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Norge Mining plc er et privateid anglo-norsk 
mineralleteselskap som fokuserer på  
Norge med et 100 % eid norsk datterselskap,  
Norge Mineraler AS.

Selskapet har 46 undersøkelsesrettigheter, som 
utgjør mer enn 400 kvadratkilometer i Sørvest-
Norge i et område som er kjent for å inneholde 
vanadium, titan, fosfat og gull. 

Norge Minings ambisjon er å bli en betydelig og 
strategisk viktig lete- og gruvevirksomhet med 
fokus på kritiske råmaterialer i Norge.  

Til tross for at vi er i et tidlig stadium av 
undersøkelsesprosessen, er det vår klare 
intensjon å overholde de høyeste standardene 
for ansvarlig forvaltning når vi går fra 
undersøkelser til utvinning og produksjon. Dette 
dokumentet fokuserer på den lokale, nasjonale 
og internasjonale effekten av driften vår og 
rapporterer om vårt samfunnsøkonomiske 
bidrag samt aktiviteter og forpliktelser innen 
miljøstyring. 

Vår tilnærming er å ha nære relasjoner med lokale 
interessenter og bruke internasjonalt anerkjente 
driftsstandarder.

Vi tar gjerne imot din tilbakemelding om våre 
redegjørelser.

Om Norge Mining plc

Denne rapporten fremhever alle aktiviteter innen miljø, 
samfunnsansvar og eierstyring (ESG) utført i løpet av 
2020 av Norge Mining plc og dets norske datterselskap 
Norge Mineraler AS.

Gruppen er forpliktet til bærekraftig praksis og den 
etablerer en rekke forpliktelser for å bringe sine 
prosesser og retningslinjer i samsvar med internasjonale 
retningslinjer. Dette er en del av strategien for å bygge et 
motstandsdyktig og robust gruveselskap.  

I vår bærekraftsrapport vil våre interessenter ha 
muligheten til å gjennomgå gruppens aktivitet og 
resultater, og til å kontakte oss med forslag eller 
kommentarer for å forbedre vårt ansvar og forpliktelser.  

Standarder og rammeverk
På bakgrunn av det økte investorfokuset i forbindelse 
med ESG-spørsmål, er det flere internasjonalt anerkjente 
rapporteringsrammer som brukes til å støtte Norge 
Minings offentliggjøring. Disse oppmuntrer til en robust 
standard for åpenhet og engasjement. I forbindelse med 
denne rapporten, selv om vi ikke kan følge standardene 
nedenfor på grunn av vår tidlige utviklingsfase, tror vi at de 
kan formidle vår tilnærming og vil bidra til å strukturere 
offentliggjøringen av informasjon etter hvert som vi går 
videre gjennom utviklingssyklusen.

Globalt rapporteringsinitiativ (GRI)
GRI hjelper bedrifter med å kommunisere sin 
bærekraftinformasjon og gir veiledning om hvordan man 
forbereder rapporter. Ved å samkjøre offentliggjøringer 
til GRI, frigir vi informasjon til en lang rekke globale 
interessenter, og derfor er standardene svært omfattende 
og nyttige for å bestemme innholdet som skal publiseres.

FNs bærekraftsmål (UN SDGs)
I 2015 lanserte FN 17 bærekraftsmål (SDG-er), som å 
sikre god helse og sikkerhet, oppnå likestilling mellom 
kjønnene og fremme full og produktiv ansettelse for alle.
Vi mener sterkt at driften vår har et potensiale for positiv 
innvirkning på oppnåelsen av individuelle mål.

Norge Mining har i utgangspunktet justert sine 
operasjoner til syv av FNs bærekraftsmål som legger 
til grunn tiltak for å bygge en bærekraftig verden. Vi 
fortsetter å jobbe mot denne visjonen ved innarbeidelse 
av integrerte initiativer i prosjektet vårt som bidrar til å 
nå disse målene, med spesiell vekt på vårt samfunn og 
miljømessige ansvar. For å lese mer om vår forpliktelse til 
bærekraftsmålene, se side 16.

Arbeidsgruppe for klimatelaterte finansielle 
redegjørelser (TCFD)
TCFD, som ledes av Michael Bloomberg og fremmes 
av tidligere guvernør av the Bank og England, Mark 
Carney, er et initiativ som forsøker å utvikle konsekvente 
klimarelaterte redegjørelser for finansiell risiko som 
selskaper kan bruke for formidle informasjon til investorer, 
långivere, forsikringsselskaper og andre interessenter.

Gitt vårt stadium i utviklingssyklusen, vurderer vi 
styring, risiko og strategianbefalinger gjennom hele 
planleggingsprosessen og designvurderingen.
Lenger frem i tid har vi til hensikt å rapportere om 
resultatet for å hjelpe våre interessenter med å forstå 
den innvirkningen klimarelaterte risikoer og muligheter 
selskapet vårt kan ha i fremtiden. 

EU-taksonomi for bærekraftige aktiviteter
EU-taksonomien er et klassifiseringssystem som  
etablerer en liste over miljømessig bærekraftige 
økonomiske aktiviteter. Taksonomien vil støtte EUs  
klima- og energimål for 2030 i tillegg til målene for  
EUs grønne avtale, som tilbyr et veikart for å veilede  
EU mot klimanøytralitet innen 2050.

EU-taksonomien gir selskaper, investorer og 
beslutningstakere definisjoner for hvilke økonomiske 
aktiviteter som kan anses som miljømessig bærekraftige.  

Taksonomiforordningen ble publisert i EUs offisielle 
journal den 22. juni 2020, trådte i kraft 12. juli 2020 og 
etablerer seks miljømål:
l Reduksjon av klimaendringer
l Tilpasning til klimaendringer
l  Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og  

marine ressurser
l Overgangen til en sirkulær økonomi
l Forebygging og kontroll av forurensning
l  Beskyttelse og gjenoppretting av biologisk  

mangfold og økosystemer
 

Bedriftsdirektiv for rapportering av bærekraft (CSRD)
Den 21. april 2021 vedtok Europakommisjonen (EC) 
et forslag til et bedriftsdirektiv for rapportering av 
bærekraft (CSRD) som radikalt forbedrer de eksisterende 
rapporteringskravene i EUs direktiv for ikke-finansiell 
rapportering (NFRD). CSRD dekker alle relevante 
miljømessige, samfunnsmessige og styringsmessige 
(ESG) elementer og har som mål å øke investeringer i 
bærekraftige aktiviteter i hele EU.
 
Rapporteringen er fremdeles  under utvikling. Norge 
Mining vil søke å oppfylle kravene til CSRD og EU-
taksonomien i rapportering av våre operasjoner.

Om denne rapporten 
Bruken av internasjonale standarder

05

NORGE MINING PLC  BÆREKRAFTSRAPPORT 2020

04

NORGE MINING PLC  BÆREKRAFTSRAPPORT 2020
 
  Introduksjon



Selskapsoversikt
Å lete etter mineraler for en bærekraftig fremtid

 Borekjerne med båndet noritt

Undersøkelsesrettigheter
Norge Mining har 46 
undersøkelsesrettigheter fordelt på 
seks kommuner i Sørvest-Norge som 
dekker et areal på rundt 400 km2 
totalt: Bjerkreim, Eigersund, Lund, 
Sokndal, Hå og Bømlo.

Hver av disse 
undersøkelsesrettighetene er 
gyldige i syv år. I løpet av de syv 
årene må Norge Mining starte 
undersøkelsesaktivitet innenfor 
rettighetsområdet (f.eks. kartlegging 
eller innsamling av jordprøver), 
samt vise at det er mineralisering 
og bevise økonomisk levedyktighet. 
I tillegg til nøye hensyn til lokale 
interessenter og miljøhensyn, 
er dette en forutsetning for å 
tildeles utvinningsrettighet og 
driftskonsesjon.   

Boreprogrammet per dags dato har 
fokusert på det lovende Bjerkreim 
lete- og undersøkelsesprosjektet, som 
består av rettighetsområder i Dalane-
regionen. I 2020 ble nesten 24.000 
meter med boring gjennomført 
i Bjerkreim-rettighetsområdene, 
noe som resulterte i to 
mineralressursestimater som ble 
publisert i første kvartal i 2021. Denne 
ressursen i verdensklasse er fokusert 
på tre mineraler som det er stor 
etterspørsel etter, vanadium, titan  
og fosfat. Alle tre er på EUs liste  
over kritiske råmaterialer (CRM-er).
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For mer informasjon om EUs CRM-er, 
se side 10.
 
