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NORGE MINING PLC 

(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Publisering av mineralressursestimat for Storeknuten  

i Høyland Exploration Area  

 

Storeknuten bekreftes som Norge Minings andre forekomst i verdensklasse 1 av EU-kritiske 

råmaterialer  

Mineralressursestimat på 240 millioner tonn som inneholder potensielt økonomisk vanadium, titan 

og fosfat 

Fosfatgrader som er betydelig høyere enn i selskapets Øygrei-depositum i verdensklasse  

 

Norge Mining plc, det britisk-norske leteselskapet som fokuserte på Bjerkreim-leteprosjektet i 

Sørvest-Norge, kunngjør offentliggjøring av et mineralressursestimat for Storeknuten-avsetningen i 

Høyland-leteområdet. Dataene bekrefter Storeknuten som Selskapets andre oppdagelse i 

verdensklasse i Bjerkreim-leteprosjektet. 

Storeknuten Mineralressurs dekker et område på rundt 400 000 kvadratmeter, som representerer 

rundt 15 % av Høyland-leteområdet. 

Offentliggjøring av Storeknuten Mineralressursestimat følger publiseringen i februar i år av 

innledende Mineralressursestimat for Øygrei, en forekomst i verdensklasse på 1,55 milliarder tonn 

som for tiden utvides og oppgraderes. 

Høydepunkter 

 Førsteestimat av mineralressurser på 240 millioner tonn, inneholder gjennomsnittlige kvaliteter 
på 2,36 % fosforpentoksid, 4,71 % titandioksid og 0,07 % vanadiumpentoksid. 
 

 Storeknuten er selskapets andre ressurs i verdensklasse for EU-kritiske råvarer, definert som 
materialer av strategisk betydning for den europeiske økonomien som EU for tiden importerer. 
 

 Mineralressursestimatet ved Storeknuten ble forberedt i henhold til JORC2-
rapporteringsstandarden av SRK Exploration Services Ltd (SRK), en del av SRK Group, som er en 
uavhengig internasjonal gruvedrift-, lete- og miljøkonsulent. 
 

 Storeknuten-mineralressursestimatet er oppsummert nedenfor: 

Mineralressursklassifisering Tonn 
(millioner) 

P2O5 Grad 
(%) 

TiO2 Grad 
(%) 

V2O5 Grad 
(%) 

Utledet 240,0 2,36 4,71 0,07 

Totalt 240,0 2,36 4,71 0,07 

 



 Den høyere fosfatgraden av denne avsetningen åpner opp for potensielle muligheter for 
alternative scenarier for gruvedrift og behandling. 
 

 Utforskningsarbeid i Storeknuten pågår først og fremst for å utvide ressursen og deretter forbedre 
tilliten til estimatet med sikte på å oppgradere en del av ressursen til den indikerte kategorien. 
 

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining, sier:  

“Dette mineralressursestimatet bekrefter at Storeknuten er vår andre funnforekomst i verdensklasse, 

og understreker ytterligere potensialet til Bjerkreim leteprosjektet som helhet. I tillegg til 240 millioner 

tonn med anslått mineralressurs i Storeknuten, har SRK også rapportert et svært betydelig 

utforskingsmål på mellom 1,4 og 2,0 milliarder tonn. 

"Gitt begrensningene for Covid-19 på letearbeidet i Storeknuten i løpet av det siste året, er jeg spesielt 

fornøyd med dette første mineralressursestimatet.  

"Sammen med Øygrei, hvis status i verdensklasse ble etablert tidligere i år, har vi nå et totalt 

mineralressursestimat på Bjerkreim på 1,79 milliarder tonn og et utforskningsmål på mellom 2,4 og 

4,0 milliarder tonn, som alle inneholder vanadium, titan og fosfat.  

Disse tre mineralene er alle på EUs liste over kritiske råvarer, og gir Norge en stor mulighet til å spille 

en sentral strategisk rolle i den fremtidige leveransen av disse materialene. 

Letearbeidet pågår for å oppgradere og utvide ressursen ved både Storeknuten og Øygrei. Vi fortsetter 

også å bore på andre områder og forventer å kunngjøre ytterligere data i de kommende månedene."  

