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Oppdatering om leting: Bjerkreim-prosjekt anslått til 70 milliarder tonn  

Geologisk modellering avslører at Bjerkreim Exploration-prosjektet inneholder mer enn 70 milliarder 

tonn malm med mineralisering 

Estimater understreker Bjerkreims potensiale som en av verdens viktigste ressurser  av de EU-kritiske 

råmaterialene vanadium, titan og fosfat 

Letearbeid har kommet lengst i Øygrei, med en totalt indikert og estimert  ressurs på 1,55 milliarder 

tonn (se separat pressemelding annonsert i dag) 

Norge Mining plc, det britiskbaserte leteselskapet fokusert på Norge, annonserer en leteoppdatering 

for å gi det siste estimatet av det store omfanget av mineralisering i selskapets Bjerkreim Exploration-

prosjekt. Geologisk modellering indikerer at Bjerkreim-prosjektet representerer over 70 milliarder 

tonn malm med mineralisering som inneholder vanadium, titan og fosfat. 

Denne enorme mengden mineralisering, som vil ta mange hundre år å utvinne, understreker den 

globale betydningen av Norges uutnyttede mineralressurser og nøkkelrollen Norge kan spille i 

forsyningen av EU-kritiske råvarer. 

Vanadium, titan og fosfat er alle på EUs liste over kritiske råmaterialer, definert som materialer av 

strategisk betydning for den europeiske økonomien, men som EU for tiden er avhengig av importerte 

forsyninger av. 

I løpet av de siste to årene har Norge Mining utført omfattende letearbeid på Bjerkreim, inkludert 

kanalprøvetaking, magnetiske luftundersøkelser og grunn- og dypboring. Selskapet har totalt fullført 

mer enn 23 000 m med boring. Dette letearbeidet, som er pågående, har bygget på tidligere studier 

fra Norges geologiske undersøkelse (Geological Survey of Norway, NGU), som først identifiserte 

potensialet i de ikke-utnyttede ressursene i Bjerkreim-området. 

Norge Minings dypboring har demonstrert at mineralisering viser kontinuitet fra overflaten til minst 

1500 m under bakken og sannsynligvis dypere.  

Geologisk modellering og volumestimering basert på kartlegging, geofysikk og boring, og begrenset til 

en dybde på 1500 m, indikerer at Bjerkreim-prosjektet inneholder over 70 milliarder tonn 

mineralisering av lignende type og grad som i Øygrei, der selskapets letearbeid er mest fremskredet. 

En første ressurserklæring for Øygrei, med en totalt indikert og utledet ressurs på 1,55 milliarder tonn, 

er annonsert i dag (se separat nyhetsannonsering), noe som i seg selv representerer en mineralressurs 

i verdensklasse. Øygrei har også potensiale for ytterligere 2 milliarder tonn med ressurser. 

Det første ressursestimatet fra det nærliggende Høyland-området av prosjektet forventes i de 

kommende månedene. 



 

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining, sier:  

«Vår nyeste geologiske modellering viser den enorme mengden av potensiell mineralisering på 

Bjerkreim-prosjektet. Selv om det ikke ville være mulig å utvinne hele omfanget av denne 

mineraliseringen, understreker estimatet av en mineralressurs  på mer enn 70 milliarder tonn virkelig 

den høye kvaliteten på Bjerkreim-prosjektet, den globale betydningen av Norges uutnyttede 

mineralressurser og nøkkelrollen som Norge kunne spille i leveringen av EU-kritiske råvarer.» 
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Om Norge Mining plc 

Norge Mining plc er et britiskbasert naturressursselskap som fokuserer på mineralleting i Norge.  

Selskapet eier 46 letelisenser, som utgjør mer enn 400 kvadratkilometer i Sørvest-Norge i et område 

som er kjent for å inneholde vanadium, titan, fosfat og gull. Norge Mining gjennomfører for tiden et 

program av letearbeid for å produsere et ressursestimat, og bygger på tidligere studier fra Norges 

geologiske undersøkelse (NGU).  

Ambisjonen til Norge Mining er å bli en betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og 

gruvevirksomhet med fokus på Norge.  

Selskapet ble stiftet i november 2018, har hovedkontor i Storbritannia og har et 100 % eid norsk 

datterselskap, Norge Mineraler AS. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til www.norgemining.com 
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