat-pegmatitt ved Jennyhaugen, 
Nord-Norge.  
GREENPEG koordinator Axel Müller forklarer Tysfjord 
pegmatittprovinsen, Nord Norge.  
Spodumenkrystaller fra en finsk LCT pegmatite utvunnet av Keliber 
Oy ved Kokkola. Størrelse: 4cmx6cm.         (Kilde: GKZ) 
 
 
 

GREENPEG ved første øyekast  
Mange av råvarene for grønn energiproduksjon kan hentes fra litium-caesiumtantalum (LCT) og 
niobium-yttrium-fluor (NYF) pegmatitter. Siden de er relativt vanlig i Europa, har 
pegmatittforekomster størrelse og karakter til å spesielt tiltrekke seg små gruveoperasjoner.  
 
GREENPEG har som mål å redusere letekostnader og ha innvirkning på miljøet ved å utvikle to 
innovative og konkurransedyktige verktøysett, inkludert: tre nye instrumentelle teknikker og 
enheter (piezoelektrisk sensor, helikopter-komplementær nese-stinger magnetometer, 
dronebåren hyperspektral bildesystem), to nye datasett og arbeidsflyter for prospektskala (< 50 
km²) og distriktsskala (50-500 km²) leting. Validering vil bli sikret fra industriledende studier på 
steder i Norge, Østerrike, Irland, Finland, Portugal og Spania som tester ulike overflatemiljøer, 
morfologi og geologiske miljøer.  
 

• GREENPEG vil mate EUs råvaredatabase til støtte for ansvarlig og sikker sourcing og 
tiltrekke investeringer.  

• GREENPEG har som mål å snu leteprosjektene nedover trenden i Norge ved å 
redusere kostnadene for å gjennomføre miljø- og sosialkonsekvensvurderingene 
(ESIA), redusere CO2-utslippene ved å redusere flytiden for helikopter. 

 
 
 
 GTK interessert i GREENPEG resultater 

 I tillegg til Norge er også Finland vert for en rekke LCT 
pegmatiter. Den geologiske undersøkelsen i Finland 
(GTK) og GREENPEG er enige om samarbeid, og GTK 
tilbød enda et demonstrasjonssted for å verifisere 
forskningsfunn før teknisk oppskalering. 
 

"Det er et presserende behov for 
leteteknologiprosjekter som GREENPEG"  

Perttu Mikkola, leder for letedivisjon. 
 

God grunn til å dra til Finland innen sommeren 2021 
for det første GREENPEG Think Tank Meeting som 
besøker Somero-Tammela-regionen, nord for Esbo. 
Fra 56 kjente REE pegmatitter inneholder minst 9 Li 
mineraler. Mer om finske pegmatittforekomster her. 
 

http://geologi.no/images/NJG_articles/NJG_Vol95_No3_4_Intro.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/3fe548d142cd496ebb7230a54e71ae1a/strategyforthemineralindustry_2013.pdf
https://geo365.no/bergindustri/enes-om-mineralstrategi/
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Det store paradigmet 
skifter Europa under 
utforskning  
av Wolfgang Reimer, GKZ 

Sikring av bærekraftig tilførsel av råvarer fra EU-
kilder er en annen pilar i råvareinitiativet, som ble 
publisert 2. Februar 2011. Kommisjonen foreslo 
målrettede tiltak for å fremme investeringer i 
utvinningsnæringer i Europa som utveksling av beste 
praksis, retningslinjer for utvinning, studere nasjonale 
mineralpolitiske indikatorer som viser hvordan 
lovgivningen påvirker utvinningssektorens ytelse, 
etablere en kunnskapsbase og langt det viktigste: 
forskning og innovasjon. Med sitt ambisiøse 
tilskuddsprogram HORIZON 2020 vurderte 
Europakommisjonen for aller første gang råvarer som 
en samfunnsutfordring, side om side med klimatiltak, 
ren og effektiv energi og helse, bare for å nevne noen. 
Flere hundre millioner euro har blitt brukt så langt. Det 
er lite penger sammenlignet med subsidiene andre 
sektorer får, men tilstrekkelig til å ha finansiert en 
rekke små gruver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men konfrontert med en økende avindustrialisering, 
forstyrrende forsyningskjeder, som ble tydelig langt  
 

før  COVID 19,  og  med  hensyn  til  at  råvarer har blitt 
neglisjert i lang tid i EUs politikk, må initiativet ansees 
som et paradigmeskifte. Spesielt lover den småskala 
gruvedriften å raskt fremme råvareforsyning fra 
innenlandske ressurser basert på privat 
entreprenørskap, ikke bare av globale, men også 
regionale aktører. Derfor er SMV hovedmålgruppen for 
de fleste tiltakene som tar for seg forskning og 
kommersialisering av forskningsresultatene. 
GREENPEG er et slikt prosjekt med en sterk deltakelse 
av SMV type gruveselskaper, som østerrikske 
europeiske litium, irske Blackstairs Lithium Ltd. og den 
portugisiske FELMICA. To av dem er gruveutviklere i et 
avansert stadium, og man driver pegmatitt-gruvedrift 
med sikte på å utvide sin forretningsportefølje. Likevel 
er det også EUs medlemsstaters geologiske 
undersøkelser som har en nøkkelrolle å heve data for 
å tiltrekke seg private investeringer. Med Norges 
Geologiske Undersøkelse og partnerskapene med den 
Finske Geologiske Undersøkelse og Irske Geologiske 
Undersøkelse inkluderer GREENPEG-prosjektet også 
disse viktige sluttbrukerne inn i prosjektet. 
 

Foto: Partner i GREENPEG Consortium på Jennyhaugen, Nord-
Norge; EU sitt flagg; Dronebårne sensorer i felt ved Tysfjord 
pegmatittprovins, Norge. Kilde: GKZ, Ifu 
 

Les i NYHETSBREV april 2021: 
o Innsikt i GREENPEG-feltarbeid i Østerrike, Norge og Portugal 
o De europeiske geologiske undersøkelsenes rolle og fremskritt i utforsking 

av EUs mineralrikdom 
o Miljøkonsekvensvurdering i leting – den kostnadseffektive måten 
o GREENPEG og Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) 2021-

konvensjonen 
 

http://www.greenpeg.eu/
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