Boring
Dypboring ned til 2.200 m bekreftet 
forlengelsen av malmåren.

I 2020 ble det boret 54 hull.

Fra mai til desember 2020 ble det 
boret 54 hull for totalt 23.659 m 
(dette inkluderer det dype hullet).

Visjon

Norge Minings visjon er å drive den 
mest økologiske, samfunnsmessig og 
økonomisk bærekraftige gruven for 
de kritiske råmaterialene vanadium, 
fosfat og titan. På denne måten 
ønsker vi å skape en varig innvirkning 
ved å bidra til en mer bærekraftig 
fremtid som det globalt søkes etter.
 

Misjon

Vår misjon er også klar: 
å bli en global leder innen 
undersøkelser og utvinning av 
verdifulle mineraler ved hjelp av 
moderne og sensitive gruvemetoder 
i tråd med EUs agenda for kritiske 
råmaterialer. 

Vi vil gjøre dette ved å utvikle våre 
strategisk viktige mineraler til fordel 
for Norge, Europa – og resten av 
verden.

Formål 

Norge Mining har som mål å  
bygge verdi for alle sine interessenter 
gjennom undersøkelse og utvinning 
av kritiske råmaterialer. 

Vi skaper en arv, og vi forstår vårt 
ansvar for å bevare den. 

Øygrei: 28

Høyland: 18

Terland: 3

Tekse: 2

Skeipstad: 3

Reserver/ressurser

USD 33 mrd.
Estimert i situ -verdi i følge 
NGU* (Norges gelologiske 
undersøkelse 2012) i kun 
fem av Norge Minings 
undersøkelseslisenser ned 
til 100 m

4.500 m
dyp U-formet malmåre  
i mange horisontale lag  
av mineraliserte soner av 
høy kvalitet på 15–20 km 
oppdaget i november 2019.

Reserver klassifisert 
av Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) til 
å være av «Nasjonal og 
internasjonal viktighet». 

 Norge Minings rettighetsområder sørvest 

LUND

BJERKREIM

BØMLO-LYKLING

STAVANGER

BERGEN

EIGERSUND

SOKNDAL

OSLO



Kjære interessent,
Selv om vi fremdeles er relativt 
tidlig i utviklingssyklusen, 
er ikke vår tilnærming til 
håndtering av ESG-risikoer 
og muligheter det. Å forstå vår 
ESG-påvirkningsprofil gjennom 
utviklingssyklusen er avgjørende 
for vår beslutningstaking. Den 
påvirkes av vår pågående 
kommunikasjon med dere, våre 
interessenter. Takk for at du tok 
deg tid til å lese vår rapport om 
ansvarlig virksomhet.

Driftsaktivitet
Som et naturressursselskap 
i de tidlige stadiene av 
undersøkelsesarbeidene, er vi  
i starten på en spennende ferd mot 
gruvedrift og prosessering av kritiske 
mineraler. 

I løpet av de siste to årene har vi utført 
omfattende undersøkelsesarbeid i 
Bjerkreim, inkludert kanalprøvetaking, 
innledende metallurgisk testarbeid, 
luftbårne undersøkelser, samt grunn- 
og dypboring. Vår borepartner, 
Energold, en global leder innen 
dette området og tilknyttede 
gruvetjenester, har boret mer enn 
23.000 meter per 31. desember 2020.

Utforskningsarbeidet på Øygrei 
pågår med et omfattende, planlagt 
program på ytterligere 14.000 meter 
boring, som skal finne sted i 2021. 
Data fra dette borearbeidet vil bli 
brukt til å oppgradere og utvide 
ressursestimatet, og vil gi informasjon 
til vår pågående omfangsstudie 
som vil gi en innledende økonomisk 
vurdering av utviklingen av Øygrei.  

Etterspørselen etter mineralene 
våre
Metaller, mineraler og naturlige 
råmaterialer er avgjørende for å 
opprettholde hverdagen vår.
EU har utpekt 30 kritiske råmaterialer 
(CRM) som anses som avgjørende 
for deres økonomi. Våre mineraler 
anses alle som CRM-er på grunn av 
deres meget viktige karakter i et bredt 
spekter av industrielle økosystemer. 
Vår strategi hos Norge Mining er 
å utvikle en robust, pålitelig, lokal 
forsyning av vanadium, titan og fosfat 
til forbruk i hele Europa.
  

John Vergopoulos 
Chief Executive Officer

Vår tilnærming til ESG
Vi anerkjenner ansvaret dette 
prosjektet krever og vi er fast 
bestemt på å inkorporere sterke 
miljø-, samfunns- og styringsmessige 
prinsipper i virksomheten vår fra 
starten av og å bruke innovasjon  
for å redusere fotavtrykket av 
aktivitetene våre.

Sterk selskapsstyring er avgjørende for 
å redusere de negative konsekvenser 
av ressursutvinning og for å forbedre 
selskapets positive økonomiske, 
samfunnsmessige og miljømessige 
resultater. Vi samarbeider tett 
med alle våre interessenter, og vil 
opprettholde åpen rapportering av 
kritiske problemer til styret for å ta 
velinformerte beslutninger. 

Gruveindustrien har til tider gått på 
bekostning av miljøet, nabosamfunn 
og dyreliv. Vi søker å skape en annen 
arv, én som er sentrert rundt respekt 
for mennesker og planeten. Selv 
om vi er svært oppmerksomme på 
at driftsmiljøet vårt vil utvikle seg, 
planlegger vi en moderne, innovativ 
tilnærming til mineralutvinning 
for å sikre at driften vår har et 
bærekraftig fotavtrykk. Dette vil 
følges opp gjennom vår interne 
styringstilnærming til bærekraft og 
overvåket av vår ESG-komité.

Norge Mining støtter de globale 
målene som er beskrevet i 
FNs rammekonvensjon om 
klimaendringer (UNFCCC) og Paris-
avtalen 2015. Selv om materialene 
våre kan støtte samfunnets behov 
etter hvert som verden går over til 
mindre karbonbaserte økonomier, 
er det viktig at vi også vurderer den 
direkte innvirkningen av vår egen 
virksomhet. Vår hovedambisjon 
vil alltid være å begrense 
utslippene våre der det er mulig, 
og vi utforsker potensialet for å 
levere en karbonnøytral gruve og 
prosesseringsanlegg. Vi har gitt 
vårt ingeniørteam i oppdrag å 
utvikle hensiktsmessige design ved 
hjelp av den nyeste teknologien, 
og vi vil gi en oppdatering om 
vår klimaendringsstrategi og 
karbonnøytrale planer i påfølgende 
rapporter og formidlinger. 

Vi søker å 
skape en annen 
arv, en som er 
sentrert rundt 
respekt for 
mennesker og 
planeten

Strategien vår 
er å utvikle en 
robust, pålitelig 
og lokalt tilført 
forsyning av 
CRM-er

Engasjement med våre 
interessenter 
Et tydelig og robust program for 
samfunnskontakt er avgjørende for å 
lykkes med å oppnå og opprettholde 
samfunnets tillit til oss. Det er også 
viktig for tillatelsesprosessen at vi er 
oppmerksom på innspill fra lokale 
interessenter. I tillegg må alle berørte 
få informasjon om og anledning til 
å komme med tilbakemeldinger på 
hvordan ressursene utvikles. 

Vi søker å støtte en epoke med 
hensynsfull mineralundersøkelser 
og -utvinning – i samarbeid 
og kommunikasjon med 
lokalbefolkningen, grunneiere 
og bønder. Vi er også i gang 
med å etablere tett samarbeid 
med regionale og nasjonale 
myndigheter i Norge for å sikre at 
vårt utviklingsarbeid er i tråd med 
myndighetenes tenkning.

Hva er det neste for Norge Mining? 
Vi har tre hovedmål. 

For det første å fullføre vår 
omfangsstudie for å vurdere de 
tekniske og økonomiske aspektene, 
og for å evaluere den potensielle 
miljømessige og samfunnsmessige 
påvirkningen.

For det andre vil vi se på potensialet 
for mer undersøkelse innen 
rettighetsområdet med et bestemt 
fokus på høyere graderinger for 
å underbygge den økonomiske 
levedyktigheten ytterligere.

For det tredje vil vi oppdatere våre 
interessenter om våre gruveplaner og 
forpliktelser til karbonnøytralitet.