 

Et sammendrag av Storeknuten Mineralressursestimatet er tilgjengelig på selskapets nettsted: 

www.norgemining.com 

 

Bakgrunn for Bjerkreim-leteprosjektet 

Bjerkreim-leteprosjektet ligger i Sørvest-Norge i den store Bjerkreim-Sokndal leie-intrusjonen, som er 

blitt studert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og andre forskere. Norge Mining fokuserer på 

Bjerkreim-delen av denne intrusjonen, som danner en stor synklinal traustruktur. Denne fordypningen 

strekker seg ca. 20 km nordvest-sørøst og opptil 10 km nordøst-sørvest. Den er kjent for å strekke seg 

i flere kilometer i dybden. 

Mineraliseringen består av primære magmatiske mineralsamlinger der vanadiumbærende magnetitt, 

ilmenitt (titan) og apatitt (fosfat) representerer mineralene av interesse. Vanadium, titan og fosfat er 

alle på EUs liste over kritiske råmaterialer, definert som materialer av strategisk betydning for den 

europeiske økonomien som EU for tiden importerer. 

Norge Mining har gjennom sitt norske datterselskap Norge Mineraler AS, 46 letelisenser i Sørvest-

Norge, som utgjør mer enn 400 kvadratkilometer. Selskapet utført omfattende pågående letearbeid i 

Bjerkreim, inkludert kanalprøvetaking, luftundersøkelser og grunn og dyp boring. Totalt har mer enn 

30 000 m med boring blitt fullført. 

Storeknuten er en del av Høyland leteområdet i Bjerkreim leteprosjekt. Det dekker et område på 1150 

m med 350 m og ligger 4,5 km sørvest fra selskapets Øygrei-forekomst. 

http://www.norgemining.com/


SRK Exploration Services Ltd (SRK), en del av SRK Group, en internasjonal gruvedrift-, lete- og 

miljøkonsulent, har utarbeidet Mineralressursestimatet ved Storeknuten. 

Diamantboringsprogrammet i Storeknuten startet i september 2020, og dataavskjæringen som ble 

brukt til å produsere ressursestimatet var 1. mars 2021. Dataene for ressursestimering ble hentet fra 

1437 analyserte prøver fra 9 borehull.  

Storeknuten Mineralressursestimat 

SRKs innledende mineralressursestimat for Storeknuten-området i Bjerkreim Exploration-prosjektet, 

rapportert i henhold til JORC Code-rapporteringsstandarden, er oppsummert nedenfor: 

Mineralressursklassifisering Tonn 
(millioner) 

P2O5 Grad 
(%) 

TiO2 Grad 
(%) 

V2O5 Grad 
(%) 

Utledet 240,0 2,36 4,71 0,07 

Totalt 240,0 2,36 4,71 0,07 

 

På samme måte som ved Øygrei, finnes mineraliseringen i bratte dyppelag som er kontinuerlig 

nedoverdypp og langs strøk. Størstedelen av den rapporterte mineralressursen korrelerer med B-

sonen som tidligere ble rapportert ved Øygrei, og selv om den inneholder en liten mengde C-sone, 

inneholder den ingen ny sone, og P2O5-grader er derfor høyere. 

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.  

Utforskingsmål for børsentra 

SRK avgrenset et et Storeknuten letemål, også som definert av JORC Code, på mellom 1,4 og 2 

milliarder tonn mineralisering med lignende grader som de som allerede er rapportert (mellom 1,6 og 

2,4 % P2O5, 4,2 og 5,0 % TiO2 og 0,06 og 0,08 % V2O5).  

Dette utforskningsmålet er basert på den antatte kontinuiteten til de mineraliserte lagene ved 

Storeknuten i dybden og nordøst. Overflategeologien støtter denne kontinuiteten, 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. 

Neste trinn 

Utforskningsarbeidet i Storeknuten pågår med et betydelig, planlagt program for ekstra boring for å 

oppgradere og utvide mineralressursen og for å gi informasjon for en evalueringsstudie. Det forventes 

at borearbeidet fullføres i år.  

Utforskningsarbeidene i Øygrei og andre steder i Bjerkreim Exploration Project inkludert Skeipstad 

pågår også. Ved Øygrei er mer enn 13 000 m fyllgrad og geoteknisk boring underveis, en del av målet 

er å øke tilliten til mineralressursen og gjøre det mulig å rapportere mer i den indikerte kategorien.  

  

 



1 Avleiring i verdensklasse brukes i sammenheng med denne kunngjøringen om en avleiring 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. 

 

For mediehenvendelser, ta kontakt med: 

 

Buchanan Communications     +44 (0) 20 7466 5000   

Mark Court / James Husband     norgemining@buchanan.uk.com 

          

Om Norge Mining plc 

Norge Mining plc er et britisk-norsk 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 

http://www.norgemining.com/

