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NORGE MINING PLC 
(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Utgivelse av årsberetning 

Norge Mining plc, det britisk-norske leteselskapet som utvikler en mineralressurs av verdensklasse i 

Sørvest-Norge, har gleden av å kunngjøre publiseringen av årsrapporten og regnskapene for året som 

ble avsluttet 31. desember 2020. 

I tillegg til lovpålagt informasjon, inkluderer årsberetningen en tospråklig oversikt over Norges 

gruvedrift sammen med detaljer om selskapets spennende Bjerkreim  undersøkelsesprosjekt, som 

fokuserer på EU Critical Raw Materials vanadium, titan og fosfat. 

Ressursdata publisert i år gir et totalt mineralressursestimat ved Bjerkreim på 1,79 milliarder tonn og 

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

Selskapets årsrapport kan leses her: https://norgemining.com/wp-content/uploads/2021/06/Norge-

Mining_AnnualReport2020_FINAL_WEB.pdf 

 

John Vergopoulos, administrerende direktør i Norge Mining, sa:  

«2020 var et svært betydelig år for Norge Mining, der vi fullførte mer enn 24 000 meter med boring i 

Norge. Så langt i år har vi fullført ytterligere 10 000 meter med boring og bekreftet at Bjerkreim 

undersøkelsesprosjekt representerer en avleiring i verdensklasse av vanadium, titan og fosfat, alle EU-

kritiske råmaterialer.  

«Vi er nå på et spennende stadium av prosjektet med en igangkjøring av en omfangsstudie. Studien, 

hvor Bechtel innehar rollen som studieleder, vil fullføres i første kvartal av neste år, og vil være 

avgjørende for de neste trinnene i utviklingen av Bjerkreim-prosjektet». 

 

For mediehenvendelser, kontakt: 

 

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.  
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Selskapet eier 46 letelisenser som tilsammen utgjør mer enn 400 kvadratkilometer i Sørvest-Norge, i 

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

et program for letearbeid som bygger på tidligere studier fra Norges geologiske undersøkelse 

(Norway Geological Survey, NGU). Selskapets første mineralressursestimat, fra Bjerkreim Exploration 

Project, har bekreftet forekomster i verdensklasse av de EU-kritiske råstoffene vanadium, titan og 

fosfat. 

Norge Mining har ambisjoner om 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 et 100 %-eid norsk 

datterselskap, Norge Mineraler AS. 

For ytterligere informasjon, gå til www.norgemining.com 

http://www.norgemining.com/