Vi har gjort betydelige fremskritt 
hittil, støttet av vår tilnærming til 
ansvarlig forvaltning. Vi ønsker å være 
innovative og fremtidsrettede, og vi 
tror at våre undersøkelser kan bidra 
betydelig til fremtiden til Norges 
ressursindustri.

John Vergopoulos
CEO
september 2021
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  Introduksjon fra CEO



Ilmenitt (TiO2-holdig mineral)
Ilmenittinnholdet i de mineraliserte sonene i Bjerkreim-
Sokndal-intrusjonen anslås å være mellom 5% og 12% 
per dags dato, mens titandioksid (TiO2)-klassene i disse 
sonene ligger på mellom 3 % og 6 %, og i gjennomsnitt 
under 5 %. 

Ilmenitt er et titanmineral som brukes som råstoff for å 
produsere titandioksidpigment. Finmalt TiO2 er et klart 
hvitt pulver som brukes mye som basispigment i maling, 
papir og plast. 

Ilmenittmalm brukes som flussmiddel av stålprodusenter 
for å fore ildfaste masovner.  

Markedsanalyse indikerer at Norge Minings 
ilmenittkonsentrat kan brukes som råmateriale 
for produksjon av sulfattitandioksidslagg og for 
sulfattitandioksidpigment. 

Den globale markedsetterspørselen etter 
titandioksidpigment i 2020 var omtrent 6,6 millioner tonn. 
  

Apatitt (det fosfatholdige 
mineralet)
Apatittinnholdet i de mineraliserte sonene som er 
boret per dags dato, er rundt 10 %, noe som gir i situ-
fosfat (P2O5)-grader som kan være over 4 %, men 
gjennomsnittlig omtrent 2 %.

Bjerkreim-Sokndal intrusjonen inneholder også svært  
lave nivåer av uran, arsenikk og praktisk talt null kadmium.
Mineralet utgjør derfor et potensielt råmateriale av høy 
kvalitet for produksjon av fosforgjødsel. 

Apatitt-mineralgjødsel brukes til å supplere næringen 
til mange jordbruksavlinger ved å være en verdifull kilde 
til fosfat. Denne sentrale rollen i å støtte matforsyning 
forklarer hvorfor fosfat er et kritisk råstoff i EU.

Verdens økende befolkning (og derfor økende forbruk), 
begrenset tilgjengelighet på landområder og økt fokus  
på matmangfold, har vært viktige drivere for 
etterspørselen etter gjødsel generelt.

Fosfatmarkedet er stort, og utgjorde globalt mer  
enn 200 millioner tonn fosfatstein i 2020. De fleste 
fosfatsteiner forbrukes der de produseres og nyere 
historie viser at bare ca. 15 % av den globalt utvunnede 
fosfatsteinen omsettes. Norge Mining planlegger  
å produsere et fosfatsteinkonsentrat som kan selges  
som råmateriale til produsenter av fosfatgjødsel.

Per dags dato fokuserer Norge Minings undersøkelser 
på tre mineraler: vanadium i magnetitt, titandioksid 
i ilmenitt og fosfatstein i apatitt. Alle tre elementene 
(vanadium, titan og fosfatstein) er på EUs liste over 
kritiske råmaterialer og har stor betydning og varierte 
bruksområder – for eksempel for å opprettholde 
matproduksjon og teknologirevolusjonen – i Europa og 
resten av verden.

Mineraler og råmaterialer er avgjørende for produksjonen 
av et bredt spekter av varer og applikasjoner som brukes 
i hverdagen. De er knyttet til bransjer på tvers av flere 
forsyningskjeder. I Europa er de avgjørende for en sterk 
industribase, og er en viktig byggestein for EUs vekst og 
konkurranseevne. 

Vår strategi hos Norge Mining er å utvikle en bærekraftig 
lokal forsyning av vanadium, titan og fosfat til forbruk  
i hele Europa.

Innledende testarbeid viste en teknisk gjennomførbarhet 
til å separere de verdifulle mineralene og produsere 
et vanadiumholdig magnetittkonsentrat, et 
ilmenittkonsentrat og et apatittkonsentrat.

I februar 2020 leide Norge Mining inn Roskill  
Consulting Group for å gjennomføre en innledende 
studie som fokuserte på analyse av tre konsentrater fra 
et salgbarhetsperspektiv. Studien ga en grunnleggende 
oversikt over forsyningskjedene for vanadium, apatitt 
og ilmenitt, og gav kommentarer om de foreløpige 
konsentratspesifikasjonene og salgbarheten.

Magnetitt (som inneholder 
vanadium)
Vanadiuminnholdet i de mineraliserte sonene som er 
blitt boret per dags dato, uttrykt som V2O5, er omtrent 
0,07 %. Omtrent 95 % av dette befinner seg i magnetitt, 
som igjen utgjør mellom 5 % og 10 % av de samme 
mineraliserte sonene. 

Det er planlagt forskning for å vise at vanadium  
i magnetitt kan konverteres til vanadiumoksider  
med høy renhet. 

Begeistringen for vanadium øker, og det gjør også 
forventet etterspørsel på grunn av potensialet både 
i tradisjonelle og nye industribransjer. Vanadiums 
evne til å styrke stål står for øyeblikket for store deler 
av vanadiumforbruket, med byggebransjen som 
nøkkelkunde. 

Den mest spennende bruken av vanadium ligger  
i potensialet i effektiv kraftlagring for fornybar energi,  
som vann, vind og sol. Vanadium redox-batterier (VRB)  
er allerede brukt i energilagring for nett, og har lang 
levetid siden de kan lades opp tusenvis av ganger.

Roskill anslår at Norge Mining kan posisjonere seg som én 
av de største produsentene av vanadiumoksider i Europa, 
med en betydelig markedsandel.

Det lokale regionale markedet kan være en ressurs når det 
gjelder å forkorte forsyningskjeder, redusere karbonutslipp 
og hjelpe med å posisjonere et mer miljøvennlig produkt. 

Europa posisjonerer seg som et knutepunkt for 
utvikling innen energiovergangen, og noen viktige 
forskningsinstitusjoner og VRB-selskaper opererer i Europa.
Den økende etterspørselen etter førsteklasses V2O5- eller 
V2O3-produkter i forhold til fornybar energilagring kan gi 
Norge Mining sterke markedsmuligheter.

Vanadiummarkedet er for tiden lite, med et globalt volum 
på rundt 110.000 tonn i 2020. I løpet av studien vår har 
magnetitt også kommet i fokus på grunn av etterspørselen 
og kommersialiteten. Hovedmarkedet for magnetitt er 
jernmalmmarkedet, råstoffmarkedet for stålproduksjon.
 
 
 
 
 
 
 
 

Kritiske råmaterialer
Viktig for en verden med lavere karbonutslipp

 Geolog som analyserer og 
logger borekjerner

 Kjerneloggingsanlegg ved Heskestad, 
Lund, Norge

 Eksempel på en borekjerne. De mørke 
fargene kan indikere en høyere grad av 
ilmenitt og magnetitt
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Mineralbehov
Å oppfylle kravene til ressursmessig selvforsyning

Norge og bærekraftig gruvedrift

Gruvedrift er en voksende industri i Norge,  
som ifølge undersøkelser så langt, sitter på store 
uutnyttede mineralressurser. Vi fokuserer vår innsats 
på tre ressurser med verdensomfattende etterspørsel: 
vanadium, fosfat og titan.

Norge er ikke medlem av EU, men er nært knyttet 
gjennom EØS-avtalen. Avtalen gir Norge tilgang til 
EUs enkeltmarked i bytte mot innføring av relevante 
europeiske direktiver, herunder de fire viktigste aspektene: 
fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker og kapital. 

I 2015 ble 2030-dagsordenenen om de 17 SDG-ene vedtatt 
av alle FNs medlemsland. 

De norske myndighetene har besluttet at SDG-ene 
danner det viktigste politiske sporet for å håndtere de 
største nasjonale og globale utfordringene i vår tid, og at 
utdanning, humanitær bistand, helse, forretningsutvikling, 
jobbskaping, klima, miljø og bærekraftig energi er spesielle 
prioritetsområder for norsk utviklingspolitikk.

Norges geologi er rik på mineralressursene som kreves  
for å støtte det grønne skiftet, og det er avgjørende at disse 
ressursene håndteres bærekraftig.

