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Mineralressurs i verdensklasse bekreftet i Øygrei  

Nytt indikert pluss utledet mineralressursestimat på 1,55 milliarder tonn som inneholder  vanadium, 

titan og fosfat 

 

Norge Mining plc, det britiskbaserte leteselskapet fokusert på Norge, annonserer resultater fra 

selskapets prosjekt i verdensklasse1, Bjerkreim Exploration. 

SRK Exploration Services Ltd (SRK) en del av SRK Group, et internasjonalt gruve-, lete- og 

miljøkonsulentselskap, har rapportert en totalt indikert og utledet mineralressurs på 1,55 milliarder 

tonn i Øygrei, som består av konsistente grader av vanadiumbærende magnetitt, titanholdig ilmenitt 

og fosfatrik apatitt.  

Disse tre mineralene (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. 

Mineralressursen på 1,55 milliarder tonn kan potensielt støtte gruvedrift i overkant av 50 år, og har 

derfor potensial til å spille en stor rolle i utviklingen av Norges mineralressursindustri. 

SRKs mineralressurserklæring, rapportert i henhold til JORC Code-rapporteringsstandarden2, er 

oppsummert nedenfor: 

Mineralressursklassifisering Tonn (millioner) P2O5 Grad (%) TiO2 Grad (%) V2O5 Grad (%) 

Indikert 800 1,84 4,98 0,07 

Utledet 750 1,63 4,91 0,07 

Totalt 1550 1,74 4,95 0,07 

 

 

Vanadium-, fosfat- og titangehaltene er relativt konsistente i de tre lagene som utgjør 

mineralressursen, men varierer mellom lagene. Spesielt et av lagene, den nye sonen, inneholder har 

en veldig lav fosfatkvalitet (0,11% P2O5), mens de to andre lagene, kalt B-sone og C-sone, har 

gjennomsnittlige gehalter på henholdsvis 1,83% P2O5 og 2,15% P2O5. Disse to sonene utgjør til 

sammen 1,3 milliarder tonn av den totale mineralressursen, og det vil derfor være potensiale for å 

prioritere behandlingen av disse sonene i løpet av gruvelivet og opprettholde en høyere P2O5-

fôrkvalitet i en betydelig periode. Dette vil bli vurdert videre som en del av den planlagte Scoping 

Study. 

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

kanalprøvetaking, Aeromagnetiske luftundersøkelser og grunn- og dypboring. Dette arbeidet har 



bygget på tidligere studier fra Norges geologiske undersøkelse (Geological Survey of Norway, NGU), 

som først identifiserte de potensielle ikke-utnyttede ressursene i området. 

Mineralressursestimatet er begrenset til Øygrei-området av prosjektet og er basert på tilgjengelig 

boreinformasjon og arbeid fullført før 31. desember 2020. Mineralressursen  som helhet omfatter en 

lagdelt intrusjon i form av et kar som strekker seg ved beskjæring rundt 20 km nordvest-sørøst og 

opptil 10 km nordøst-sørvest og er bevist å strekke seg flere kilometer i dybden. I Øygrei-området er 

det identifisert tre bratte, fallende  vanadium-, titan- og fosfatvertslag som forekommer i umiddelbar 

nærhet av hverandre og til sammen er flere hundre meter brede. Det er disse lagene som danner den 

rapporterte mineralressursen. 

Ved rapportering av en mineralressurs er det et krav om at det finnes rimelige prospekter for eventuell 

økonomisk utvinning. I dette tilfellet er kravet oppnådd ved å begrense tonnasjen rapportert til den 

som faller innenfor en åpen grop som ble optimert ved å anta salgspriser på USD 230/t ilmenitt, USD 

97,75/t fosfat og USD 9,2/lb av V2O5.  

Norge Mining vil motta SRKs fullstendige mineralressursrapport i løpet av de neste ukene, og en 

oppsummering av denne vil bli gjort tilgjengelig på selskapets nettsted. 

Letearbeidet til Norge Mining pågår, både på Øygrei, for å oppgradere og utvide ressursen, og på 

andre områder av Bjerkreimprosjektet . På bakgrunn av dette har SRK avgrenset en ressurs, også som 

definert av JORC Code, på mellom 1 og 2 milliarder tonn mineralisering med lignende grader som de 

som allerede er rapportert (mellom 1,5 og 2 % P2O5, 4,5 og 5,5 % TiO2 og 0,05 og 0,09 % V2O5).  

Denne ressursen er basert på den antatte kontinuiteten av de mineraliserte lagene i Øygrei mot 

nordvest og i dybden, og har ennå ikke blitt bekreftet ved boring, men det finnes overflategeologi for 

å støtte dette, og mineraliseringen boret til dags dato forblir åpen i disse retningene. Det bør bemerkes 

at undersøkelsesmålet for potensiell tonnasje og gradestimater er av konseptmessig art, at det har 

vært utilstrekkelig leting for å estimere en mineralressurs og at det er usikkert om ytterligere leting vil 

resultere i estimering av en mineralressurs. 

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining, sier:  

«Dette første ressursestimatet har overgått alle forventninger. Vi har nå bekreftet at Øygrei alene, 

som utgjør en liten del av Bjerkreim-prosjektet, representerer en mineralressurs  i verdensklasse av 

vanadium, titan og fosfat. Alle disse tre mineralene står på EUs liste over kritiske råvarer, som Norge 

Mining har fokus på. 

Det er en spesiell prestasjon å ha produsert dette ressursestimatet under covid-19, og jeg vil gjerne 

takke alle for deres forpliktelse til Bjerkreim-prosjektet, spesielt de som jobber på bakken i Norge. 

Vi fortsetter letearbeidet gjennom hele Bjerkreims lisensområde for å oppgradere ressursen 

ytterligere, og til syvende og sist bli en bærekraftig og strategisk viktig gruvedriftsvirksomhet innen 

Norges økende gruvedriftssektor.» 

 

1 Mineralressurs  i verdensklasse brukes i sammenheng med denne kunngjøringen om en ressurs  av 

svært stor størrelse med potensial for å gi store økonomiske og strategiske fordeler. 

2 Rapporteringsstandarden for denne erklæringen er 2012-utgaven av «Australasian Code for 

Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves», som publisert av Joint Ore 

Reserves Committee of the Australasian Institute of Mining and Metallurgy, Australian Institute of 



Geoscientists and Minerals Council of Australia» («JORC Code»). JORC Code er en rapporteringskodeks 

som er innrettet med rapporteringsmalen til Committee for Mineral Reserves International Reporting 

Standards («CRIRSCO») og er en internasjonalt anerkjent rapporteringsstandard som er vedtatt over 

hele verden for markedsrelatert rapportering og finansielle investeringer. 

Den kompetente personen som har overordnet ansvar for mineralressursen er dr. Mike Armitage, 

C.Eng, C. Geol, FGS, MIMM, PhD. Dr. Armitage er en Chartered Geologist, som er en anerkjent 

profesjonell organisasjon («RPO») inkludert i en liste som er promulert av den australske 

verdipapirbørsen («ASX») fra tid til annen. Han er fulltidsansatt i SRK Consulting (UK) Ltd og direktør 

for SRK Exploration Services, en konsernkonsulent og har over 35 års erfaring i gruve- og 

metallindustrien, og har også tilstrekkelig erfaring som er relevant for typen mineralisering og type 

depositum som vurderes og for aktiviteten han foretar for å kvalifisere seg som en kompetent person 

som definert i JORC Code. Dr. Armitage har vært ansvarlig for rapportering av mineralressurser og 

malmreserver på ulike internasjonale eiendommer i løpet av de siste 30 årene. 
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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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