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NORGE MINING PLC 

(«Norge Mining» eller «selskapet») 

 

Stor utvidelse av mineralressursestimatet av forekomsten ved Storeknuten  

 

Nesten firedoblet økning i verdensklasses1 forekomst av EU-kritiske råmaterialer  

Betydelig økning i tonnasjen av høy-grads fosfat og tonnasjer av vanadium og titan. 

Jernmalmpotensiale i Storeknuten evaluert for første gang 

 

Det norsk-britiske mineralleteselskapet Norge Mining plc fokusert på Bjerkreim leteprosjektet i 

Sørvest-Norge, annonserer at videre bore- og analysearbeid av forekomsten ved Storeknuten  har ført 

til en stor økning i mineralressursestimatet til nesten 1 milliard tonn. 

I mai i fjor rapporterte selskapet et JORC2-samsvarende mineralressursestimat for 

Storeknutenforekomsten på 240 millioner tonn. Dette bekreftet at forekomsten med de tre EU-

kritiske råmaterialene fosfat, vanadium og titan var i verdensklasse. Ytterligere boreundersøkelser 

siden da har nesten firedoblet mineralressursestimatet til anslagsvis 910 millioner tonn, noe som 

forsterker den globale betydningen av forekomsten.  

I tillegg til å inneholde vanadium, er magnetitt et jernoksid som brukes til å framstille jernmalm. Med 

hensyn til potensiell utnyttelse av jerninnholdet, har også den totale magnetittgraden for første gang 

blitt estimert. 

Høydepunkter 

 Oppdatert JORC-mineralressursestimat for Storeknuten til 910 millioner tonn, med en 
gjennomsnittlig grad av 1,55 % fosforpentoksid, 4,80 % titandioksid og 0,07 % vanadiumpentoksid. 
 

 Den oppdaterte ressursen kan sammenlignes med det første mineralressursestimatet for 
Storeknuten på 240 millioner tonn, som inneholder gjennomsnittlige grader av 2,36 % 
fosforpentoksid, 4,71 % titandioksid og 0,07 % vanadiumpentoksid. 
 

 Ekskludering av to områder med lavere fosfatinnhold i det oppdaterte estimatet gir en 
gjennomsnittlig grad på 3,36 % fosforpentoksid i en total ressurs på 410 millioner tonn. Det er en 
vesentlig økning i graden sammenlignet med det første estimatet. 
 

 Jernoksidgrader fra magnetitten er inkludert for første gang og gir en gjennomsnittsgrad på 7,24 
%. 
 

 Det oppdaterte mineralressursestimatet ble utarbeidet til JORC-rapporteringsstandard av SRK 
Exploration Services Ltd (SRK), en del av SRK Group, en uavhengig internasjonal gruvedrift-, 
minerallete- og miljøkonsulent. 



 
 

Storeknuten mineralressursestimat 

Det oppdaterte mineralressursestimatet for Storeknuten, er beskrevet nedenfor sammen med det 

første JORC-estimatet fra mai 2021, for sammenligning. 

Domene Klassifisering Tonn P2O5 TiO2 V2O5 Fe3O4 

   (Mt)  (%) (%) (%) (%) 

B-sone Utledet 190 3,05 4,63 0,08 7,83 

B Sone FW Utledet 230 0,07 4,67 0,06 6,03 

B Sone FW høy Utledet 270 0,04 5,20 0,07 7,19 

B-sone høy Utledet 200 3,79 4,70 0,08 8,36 

B-sone lav Utledet 20 1,66 3,32 0,04 4,21 

Totalt Utledet 910 1,55 4,80 0,07 7,24 

       
Unntatt B-sone FW 
og FW høy 

Utledet 410 3,36 4,61 0,08 7,94 

       
Opprinnelig JORC-
estimat 

Utledet 240 2,36 4,71 0,07 I/R 

 

Overnevnte resultat er basert på data som ble samlet inn fram til 14. november 2021. Dataene utgjør 

totalt 5 398 analyserte prøver fra 25 borehull. Totalt hadde 10 638 meter med boring i funnet sted 

ved Storeknuten innen avgrensningsdatoen i boreprogrammet som startet i september 2020.  

Bjerkreim  leteprosjektet befinner segi Bjerkreim-Sokndal intrusjonen i Sørvest-Norge, som har blitt 

studert av Norges geologiske undersøkelse (NGU) og andre forskere. Norge Mining har fokus på 

Bjerkreim delen av intrusjonen, som danner en stor synklinal traustruktur. Denne delen strekker seg 

ca. 20 km nordvest-sørøst og opptil 10 km nordøst-sørvest.  Den er kjent for å gå flere kilometer dypt.  