Norge: stabilt og industrielt utviklet
1.    I Norge danner ansvarlig industriell vekst et viktig 

grunnlag for den nasjonale agendaen. Rettssikkerhet 
som er støttet av robuste uavhengige lovgivende 
systemer, støtter industri og økonomisk vekst sammen 
med høye miljømessige og samfunnsmessige 
standarder.

2.   Sammenlignet med mange gruveprosjekter 
i utviklingsland, gjør den gode eksisterende 
infrastruktur, jernbane og havneområde at mineraler 
fra utvinning kan transporteres med redusert behov 
for ny infrastruktur.

3.   Siden alle mineralene kan utvinnes fra én enkelt 
operasjon, er det et høyt potensial for økonomisk 
effektivitet og sterkt inntektspotensial.

I 2010 presenterte norske myndigheter en ny  
minerallov. Loven er et viktig steg i å forenkle tidligere 
forskrifter i mineralsektoren ved å skape transparente og 
forutsigbare rammebetingelser for mineralindustrien.

Norges første mineralstrategi ble presentert i 2013.
Etter valget samme år hevdet den nye regjeringen at 
mineral- og gruveindustrien var et viktig strategisk felt i 
deres innledende uttalelse.

Mineralstrategien uttalte at hovedmålet er at  
«veksten i bransjen skal styrkes ved hjelp av en fortsatt 
satsing på kartlegging av mineralforekomster, tilgang 
til informasjon om mineralressurser i Norge, bedre 
ressursplanlegging, videreutvikling av mineralbyråene  
og tilgang til kunnskap og kompetent arbeidskraft». 

I tillegg har Norge satt seg et ambisiøst mål om 
å redusere klimagassutslipp (GHG) med 55 % av 
1990-nivåene innen 2030. Å oppfylle målet for 2030 vil 
være utfordrende siden landets elektrisitetsforsyning 
og energiforbruk i bygninger allerede er karbonfri, så 
avkarbonisering må søkes innen transport og industri.

EU har notert 30 kritiske råmaterialer (CRM) som 
anses som avgjørende for sin økonomi. Vanadium, 
titan og fosfat anses alle som CRM-er på grunn av sin 
svært viktige karakter i et bredt spekter av industrielle 
økosystemer.

Europakommisjonen har foreslått en EU-
gjenopprettingsplan som legger vekt på å bygge et  
mer miljøvennlig, mer digitalt og mer fleksibelt Europa.
Utviklingen av mangfoldige, robuste forsyningskjeder for 
bærekraftige råmaterialer er en del av den strategien.
European Green Deal (EGD) og den nye EU Industrial 
Strategy erkjenner at tilgang til ressurser er et strategisk 
sikkerhetsspørsmål for å gjøre den grønne og digitale 
transformasjonen til en suksess etter hvert som 
etterspørselen etter fossilt brensel reduseres. 

For å redusere avhengigheten av internasjonale 
leverandører, bygger EU partnerskap med land for å 
støtte lokale gruve- og foredlingsprosjekter for å sikre 
stabil forsyning av grunnleggende materialer. 

Det internasjonale energibyråets (IEA) rapport «Net Zero 
by 2050» gir seks viktige anbefalinger til politikere for å 
fremme stabile forsyninger av CRM-er som støtter raskere 
overganger til ren energi. 

Disse inkluderer et behov for at myndigheter legger  
frem sine langsiktige forpliktelser for utslippsreduksjoner, 
noe som vil gi leverandørene den tilliten de trenger for å 
investere i og utvide mineralproduksjon. Myndighetene 
bør også fremme teknologiske fremskritt, skalere opp 
resirkulering for å lette presset på primære forsyninger, 
opprettholde høye miljømessige og samfunnsmessige 
standarder og styrke internasjonalt samarbeid mellom 
produsenter og forbrukere.
 

Nye forsyningsretningslinjer i EU for CRM-er  
siden 2020:
l  Anerkjenne en dramatisk økning i CRM-etterspørsel 

og -import, samt økende global konkurranse 
om tilgang til disse materialene på grunn av nye 
globale trender, implementeringen av EGD og den 
verdensomspennende ekspansjonen av fornybar energi,

l  Være mer oppmerksom på risikoer i forsyningskjeden og 
stor importavhengighet i CRM-er,

l Utvide CRM-listen fra 27 i 2017 til 30 i 2020,
l  Å favorisere utvidet utvinning, raffinering og foredling av 

CRM-er i Europa,
l  Utvikle nye instrumenter og økonomisk støtte for 

innenlands gruvedrift,
l Sterkere fokus på nye kriterier for bærekraftig gruvedrift,
l  Sikte mot en sirkulær økonomi for CRM-er med høy 

resirkulerings- og gjenbruksrate,
l  For første gang utvikle en full forsyningskjede for en 

viktig teknologi og industri ved hjelp av Battery Alliance 
og deres handlingsplan (inkludert å sikre en pålitelig og 
tilstrekkelig forsyning av CRM-er for batteriproduksjon i 
25–30 gigafabrikker i Europa).

 
En nøkkelaktør i levering av kritiske råvarer
Europakommisjonen lanserte European Raw Metals 
Alliance (ERMA) i oktober 2020, og med det en relevant 
misjonserklæring: «ERMA bidrar til pålitelig, sikker og 
bærekraftig tilgang til råmaterialer som nøkkelfaktorer for 
et globalt konkurransedyktig, grønt og digitalt Europa».

Kort tid etter oppstarten ble Norge Mining invitert til å bli 
med i ERMA. Vi er spente og beæret over å støtte ERMA 
i oppnåelse av 2030-visjonen. Vår invitasjon til ERMA og 
vår solidaritet med deres løfter viser at Norge Mining – og 
Norge selv – nå anses som en nøkkelaktør i CRM-markedet 
og en nabolagskilde til materialer fra Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområdet (EØS).

 Lofotøyene, Norge
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En bærekraftig modell
Å forstå vår påvirkning gjennom utvikling

Ansvarlig drift
Hensynsfull gruvedrift er kjernen i vår forretningsmodell – i samarbeid og tett kommunikasjon med lokalsamfunn. 
Ved å bruke innovasjon og teknologi tar vi sikte på å minimere miljøpåvirkningen gjennom utviklings-, drifts- og 
tilbakeføringsfasen. I tillegg kan noen av mineralene vi bruker bidra til en mer bærekraftig  
global fremtid.

l Kommunikasjon med grunneiere
l  Bygge tillit og tiltro i samfunnet
l  Etablere et veikart for søknads- og 

konsesjonsprosessene
l  Engasjere de rette partnerne
l  Kartlegge vernede, sensitive 

områder og steder
l  Tilgang til avgjørende infrastruktur 

 
 
 
 
 
 

l  Etablere et 
mineralin-
ventar

l  Identifisering 
av potensielle 
gruvelokasjoner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l  Preliminær 
vurdering av 
samfunns- og 
miljøpåvirkning

l  Markedsstudier
l  Identifisere 

og evaluere 
alternativer 
for neste 
studiefase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l  Utvidet evaluering av 
problemstillinger fra konseptfasen

l  Design og planlegging av 
vannforbruk, håndtering av 
gråberg- og avgangsmasser, støy og 
luftforurensning

l  Gjennomgang av potensielle 
konstruksjon/EPC partnere

l  Sosioøkonomiske konsekvenser, 
inkludert arbeidsplasser og lokal 
økonomisk stimulering gjennom 
forsyningskjede 
 
 

l  Utvalgsfase 
basert på 
identifiserte 
alternativer 

l  Konsekvensu-
tredning (ESIA) 

l  Utarbeide 
tekniske 
detaljplaner for 
å velge beste 
alternativ

l  Pilottesting
l  Tillit til 

ressursen økes 
ved hjelp av 
tilleggsboring

l  Styremøte for 
å bestemme 
alternativet for 
veien videren 

l  ESIA fullført 
l  Detaljert 

ingeniørteknikk 
for å ferdigstille 
gruve- og 
prosessdesign

l  Reserver er 
definert

l  Etablert 
finansiell tillit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l  Håndtering av 
vannforbruk, avgangs- 
og gråbergsmasser

l  Håndtering av støy- 
og luftforurensing

l  Lokalt interesse-
engasjement

l  Entreprenørledelse
l  Styring av 

forsyningskjeden
l Helse og sikkerhet 
 
 
 

l  Den største 
investeringen gjøres

l  Byggeledelse
l  Administrering av 

budsjett og tidsplan
l  Bygge driftsteam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l  Miljø- og 
samfunnsmessig 
ledelse

l  Håndtering av 
gråberg- og 
avgangsmasser

l  Lokalt interessent-
engasjement

l  Helse og sikkerhet
l  Arbeidspraksis
l  Utdanning og 

opplæring 
 
 

Konsept

Dette stadiet innebærer størst 
usikkerhet. I begynnelsen er det lite 
kunnskap om hva som faktisk ligger 
under bakken. Foreløpige kostnads-/
inntektsberegninger gjøres for å 
se om det finnes et økonomisk 
grunnlag.  

