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Director of Norway Mining: –The situation
has completely changed

NEW TONES: The war in Ukraine has turned the spotlight on projects such as the mining plans in Dalane. The stock
image shows Norway Mining's test drilling at Åsen in Bjerkreim. Photo: Espen A. Eik
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The war in Ukraine has changed the premise for people like us," says the director of Norway
Mining. The next few days will be important for the company planning mining in Dalane.
For subscribers

"The situation has completely changed. We have talked for several years about the importance of having
access to minerals and raw materials, but it has been received mostly as a purely theoretical exercise. There
were perhaps only a handful of people in the EU who were really engaged in this. But now everyone sees
how dependent we have become on supplies from only a few countries - countries that it turns out can be
hostile to us, says John Vergopoulos.
The director of Norway Mining speaks to Dalane Tidende by phone from London. He will immediately pack
his suitcase and head to Norway, where he will attend the theme conference Bergindustridagene. The war
in Ukraine has focused on such projects as what his company is planning in Dalane: mining that can secure
access to important minerals that are now largely obtained from Russia. The prevalence of phosphorus in
Dalane is mentioned by NRK as an opportunity to become less vulnerable to conflicts and crises.
ANNONSE

Never heard the EU talk like this before
Now Vergopoulos is looking for political openings.
"That's why this week will be so important to us. I'm excited, now there will be real discussions about this,
and I have the meeting calendar full. We have known for a long time that we were going to this conference
with Norwegian politicians and professionals, which is why we have recently concentrated mostly on
dialogue with the EU.
– Hvordan merker dere at situasjonen har endret seg der?
– Jeg er forbauset over måten vi nå blir møtt på. Jeg vil ikke bruke ordet "panikk" eller noe sånn, men det har
vært et veldig tydelig girskifte, og det er en mye større vilje til å få resultater. Jeg har flere års erfaring med å

snakke med EU om prosjekter som dette, men jeg har aldri hørt dem snakke på denne måten før. De vil ha
tempo og trygghet, og de har hele tiden en pragmatisk tilnærming.

Ber om møter med statsråden
Vergopoulos sier at det nå er "reelle diskusjoner" om partnerskap mellom firma som hans, og EU.
– Og forhåpentligvis også den norske staten. Vi trenger den typen partnerskap for å få prosjektet opp på et
konkurransedyktig nivå, sier han.
DT er kjent med at Norge Mining har sendt forespørsler til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og
til næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) for å be om møter. I forespørslene forteller Norge Mining at de i
Dalane-regionen har "gjort drivverdige funn som når det blir realisert, vil bli Norges største gruve. Desidert."
Selskapet peker også på de politiske konsekvensene en slik gruve kan få: "Tiden hvor alle ledd i verdikjeden
ble ansett å ha samme strategiske verdi, er over. Dette må få konsekvenser for norsk politikk. Derfor ber vi
snarest om et møte på politisk nivå slik at vi får presentert våre planer. Vårt prosjekt vil ha geostrategisk
betydning for Norge, men uten politisk backing vil prosjektet gå tregere enn nødvendig, og ikke minst skape
færre arbeidsplasser og verdier enn mulig. Dessuten vil prosjektets strategiske betydning for Norge kunne
svekkes".

Har regnet på effektene av én gruve
Funn av store forekomster på spredte steder i leteområdene har gjort at Norge Mining tidligere har åpnet
for å utvikle to separate gruver med ett felles behandlingsanlegg.
I andre forespørsler til klima- og miljøministeren skriver Norge Mining at de har fått selskapet Vista Analyse
til å "regne på de samfunnsøkonomiske effektene av én gruve, alt i henhold til Finansdepartementets
veileder for samfunnsøkonomiske analyser".
Det heter videre at Norge Mining har "laget et eget politisk notat hvor vi gir våre innspill om hva vi mener er
en fornuftig politikk, inspirert av den politikken som skapte suksess for olje og gassnæringen".
Vergopoulous sier at selskapet ikke ønsker å gjøre disse dokumentene offentlige nå.
– Dette vil komme fram i omfangsstudien, når den er ferdig.
– Det har tidligere blitt sagt at den studien skulle være klar i første kvartal i år. Er den nært forestående?
– Vi gjorde nylig nye funn med spesielt høy konsentrasjon av vanadium og titan - så høy konsentrasjon at vi
måtte ha med også dette i omfangsstudiet. Derfor har vi skjøvet litt på det.

Vil ikke bruke sjødeponi
– I et brev til Klima- og miljødepartementet skriver dere at gruven "vil komme i drift omtrent når pilene for
olje- og gassproduksjon peker nedover, og Norge igjen vil ha behov for eksportinntekter. Gruven vil
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dessuten bli realisert uten sjødeponi". Det høres ut som dere har kommet ganske langt i planleggingen?

– Vi har kommet et godt stykke videre. Det er mange spennende ting vi jobber med, og jeg har veldig lyst til
å dele alt dette. Jeg er sikker på at vi kommer til å ha noen flotte nyheter, ikke minst om klimaaspektet ved
gruven, men det er for tidlig ennå, sier Vergopoulos.
LES OGSÅ

Fosfor-ekspert om Norge Minings nye tall: – Jeg er ikke i
utgangspunktet en som hopper i taket over nye funn

LES OGSÅ

Ny episode av Dalanepodden: – Forhåpentligvis kan det bli en slags
hjørnesteinsbedrift

LES OGSÅ

Er det realistisk å tro at en gruve på Ualand kan levere råmaterialer til
en batterifabrikk i Bjerkreim?

Les mer om: Næringsliv Politikk Eigersund Dalane

Flere saker

Alt folk kaster fra seg: –
Området var fullt av
sigarettsneiper
ANNONSE

Husker du det store
byjubileet i Egersund? Nå er
det snart tid for ny feiring

Fonn Egersund har bestemt
seg for å sende byggesøknad:
Disse tillatelsene er
restaurantlekteren avhengig
av om prosjektet skal kunne
realiseres

Viktige avgjørelser ble tatt i
mandagens
kommunestyremøte: Slik blir
veien videre for Husabø
ungdomsskole,
aktivitetssenter og
svømmehall på Lagård og
Hellvik barnehage

Mener kunst på Rytterviksiloen kan bli en ny
attraksjon: – Vi ønsker å gjøre
noe stort ut av det
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