Mineraliseringen ved Storeknuten forekommer i bratt hellende lag, som strekker seg kontinuerlig 

nedover i dypet og langs strøket. Disse består av primere magmatiske mineraliserte soner, hvor 

vanadiumsholdig 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. 

Storeknuten er en del av Høyland leteområdet i Bjerkreim leteprosjektet, og ligger 4,5 km sørvest fra 

forekomsten ved Øygrei. 

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 det 

som faller innenfor en åpen gruve som ble optimert ved å anta salgspriser på USD 175/t ilmenitt, USD 

141,25/t fosfat og USD 9,38/lb på V2O5 og som overstiger en netto smelteravkastning (NSR) beregnet 

ut i fra disse prisene.  

Selv om SRK har rapportert en magnetittgrad for første gang i tillegg til en vanadiumpentoksid-grad, 

vil delene av hver av dem som vil bli produsert, avhenge av resultatene fra den pågående 

omfangsstudien og de etterfølgende studiene. 



Sammendraget av SRKs fullstendige mineralressursrapport vil gjøres tilgjengelig på selskapets 

nettsted etter hvert. 

Neste trinn 

De nye dataene innlemmes i Bjerkreim leteprosjektets omfangsstudie, som forventes å fullføres innen 

H1 2022. Videre undersøkelsesarbeid er også planlagt, med sikte på å oppgradere en del av 

mineralressursen til den indikerte kategorien.  

 

John Vergopoulos, administrerende direktør (Chief Executive Officer) i Norge Mining, sa:  

«Denne nesten firedoblede økningen i ressursen ved Storeknuten markerer en ny viktig milepæl i 

utviklingen av Bjerkreim leteprosjektet. Selv om vårt fokus vil være på de 410 millioner tonn med 

høygradsmineralisering, underbygger størrelsen til hele forekomsten Norges strategiske posisjon i den 

nødvendige utviklingen av den europeiske gruveindustrien, hvis Europa skal møte etterspørselen fra 

det grønne skiftet, redusere avhengigheten av globale forsyningskjeder og oppnå miljømessige og 

sosiale bærekraftsmål.» 

 

1 Forekomst i verdensklasse brukes i forbindelse med denne kunngjøringen for å beskrive en forekomst av svært 

stor størrelse med potensiale til 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-koden»). JORC-koden er en rapporteringskode som er innrettet med rapporteringsmalen til 

Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards («CRIRSCO») og er en internasjonalt 

anerkjent rapporteringsstandard som er tatt i bruk 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 erklært av den australske verdipapirbørsen 

(«ASX») fra tid til annen. Han er en tilknyttet bedriftskonsulent for SRK Consulting (UK) Ltd og direktør 

for SRK Exploration Services, og har over 35 års erfaring i gruve- og metallindustrien og har også 

tilstrekkelig erfaring som er relevant for typen mineralisering og type forekomst som vurderes, samt 

for aktiviteten han foretar for å kvalifisere seg som en kompetent person som definert i JORC-koden. 

Dr. Armitage har vært ansvarlig for rapportering av mineralressurser og malmrereserver på ulike 

områder internasjonalt 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 

          

mailto:norgemining@buchanan.uk.com


Om Norge Mining plc 

Norge Mining er et norsk-britisk naturressursselskap som fokuserer på mineralutvinning i Norge.  

Selskapets første mineralressursestimater fra Bjerkreim leteprosjektet har bekreftet forekomster i 

verdensklasse av råmaterialene vanadium, titan og fosfat, som står på EUs liste over kritiske 

råmaterialer. Disse materialene er påvist å være av betydelig strategisk betydning for å oppnå 

nullmålet i netto karbonutslipp, hvor en viktig forutsetning er åpenhet i forsyningskjeden. 

Norge Mining innehar 61 undersøkelsesrettigheter gjennom sitt datterselskap Norge Mineraler AS 

som utgjør mer enn 520 kvadratkilometer i Sørvest-Norge. Det gjennomføres for tiden 

undersøkelsesarbeid som bygger på tidligere studier av Norges geologiske undersøkelse (NGU). 

Selskapets ambisjon 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. 

For ytterligere informasjon, besøk http://www.norgemining.com.  
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