Gjennomførbarhet

Studier som gjennomføres i dette 
stadiet kan vise potensialet for en 
lønnsom gruve. Valgte alternativer 
studeres, og alternativet for veien 
videre defineres. 
 
 

Utvikling

Konstruksjon av 
gruve, prosessanlegg 
og prosjektets 
infrastruktur utføres.  
  
 
 
 

Oppstart og drift

Selskapet utvinner nå 
malm og genererer 
inntekter. 
 
 
 
 

Utviklingssyklus for Norge Mining

Våre bærekraftpåvirkningsområder
En bevissthet om våre voksende påvirkninger

Vår tilnærming vil utvikle seg gjennom prosjektets 
livssyklus. Etter hvert som Norge Minings aktiviteter 
går videre fra omfangsstudie til utbygging av 
gruve vil vi fortsette å utvikle våre forpliktelser og 
rapporteringstiltak i tråd med fremveksten.

Det er sannsynlig at en rekke områder vil bli stadig 
viktigere for selskapet og interessenter, og vi vil vurdere 
et bredere utvalg av indikatorer som er relevante for vår 
virksomhet.

Miljø
Norge har rikelig med naturressurser som olje og gass, fisk, 
skog og mineraler. Vi mener at beskyttelse og ansvarlig 
forvaltning av naturverdier må bygges inn i hver fase, fra 
design til konstruksjon, og fra produksjon til avvikling.

Bevaring og vernede områder
Norge Mining forstår at det finnes en rekke vernede 
områder innenfor våre undersøkelsesrettigheter og 
undersøker disse. Vi vil sørge for at eventuelle funn 
prioriteres og hensynstas i videre arbeid.

Sosialt 
Norge har en stabil økonomi med en pulserende  
privat sektor, en stor statlig sektor og et omfattende  
sosialt sikkerhetsnett. Norge har de høyeste nivåene  
av miljø, sikkerhet og velferd blant medlemslandene  
i ‘’Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling’’.

Arealbruk
Den lokale regionen domineres av jordbruk og turisme, 
med vekt på husdyr og fritidsbruk. Steinbrudd som 
økonomisk aktivitet er av stor betydning. Utvinningen 
av mineraler, råmaterialer, naturstein, sand og grus 
er av betydelig aktivitet i Norge, der Rogaland er 
hovedprodusenten av sand, grus og knust stein.

Infrastruktur
Norge Minings undersøkelsesrettigheter er nær viktige 
tilgangs- og strøminfrastrukturer. Hovedveinettverket i 
Dalane er den europeiske ruten E39, en 1.330 km lang 
nord-sør vei i Norge og Danmark som passerer gjennom 
vertskommunene Bjerkreim, Eigersund og Lund i 
Rogaland.

Norge Mining vil arbeide tett med den eller de aktuelle 
leverandørene av grønn, elektrisk kraft og el-nett 
leverandør, for å sikre tilstrekkelig kapasitet ved fremtidig 
drift. Norge har nesten 100 % fornybar produksjon av 
elektrisitet. Å bruke så mye elektrisitet som mulig i 
prosessene vil redusere karbonavtrykket.

Kulturarv
Kulturminner i undersøkelsesområdet finnes som en del 
av landbruksområder eller i skogkledde og ukultiverte 
områder. Bevaring av slike områder vil være et av 
nøkkelhensynene i konsekvensutredningen (ESIA) og vil 
være integrert i planleggings- og utviklingsprosessen på 
lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. 

Engasjement
Den samfunnsmessige, miljømessige og  
politiske konteksten gir store muligheter og krav til 
virksomheten, men den informerer i økende grad om  
vår forretningspraksis og engasjement. Vår partner,  
SRK, gjennomførte en tidlig ESG-vurdering og ga 
anbefalinger om effektivt engasjement av interessenter  
og klagehåndtering (se s. 18).

 Nærbilde av 
geologien, av Laszlo Kupi
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14

NORGE MINING PLC  BÆREKRAFTSRAPPORT 2020

15

NORGE MINING PLC  BÆREKRAFTSRAPPORT 2020



FNs bærekraftsmål
Våre løfter om å levere ansvarlige resultater

Gitt den globale betydningen av våre aktiva i 
Norge, bruker vi globale prinsipper for å veilede vår 
virksomhet. De forente nasjoners bærekraftsmål (SDG) 
er en rekke mål som alle organisasjoner kan måle sine 
påvirkninger og bidrag mot. Av de 17 målene er det 
minst syv som har spesifikk relevans for oss. Disse syv 
forplikter vi oss å innrette oss etter.

Vi har som mål å bidra til 
energilagringsløsninger for verden, 
med en stor, kontinuerlig forsyning 
av vanadium. 

Vi håper å styrke mineralnæringen 
i Norge, noe som skaper økonomisk 
vekst og arbeidsplasser lokalt. 

Ettersom vi støtter nye 
industriutviklinger i Norge, er vi en 
del av en innovativ revolusjon innen 
grønn gruvedrift.

 Geolog som 
jobber inne i 
kjerneloggingsanlegget

Vi utforsker kritiske råmaterialer 
som kan bidra til å skape en mer 
bærekraftig verden for alle.

Ved å gjøre fosfat og vanadium 
lettere tilgjengelig, bidrar vi med å 
bygge en mer bærekraftig verden. 

Vi fremmer ikke bare informasjon 
om klimaendringer, vi handler 
også. 

Vi forplikter oss til å minimere 
våre driftspåvirkninger samtidig 
som vi bevarer, beskytter og 
gjenoppretter miljøet vi påvirker.

17

NORGE MINING PLC  BÆREKRAFTSRAPPORT 2020

16

NORGE MINING PLC  BÆREKRAFTSRAPPORT 2020



Det er svært viktig for Norge Mining at vi integrerer  
oss med våre lokalsamfunn, både personlig og 
profesjonelt. Et klart og robust engasjementsprogram 
for interessenter er viktig for å opprettholde 
samfunnets tillit til oss.

Ett av de første skrittene vi tok etter at vi ble innehavere 
av undersøkelsesrettighetene var å utarbeide en 
grundig ESG-risikovurdering. Vurderingen fokuserte 
på tre av de seks kommunene som er vertskap for våre 
undersøkelsesrettigheter: Lund, Eigersund og Bjerkreim. 

Vurderingen involverte bruk av tilgjengelig og eksisterende 
prosjektinformasjon, supplert med offentlig tilgjengelig 
informasjon, for å etablere den miljømessige og 
samfunnsmessige konteksten. Formålet med denne 
vurderingen er å:
l  Etablere en ESG-risikoprofil gjennom identifisering  

av potensielle ESG-risikoer for prosjektet; og
l  Gjennomgå eksisterende interesseengasjement og 

forberede en fremtidsrettet engasjementsplan.

Denne prosessen gjorde det mulig for oss å identifisere 
alle ikke-tekniske risikoer, redusere og håndtere potensielle 
negative påvirkninger som kan hindre prosjektutvikling og 
opprettholde positive relasjoner med vertssamfunnet.
ESG-risikoprofilen fremhevet lovverk og reguleringer for 
tillatelsesprosesser for undersøkelse og drift. 

Fra et miljømessig ståsted vil vi fokusere vår 
oppmerksomhet på arealbruk, vernede områder, habitater 
og arter av bevaringsbetydning, vassdrag, og vann-og 
luftkvalitet. Den samfunnsmessige siden fremhevet 
demografi, sosioøkonomi, prioriteringer innen regional 
utvikling, infrastruktur og samfunnsaktiva og -funksjoner. 
 

Denne vurderingen førte til utviklingen av vårt eget 
datasystem for interessenthåndtering for å støtte vår 
samfunnskontakt. Vi er forpliktet til å være en god nabo og 
vi anerkjenner viktigheten av å ha en responsiv, åpen dør-
politikk med interessenter i og rundt rettighetsområdene 
våre.

