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ANNONSE

– Prosjekt i verdensklasse, men hvorfor er det så stille fra Oslo?
Ordføreren i Eigersund hører mer fra Tyskland og Sveits enn han hører fra Oslo. Nå er de første resultatene klare etter to års leting i Hellelands-
området. Alt er mer, større og bedre enn forventet sier Norge Mining.

MIN KONTO

Gunnar HolenLokalt
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Av Arnt Olav Klippenberg
Journalist

Publisert: I dag 08:59

Leserne mener

Dette er saken der det gjelder å holde orden på nullene. Tallene er enorme.
Innholdet i ordene er i tillegg så pass stort at det kan være vanskelig å forstå hva
som skjuler seg bak formuleringene. Her nytter det ikke å sammenlikne med
fotballbaner eller Oslo Plaza. La oss gjøre et forsøk med noen ferske tall og noen
litt vanskelige ord.

Stor betydning

SRK Group, et internasjonalt leteselskap, anslår etter to års leting på Øgrei ved
Helleland, at det er mineralressurser på 1,55 milliarder tonn akkurat her. Til den
som forstår seg på sånt dreier det seg om vadiumbærende magnetitt,
titanholdig ilmenitt og fosfatrik apatitt.
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Odd Stangeland (Ap) etterlyser staten. Det bør både komme et statlig selskap som investerer i mineralindustrien og et operatørselskap som Equinor, mener han. Foto: Jan Inge
Haga
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For å si det på en annen måte: De tre mineralene står alle på en EU-liste. Der
kalles de materialer av stor betydning for den europeiske økonomien. I dag er
det mineraler EU må importere fra land som Marokko og Kina.

Men hvor mye er 1,55 milliarder tonn?

Norge Mining sier at det er nok til gruvedrift i minst 50 år. John Vergopoulos er
direktør i Norge Mining.

– Dette første ressursestimatet har overgått alle forventinger. Vi har nå bekreftet
at Øgrei alene, som utgjør en liten del av Bjerkreim-prosjektet, representerer en
mineralressurs i verdensklasse. Alle de tre mineralene står på en EU-liste over
kritiske råvarer.
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EU-kritiske råvarer

Han forteller at de fortsetter å lete i andre områder i Dalane. Også her har
leteselskapet SRK Group kommet med nye anslag. Nå anslår de at hele området,
altså ikke bare Øgrei, inneholder 70 milliarder tonn av malmen de er ute etter. I
tillegg plusser de på et par mulige milliarder på Øgrei. Det er nok til gruvedrift i
flere hundre år. De anslår at den gjeve malmen strekker seg minst ned til 1500
meter.

– Selv om det ikke vil være mulig å utvinne hele denne mineraliseringen,
understreker estimatet på mer enn 70 milliarder tonn den høye kvaliteten på
Bjerkreim-prosjektet.

Faksimile fra tyske DW.
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Direktør Vergopoulos bruker store ord som «global betydning» og «nøkkelrollen
Norge kan spille i leveringen av EU-kritiske råvarer», når han beskriver
resultatene etter to års leting.

En sentral rolle

For å forstå ambisjonene til Norge Mining, har vi sett på et brev selskapet har
sendt til grunneiere.

«Vårt mål som selskap er å spille en sentral rolle i utviklingen av
naturressursindustrien i Norge.»

Ordfører Stangeland (Ap) heier på Norge Mining, men han mener noe mangler i
denne saken.

– Prosjekt i verdensklasse, men hvorfor er det så stille fra Oslo, spør han.

Ordføreren i Eigersund får henvendelser fra land som Tyskland og Sveits, men
det er dørgende stille fra norske styresmakter. Han mener det er nå toget går.
Norge må derfor komme på banen både med et statlig investeringsselskap og et

Se hvor mye du kan tjene her

Tjen penger på å leie  
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statlig operatørselskap for mineralindustrien. Han viser til vannkraft og
oljenæringen som suksesshistorier, og at vi bør tenke i de samme baner når det
gjelder mineralinsdustrien. Med vindkraften mener han at vi har feilet.

– Fra direktoratene og regjeringen er det helt stille. Jeg får henvendelser fra
utlandet, men fra Oslo er det stille. Jeg ønsker å heise et flagg og si at hvis dette
skal bli en historie som skal ligne på vannkraft og olje og ikke på vindkraft, så
krever det mer enn utredninger, det krever handling.

Han skryter av Rogalandsbenken, på tvers av partier, som har vist stor interesse.