Per dags dato har og bruker vi effektive 
kommunikasjonsretningslinjer og- strategier. Dette 
danner grunnlaget for effektivt interesseengasjement og 
god dialog.  

Nøkkelinteressenter
Totalt ble åtte forskjellige interessentgrupper identifisert 
og kategorisert. Disse gruppene er grunnlaget for 
etableringen av datasystemet for interessenthåndtering.
Når interessentene og interessentenes undergrupper 
hadde blitt identifisert, ble det utført en kartleggingsøvelse 
for å vurdere deres innflytelse og betydning i dette 
prosjektet. 

Norge Mining vil fortsette å gjennomgå interessentenes 
engasjement og vurdere fortløpende faktorer som kan 
påvirke oppfatningen av prosjektet og selskapet.

Vi vil lytte til og ta i mot innspill fra lokalsamfunnet, og 
legge til rette for bred samfunnskontakt og engasjement. 
Videre vil vi informere om selskapets strategier og planer. 

Interesseengasjement
Å opprettholde samfunnets tillit

Interessent gruppe Hvordan og hvorfor vi engasjerer Handlinger fremover

Grunneiere Vi vil styrke våre relasjoner med grunneierne for å 
opprettholde vår fremtidige utvikling. Et integrert 
fokus for oss er å opprettholde en kontinuerlig 
dialog med lokale grunneiere for å sikre at de er 
oppdaterte på våre operasjoner og komfortable 
med utviklingen.

Fortsette å være en transparent og pålitelig 
partner og å svare effektivt på innkommende 
forespørsler.

Ansatte Vi erkjenner at vi trenger en dyktig og engasjert 
arbeidsstyrke med variert kompetanse og erfaring.
Våre ansatte er kjernen til vår suksess og vekst.

Det norske Trepartssamarbeidet er et 
samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere 
og ansatte der tillit, korte avstander og 
deltakelse realiserer positive effekter når det 
gjelder produktivitet og tilpasningsevne.
Det karakteriserer institusjoner, avtaler og 
lovgivning for å definere norsk kultur.

Lokalsamfunn Engasjement med lokalsamfunn pågår og 
registreres i nettdatabasen vår. Det er avholdt 
møter mellom Norge Mining og representanter for 
flere kommuner for å sikre et høyt nivå av varsling 
og at tillatelser er på plass, spesielt for tilgang til 
undersøkelsesområder og for å forbedre 
adkomsten.

Norge Mining har flere ganger hatt kontakt 
med lokalsamfunn i nærheten av områdene 
med deres undersøkelsesrettigheter og 
planlagte undersøkelser. Vi har til hensikt å 
arrangere fysiske samfunnsmøter når 
restriksjoner tillater det. I 2021 planlegger vi å 
ansette en dedikert person for stillingen som 
samfunnskontakt.

Leverandører og 
kontraktører

I tillegg til direkte ansettelse av kontoransatte, 
geologer og andre spesialister, utnevner Norge 
Mineraler flere lokale leverandører på midlertidig 
eller lengre sikt, fra leie av kjøretøy, hoteller og 
cateringfirmaer til bygge- og konsulentfirmaer.

Mens vi fortsetter aktivitetene våre, vil våre 
relasjoner med både leverandører og 
entreprenører bli stadig viktigere for leveringen 
av undersøkelsene våre.

Offentlige 
organer og 
institusjoner

Vi etablerer tett samarbeid med regionale og 
nasjonale myndigheter i Norge for å sikre at vårt 
utviklingsarbeid er i tråd med myndighetenes 
tenkning.

Vi søker å opprettholde positive relasjoner og 
regelmessig dialog med ulike grupper av 
interessenter innen offentlige organer og 
institusjoner.

Privat sektor Vi utvikler strategiske partnerskap i forhold til bruk 
av ressursene som vil hjelpe oss med å drive frem 
innovasjon.

Med tanke på at Norge har som mål 
å følge neste generasjons industrier, vil 
batteriproduksjon være noe vi har sterkt med 
oss i tankegangen.

Media Dekning av prosjektet og Norge Mining fortsetter i 
lokal og regional presse. Vi oppmuntrer journalister 
og medierepresentanter til å besøke oss på våre 
lokasjoner. Dette er en del av vår forpliktelse til å 
forbli transparente og åpne. 

Vi vil fortsette å kommunisere med media i 
løpet av de kommende årene for å støtte 
åpenhet om våre undersøkelser.

NGO-er I enhver gruvedrift vil det være representasjon fra 
NGO-organisasjoner.

Våre nåværende påvirkninger er  
begrenset siden vi er i et tidlig stadium  
i våre undersøkelser, men dette er en 
interessentgruppe som vil engasjeres videre 
etter hvert som vi utvikler oss.

 Boring – Høyland,  
av Laszlo Kupi
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Oversikt

Intern organisasjonsstruktur
Norge Mining har en klar organisasjonsstruktur med et styre- og ledelse som representerer variert kompetanse og 
erfaring fra mineralnæringen.

Styringsrammeverk

Styret
Styret har oversikt og leder forretningsstrategien,  
vurderer risiko og overvåker Norge Minings drift.

Godtgjøringskomité 
Godtgjøringskomiteen definerer, på vegne 
av styret, konsernets vederlagspolitikk 
og overvåker ens gjennomføring i 
organisasjonen. Den definerer også 
lønnsnivåer og bonuser for toppledelsen i 
tråd med individuelle prestasjoner. Det sikrer 
at KPI-er er inkludert i godtgjørelsespakker.

ESG-komité
ESG-komiteen overvåker, på vegne av 
styret, konsernets etiske, miljø-, samfunns- 
og sikkerhetsmessige forhold, samt alle 
bærekraftsspørsmål. 
 
 

Revisjonskomité
Revisjons- og risikokomiteen overvåker, på 
vegne av styret, integriteten til konsernets 
regnskaper og vurderer effektiviteten av 
konsernets system for internkontroll og 
risikostyringssystemer. 
  

Norge Mining plc
Group Holding Company 
England: Reg.nr. 11703765

Annexe IT Management Ltd 
Finansadministrasjonsagent  

England: Reg.nr. 11128193

Norge Mineraler AS
Mineralleting  

Norge: Reg.nr. 974 359 073

Chief Executive Officer (CEO)
CEO tar det endelige ansvaret for å levere strategi og driftsytelse. 

 

Helse, miljø & sikkerhet og drift 
Ansvarlig for å kommunisere vår HMS-
ytelse til ESG-komiteen.  
 
   

Personalavdelingen
Ansvarlig for Norge Mineralers/Norge  
Minings virksomhet i Norge og dets team,  
og sikrer et positivt og trygt arbeidsmiljø. 
 

Samfunnskontakt
Ansvarlig for samhandling og dialog 
med prosjektets hovedinteressenter.   
 
 

 Nærbilde av borekjerne
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  Styring

Ytterligere rapporteringslinjer
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  Samfunn

Sikre hensynsfull gruvedriftsutvikling for å hjelpe  
til med tillatelsesprosessen, engasjere effektivt med 
interessenter for å informere om måten vi utformer 
gruven på, opprettholde samfunnets tillit til oss.

Fokusområder:
Lokalsamfunn  Engasjere seg i lokalsamfunn under hver 
av prosjektfasene for å sikre at deres bekymringer og 
rettigheter ivaretas.

Lokal arv  Bevare regionens arv gjennom alle prosjekt-  
og driftsfaser.

Menneskerettigheter  Respektere menneskerettigheter og 
etisk atferd i hele verdikjeden.

Arbeidsmiljø Skape og fremme et positivt, inkluderende, 
trygt og anstendig arbeidsmiljø.
Delt velstand  Drive lønnsomt innenfor grensene for 
samfunns- og miljømessige mål.

Økonomi  Skape en positiv økonomisk innvirkning på EUs, 
norske og lokale økonomier.

Politisk  Levere ressursuavhengighet for Europa.

Klimaendringer Fostre partnerskap for karbonnøytral 
logistikk.

Helse og sikkerhet
Etter hvert som prosjektet utvikler seg, er vårt fokus på 
helse og sikkerhet fortsatt en topprioritert. Vi mottar 
ukentlige framdriftsrapporter fra boreprogrammet vårt og 
har opprettholdt svært gode resultater når det gjelder å 
unngå ulykker. Målet vårt er null skader. Dette gjelder for 
våre ansatte, entreprenører, leverandører og besøkende på 
lokasjonene våre. 

Mennesker og partnere
Siden starten på boreprogrammet i mai 2020 har 
selskapets virksomhet i Norge vokst betydelig. Vi har 
ansatt et økende antall nordmenn i undersøkelses- og 
lederstillinger, inkludert utnevnelsen av en Chief Executive 
Officer, en Chief Operating Officer og en Chief Financial 
Officer ved vårt Norge Mineraler AS-kontor i Egersund. Dette 
kontoret, som ligger i Egersund Energy Hub, ble åpnet i 
februar 2021. Våre andre fasiliteter i Norge inkluderer et 
kjerneloggingsanlegg og et lager for å støtte borearbeidet 
vårt. Vi har for tiden 14 ansatte i Norge Mineraler AS og 
forventer at antallet vil vokse i det inneværende året. Vi har 
vanligvis mer enn 20 undersøkelses- og borespesialister på 
stedet.

Viktige nylige ansettelser hos Norge Mining inkluderer et 
lite, men svært erfarent lag bestående av fulltidspersonell 
som jobber med omfangsstudien for Øygrei og 
Storeknuten. Dette teamet har bakgrunn i utvikling av 
mineralutvinning hos BHP Billiton og andre store selskaper. 
Teamet arbeider med omfangsstudien med det globale 
ingeniør-, konstruksjons- og prosjektledelsesselskapet 
Bechtel Corporation som studieleder. Ledelsesteamet vårt 
har også blitt utvidet med utnevnelser, inkludert en Chief 
Sustainability Advisor og en Chief Operating Advisor.

Forhold til lokalsamfunn
Gruveindustrien har til tider gått på bekostning av miljøet, 
nabosamfunn og dyreliv. Norge Mining søker å skape 
en annen tradisjon, en som er sentrert rundt respekt 
for mennesker og planeten. Selv om vi for tiden er på 
undersøkelsesstadiet, planlegger vi en moderne, innovativ 
tilnærming til mineralutvinning for å sikre at driften vår har 
et positivt og bærekraftig fotavtrykk. Dette vil følges opp 
gjennom vår interne styringstilnærming til bærekraft og 
overvåket av vår ESG-komité.

Vi søker å innlede en ny æra med hensynsfulle 
undersøkelser og mineralutvinning – i samarbeid med 
lokalbefolkningen, grunneiere og bønder. Vi er også i gang 
med å etablere tett samarbeid med regionale og nasjonale 
myndigheter i Norge for å sikre at vårt arbeid er i tråd med 
myndighetenes tenkning.  

Norge Mining har allerede hatt mange konsultasjoner 
med lokalsamfunn i og rundt våre rettighetsområder. 
Vi snakker med kommunestyrerepresentanter, lokale 
leverandører, grunneiere og bønder. Vi vil fortsette å ha en 
åpen dør-politikk med alle disse gruppene når det gjelder 
prosjektutvikling eller milepæler. 

Vi vurderer kontinuerlig faktorer som kan påvirke 
oppfatningen av prosjektet og selskapet. Dette gir grunnlag 
for samfunnsengasjement, samt informasjon til å forklare 
selskapets strategi og implikasjonene for langvarig 
gruvedrift.

Vi har tre nivåer av engasjement i lokalsamfunnet for 
øyeblikket. For det første, direkte kontakt med Rogaland 
fylkeskommune, de lokale arbeidsmyndighetene og 
de lokale ordførerkontorene. For det andre, gjennom 
rapportering i lokale medier, aviser og NRK, og for det 
tredje, gjennom daglig samhandling med lokale bønder, 
grunneier og lokale virksomheter, inkludert restauranter  
og butikker.

Alle tre nivåer av samhandling er i stor grad positive,  
og vi samarbeider tett med alle for å oppnå målene  
våre gjennom omtenksomme og respektfulle metoder  
og praksis, samt kontinuerlig kommunikasjon. 

Å engasjere oss i lokalsamfunnene våre

Engasjement med lokale representanter
Møter har blitt avholdt med Eigersund kommune, 
Rogaland fylkeskommune, lokale leverandører, grunneier 
og bønder, da mesteparten av undersøkelsesaktiviteten 
har funnet sted der frem til i dag. Grunneierne som 
tok del i disse møtene og som har eiendommer i 
undersøkelsesområdene var enten bønder eller eiere av 
fritidseiendommer. 

Kommunens representanter var positive til de  
potensielle økonomiske fordelene ved Norge Mining-
prosjektet, dersom undersøkelsene skulle resultere i 
utvikling av et gruveprosjekt. De var like oppmerksomme 
på utfordringer ved utvikling og krav fra interessegrupper, 
og vil forsøke å støtte virksomheten som hensiktsmessig. 

I tillegg finnes det en mekanisme som gjør det mulig for 
lokale interessenter å uttrykke sine bekymringer om alle 
aspekter i prosjektet.

Engasjement med grunneiere og forpaktere pågår 
fortløpende og registreres i srkEngage.

Covid-19
Helse, miljø og sikkerhet er selskapets førsteprioritet til 
enhver tid. I løpet av Covid-19 har vi fulgt alle relevante 
myndighetskrav og råd i Norge og Storbritannia. 

Restriksjoner på reise og sosial kontakt har hatt en 
innvirkning på framdriften av undersøkelsesarbeidet i 
løpet av året. Restriksjoner på offentlige samlinger og 
sosial kontakt innebar at vårt samfunnskontaktarbeid 
hovedsakelig ble utført elektronisk i stedet for personlig. 
Vår intensjon er å gjeninnføre ansikt-til-ansikt møter når 
forholdene tillater det.

Etter hvert som Covid-19-tilfeller fortsetter å svinge i 
Europa, fortsetter vi å være helt i samsvar med utviklende 
helse- og sikkerhetsprotokoller.

Fokus for 2021
Norge Mining vil styrke sine nåværende 
engasjementsaktiviteter med utnevnelsen av en 
Community Liaison Officer (samfunnskontakt) som vil 
rapportere til Chief Executive Officer om selskapets 
kommunikasjon med lokalsamfunn og andre 
interessenter.

Denne rollen vil støtte lokalsamfunn og en bredere 
konsultasjon, samt integrere grunneiers og andre parters 
synspunkter, når Norge Mining går videre i utviklingsløpet.

Mye av fokuset interesseengasjementet til Norge Mining, 
det siste året, har vært gjennom virtuelle nettfora 
på grunn av krav til sosial distansering som følge av 
Covid-19-pandemien. Selskapet vil prøve å få til flere 
konsultasjoner ansikt-til-ansikt etter hvert som det blir 
lettelser på restriksjoner, underlagt effektiv videreføring av 
nasjonale og internasjonale vaksinasjonsprogrammer og 
myndighetenes tilfredsstillende håndtering av tilfeller.

Norge Mining vil fortsette å overvåke og gjennomgå sine  
sikkerhets- og engasjementsansvar i denne forbindelse.
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Kommentar Klage

Henvendelse Forslag

Interessekategori  Svar

Effekt på levebrød 7

Konsultasjon og kommunikasjon 3

Skade eller ødeleggelse på eiendom 6

Forstyrrelser av noe slag: støv, støy, 
vibrasjoner og trafikk

2

Miljøhensyn 3

Leteavtaler/samtykke 3

Bruksrettigheter for eiendom 1

Tillatelser 24

Veirelatert – E39 2

Totalt 51

 Interesseklasse (51)



Ivareta lokalsamfunnene, minimere vår negative 
operasjonelle påvirkning og opprettholde miljøets 
integritet.

Tilnærming under undersøkelsesfasen
Vår angitte bedriftspraksis er rettet mot miljøansvarlig 
praksis. Vi har identifisert alle vernede områder, inkludert 
naturreservater og områder av kulturell betydning.
Vi samarbeider tett med lokale myndigheter for å sikre 
at driften vår ivaretar disse områdene. Vi har sørget for at 
våre ansatte og kontraktører følger strenge prosedyrer for 
å beskytte miljøet.

Vi har sett nøye på prosessene til entreprenørene våre 
og er sikre på at de er robuste og omfattende nok til å 
oppfylle vårt miljøansvar.

Vi vil gjøre vårt aller beste for å sikre at så mye som mulig 
av restmaterialet fra fremtidig gruvedrift brukes på nytt, 
for eksempel i konstruksjonen av veier eller andre nyttige 
formål.

Vi har en betydelig mengde arbeid som skal utføres før 
vi når gruve- og prosesseringsstadiet, men fokuset vårt er 
på å planlegge fremover for å sikre best mulig utfall for 
lokalsamfunnet, miljøet og andre interessenter.