Har satt ned utvalg

Lucie Katrine Sunde-Eidem V er statsekretær i næringsdepartementet og
svarer slik på kritikken fra Eigersund.

– Regjeringen ønsker å legge til rette for næringsutvikling og vekst innenfor
rammene av det lovverket vi har, dette kan skje uten at det må lages et nytt
statlig selskap for mineralnæringen. Målet er størst mulig samlet verdiskaping
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Se hvordan du leier ut her

Kan jeg selv bestemme når
hytta mi skal leies ut?
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innenfor bærekraftige rammer. Da må vi være gode på bærekraftig og effektiv
utvinning, og vi må ha strenge miljøkrav.

Hun legger til at det er viktig å legge til rette for arbeidsplasser i distriktene.
Mineralnæringen bidrar med slike arbeidsplasser og viktige ringvirkninger.
Derfor har vi satt ned et offentlig utvalg som skal komme med forslag til hvordan
mineralloven kan videreutvikles og moderniseres.

Les også

Hun lager keramikk med farge hentet opp fra Norges dypeste hull

Norge Mining: – Det er noe stort og tungt der nede i Norges dypeste hull

Folk valfarter til Helleland for å se på det som kan bli et gruveeventyr

Publisert: 27. januar 2021 08:59

Mining Gruvedrift Råvarer Eigersund Dalane

Mest lest akkurat nå

Stavanger letter på tiltakene fredag, men sier nei til skjenking

Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger
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Ansatt ved Gosen skole smittet - 39 elever får hjemmeundervisning

Stakkars Bent Høie

Kondisprofessor knuser fem myter om vekt og forbrenning: – Det er helt feil

Det snør - og denne gangen blir den liggende

Aftenbladet anbefaler
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Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger
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Branner, politiaksjoner og sprøytespisser: Nå vil politikerne selge de omstridte boligene på Storhaug

Da strømmen ble borte, tømte lokalbutikken fryseren og ga ut gratis is
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Hver gang Tellef begynner å gråte, får moren et sug i magen: Har han fått et nytt brudd nå?

11 kommentarer Mine kommentarer

Velkommen til debatt! Vi er glade for dine bidrag, men vær saklig og tenk deg om før du kommenterer. Du må bruke fullt navn og innlegget skal ikke overstige 1000 tegn. Debatten blir løpende moderert. Debattregelene i sin helhet kan
du lese her.

Si din mening, gh_holen!
lukk

Her kan du enkelt se alle kommentarene du har publisert, og svarene du har fått fra andre. Den
beste måten å delta i debatten.
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Helge Gabrielsen
for to timer siden

Talentløst svar, opprettet et offentlig utvalg ? akkurat som om det var svaret på alt, ? merkelig at de ikke makter å reagere kjappere enn det de gjør i dag.

De bør lese historien om Arne Rettedal og lære hvordan å handle kjapt.

Rapporter Svar12

Kristoffer Høie
for to timer siden

Jajamensann...Markedet ordner alt som vanlig? #borgerligpolitikk. Hva er målet med markedet og den kapitalistiske ideologien? Å spre verdiene til flest mulig? Eller å generere
mest mulig verdier? Ut ifra min erindring så er det vel det siste. Joda en kan argumentere med at alle som vil kan delta i dette 'prosjektet'. Men når en ser på statistikken så er
ikke dette metoden for å spre verdiene på flest mulig, men bidrar heller til å øke forskjellene. Hvilket samfunn vil vi ha? Jeg vet vertfall hva jeg ville valgt.

Rapporter Svar3

SE FLERE SVAR

SE FLERE KOMMENTARER

PUBLISER KOMMENTAR

Populære Aktuelt Siste Første
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Mest debattert

Disse gatene kan bli stengt for biltrafikk

Sandnes, Sola og Randaberg trosser faglige koronaråd: - Blir helt feil, mener Stavanger

– Likska pane mellom Hitlers pate tiske «øl kjellar kupp» i 1923 og den pate tiske storminga av Kongressen i 2021

– Dei seks punkta i populisme à la Trump

Flere artikler

Norge Mining: – Det er noe stort og tungt der nede i Norges dypeste hull

Fersk handlingsplan fra Hareide og Rotevatn: Slik vil de sikre fossilfrie anleggsplasser
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Trafikkstasjonen i Sør-Rogaland er trolig reddet: – Billigere og bedre for elevene

– Det er viktig å få en avklaring

Få passasjerer som kom fra Oslo til Sola testet seg på flyplassen søndag

Mener regjeringen tilgodser storbyer på bekostning av småbyer
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