Ambisjoner
Restmaterialhåndtering Finne bruksområder til 
restmaterialer fra gruvedrift og prosessering.

Energieffektivitet Drift med lavt karbonutslipp, drevet 
av fornybar energi der det er mulig.

Vann Beskytte naturlige vannstrømmer og bruke vann 
med omhu under utvinningen.

Prosess Lukket krets ved bruk av vann og rensing før 
utslipp til naturlige vannstrømmer.

Biomangfold Sikre all flora og fauna i beskyttede og 
ubeskyttede områder, ta spesielt godt vare på truede 
arter og sette pris på deres tilknytning til miljøet.

Undersøkelsesaktivitet 
Målet med Norge Minings undersøkelser er å 
produsere CRM-er gjennom gruvedrift og prosessering. 
Metodene som ble brukt i studiene til Norges 
geologiske undersøkelse er ikke i tråd med standard 
undersøkelsesmetodikk, og SRK-Exploration er derfor hyrt 
inn av Norge Mining som en spesialist på undersøkelser for 
å ytterligere validere denne NGU-studien.

Boreinnovasjon 
Vi har som mål å minimere vår påvirkning på miljøet ved 
å bruke innovasjon og teknologi. Vi har allerede brukt 
geologisk 3D-modellering og luftbårne magnetiske 
undersøkelser for å finne ut hvor vårt borearbeid skal finne 
sted. Vi vil også bruke fornybar energi der det er mulig. 

Miljømessige bekymringer og bevissthet
Mineralene vi undersøker kan støtte en bærekraftig 
fremtid. Vi er fullstendig dedikert til vårt ansvar og er  
klar over de viktigste økologiske følsomhetene i området.  
Vi streber etter hensynsfull undersøkelse ved å være klar 
over hvilke påvirkninger våre aktiviteter har. 

Vi planlegger å bruke innovasjon og god praksis for  
å minimere vårt miljømessige fotavtrykk.

Beskytte biologisk mangfold
Norge Mining forstår at det finnes en rekke vernede 
områder innenfor våre lisensområder og vi er beredt på 
å ivareta dem. I tillegg til vernede områder forstår Norge 
Mining at det er arter innenfor rettighetsområdene som 
det er viktig å bevare bestanden til.   

Gjennom hele undersøkelsesprosessen har følgende  
blitt vurdert:
l  Endrede boresteder / avbrutte planlagte hull på grunn 

av tilstedeværelse av vernede områder eller for å 
respektere grunneiers ønsker;

l Unngå historiske veier; 
l  Redusert antall boretimer om natten for å møte 

støyforskrifter;
l  Geofysisk undersøkelse: bære utstyr til fots for å redusere 

påvirkningen på landskap og forstyrrelser i jaktområder; 
l En god dialog med fylket og kommunene;
l Etablering av en kontaktgruppe.

Samarbeidspartner
Magma UNESCO Global Geopark er et geografisk 
partnerskap for områder med en geologi som har en  
stor internasjonal betydning, anerkjent av UNESCO,  
og der bærekraftig utvikling spiller en viktig rolle.  
Magma Geopark er i et nettverk av mer enn 140 UNESCO 
globale geoparker i omtrent 40 forskjellige land på fem 
kontinenter, og deres representanter møtes regelmessig. 

Selv om bakgrunnen for en geopark er geologi, handler 
det egentlig om menneskene – både lokalbefolkningen 
og turister – som er villige til å utforske, oppleve og dele 
de enorme mulighetene til de naturlige og kulturelle 
attraksjonene i geoparken.

 

Fokus for 2021
Omfangsstudien vi gi en rekke alternativ til lokaliseringer 
og gruvedesign som Norge Mining må vurdere. For å forstå 
potensielle innvirkninger på land, vann, lokalsamfunn, 
luftkvalitet, støy og eventuell visuell svekkelse i landskapet 
vil man i forkant av disse vurderingene se på miljømessige 
påvirkninger.

Norge Mining vil forsøke å minimere eventuelle negative 
miljøpåvirkninger, og sikre at det blir gjort best mulig for å 
redusere alle driftskonsekvenser.

For å støtte dette jobber Norge Mining for å  
oppnå ISO 14001-sertifiseringen. ISO 14001 er den 
internasjonale og mest brukte standarden for 
miljøstyringssystemer over hele verden. ISO 14001 
angir kravene til formulering og vedlikehold av et 
miljøstyringssystem og hjelper organisasjoner med  
å forbedre miljøytelsen gjennom effektiv bruk av  
ressurser og reduksjon av avfall. Norge Mining har som  
mål å oppnå ISO 14001-sertifisering i 2022.

Å minimere påvirkningene våre 

 Vennlige naboer, av 
Laszlo Kupi
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102 Generelle offentliggjøringer    Page

  Offentliggjøring 102-1 
Organisasjonens navn

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
informasjon: a. Navn på organisasjonen.

Forside

  Offentliggjøring 102-2 
Aktiviteter, merker, produkter 
og tjenester

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. En beskrivelse av organisasjonens aktiviteter.
b. Primære merker, produkter og tjenester, inkludert en forklaring 
av produkter eller tjenester som er forbudt i visse markeder.

a. 4 
b. 7

  Offentliggjøring 102-3 
Plassering av hovedkontor

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. Plassering av organisasjonens hovedkvarter.

Oslo, Norge

  Offentliggjøring 102-4 
Driftssted

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. Antall land hvor organisasjonen opererer, og navn på land hvor 
den har betydelige operasjoner og/eller som er relevante for 
emnene som dekkes i rapporten.

7

  Offentliggjøring 102-5 Eierskap 
og juridisk form

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. Type eierskap og juridisk form.

Årsberetning

  Offentliggjøring 102-7 
Organisasjonens omfang

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. Organisasjonens omfang, inkludert:
i. totalt antall ansatte;
ii. totalt antall operasjoner;
iii. nettosalg (for organisasjoner i privat sektor) eller nettoinntekter 
(for organisasjoner i offentlig sektor);
iv. total kapitalisering (for organisasjoner i privat sektor) brutt ned i 
gjeld og egenkapital;
v. antall produkter eller tjenester som leveres.

i. 22 
ii. 7 
iii. Årsberetning 
iv. I/R 
v. I/R

  Offentliggjøring 102-12 
Eksterne initiativer

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. En liste over eksternt utviklede økonomiske, miljø- og 
samfunnsmessige attester, prinsipper eller andre initiativer som 
organisasjonen benytter, eller som organisasjonen støtter.

12

  Offentliggjøring 102-13 
Medlemskap i foreninger

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. En liste over hovedmedlemskap i bransje- eller andre foreninger, 
og nasjonale eller internasjonale interesseorganisasjoner.

15

  Offentliggjøring 102-14 
Erklæring fra senior 
beslutningstaker

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. En uttalelse fra den øverste beslutningstakeren i organisasjonen 
(som CEO, styreformann eller tilsvarende ledende stilling) om 
relevansen av bærekraft for organisasjonen og dens strategi for å 
adressere bærekraft.

8

  Offentliggjøring 102-16 Verdier, 
prinsipper, standarder og 
atferds normer

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. En beskrivelse av organisasjonens verdier, prinsipper, standarder 
og atferds normer.

6

Offentliggjøring 102-18 
Styringsstruktur

Rapporteringsorganisasjonen skal rapportere følgende 
opplysninger:
a. Organisasjonens styringsstruktur, inkludert komiteer for det 
høyeste styringsorganet.
b. Komitéer som er ansvarlige for beslutninger om økonomiske, 
miljømessige og samfunnsmessige temaer.

20–21 og 
årsberetning

Indeksering
Globalt rapporteringsinitiativ (GRI)
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FSC – Forest Stewardship Council.  
Dette sikrer at det er en revidert 
sporbarhet fra treet i den godt forvaltede 
skogen til det ferdige dokumentet i 
utskriftsfabrikken.

ISO 14001 – Et kontrollmønster for et 
miljøstyringssystem som en organisasjon 
kan krediteres mot av en tredjepart.

Rådgivning, utvikling og design av 
Buchanan Communications 
www.buchanan.uk.com

Registrert kontor 
(Storbritannia)
Norge Mining PLC 4th Floor
43 Berkeley Square
London, W1J, 5FJ
Storbritannia
 
Kontor i Norge
Norge Mineraler AS
Langholmveien 6
4373 Egersund
Norge


