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Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Bli abonnent

For å nå siste letelokasjon må vi ta av fra E39 på Helleland, nær
Egersund i Sør-Rogaland. Etter å ha passert et par småbruk, skimter vi
noen mindre borerigger i terrenget.

Her kan det ligge én milliard tonn sjeldne

mineraler
Kartlegging og prøveboring i berggrunnen i Dalane viser store mengder lett
tilgjengelige mineraler.

Gheorge Maruita (foran) og Marco Caeiro skrur på borerørene for å hente ut ferske borekjerneprøver. Foto: Alf
Bergin

https://www.tu.no/
https://www.tu.no/ekstra/bestill?articleId=520278
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– Vi har boret i grunnen i Dalane i cirka 1,5 år nå, men er fortsatt bare i
konseptfasen, sier Monika Øksnes, Norge Mineralers operasjonsdirektør
for letingen etter fosfat, titan og vanadium.

Funnene fra konseptfasen er såpass lovende at undersøkelsene
forsetter med uforminsket styrke. I en kunngjøring sendt ut i februar
anslo Norge Mineraler mineralressursene i leteområdet Storeknuten til å
være 910 millioner tonn potensiell drivbar masse. I fjor anslo Norge
Mineraler i en tilsvarende kunngjøring at det er 1,55 milliarder tonn
potensiell drivbar masse ved Øygrei.

– Det er ikke vedtatt gruvedrift ennå, men mineralene ligger oppi dagen, så det er ikke
nødvendig å grave seg langt ned, sier operasjonsdirektør Monika Øksnes. Foto: Alf Bergin

Dette er betraktelig mer enn NGUs langt mer forsiktige anslag på 282
millioner tonn malm for de tre sonene som utgjør den såkalte
«Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen» der mineralforekomstene er.

– Våre tall er basert på over�adiske undersøkelser. Vi har ikke gjort
boringer. Mye er resultat fra tidligere grunnforskning fra studenter og
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professorer ved universitetene i Bergen, Århus og Liège, sier Gurli Meyer,
forsker ved NGU.

Meyer mener forekomsten i Dalane er rik og høyt rangert på
verdensplan.

– Det er en forutsigbar, �n forekomst i et område som er vant med
mineralleting fra før, blant annet med Titania i Sokndal, sier hun.

Hennes NGU-kollega, forsker Håvard Gautneb, føyer til at funn og
produksjon av slike mineraler er velkomment i Europa, siden dagens
mineralproduksjon domineres av land som Kina og Russland.
Geopolitiske forhold, som korona og krig, kan forstyrre tilgangen til
disse råvarene, som er nødvendige blant annet for det grønne skiftet.

– Det er ikke tilgangen til mineralene og forekomsten i seg selv som er
problemet. Det er geopolitiske forhold som kan gjøre handel med
mineraler vanskelig eller umulig, sier Gautneb.

Tre mineraler

Etter endt arbeidsdag tar arbeidslaget dagens fangst av borekjerner,
som de har tatt opp fra berggrunnen, med tilbake til hovedkvarteret –
som ligger litt lenger sør i heia. Der går geologene i kjerneloggskuret
(Core Shed) gjennom hver boreprøve og tar foreløpige analyser for å
sjekke blant annet bruddstyrke, magnetisme og grunnsto�nnhold.

Deretter kuttes boreprøvene på langs, der den ene delen sendes til et
laboratorium i utlandet for grundigere analyse.

– Så langt har vi boret 127 borehull. De bores i 80-45 graders vinkel og
er som regel mellom 300 og 500 meter lange, sier Øksnes.
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Erlend Risnes bruker en håndholdt røntgenpistol (pxrf) til å måle grunnsto�nnholdet i
borekjernene. – Ionene som skytes ut fra pxrf-en, slår ut elektroner fra grunnstoffene. Dette
sendes tilbake som energi med spesi�kke bølgelengder slik at pxrf-en kan måle hvilke
grunnstoff prøven inneholder, sier han. Foto: Alf Bergin

Det brukes et hult diamantbor for å ta opp borekjerneprøvene. Bergarten
det bores i, heter noritt. Det er en magmatisk bergart av typen gabbro. I
Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen inneholder noritten mineralene apatitt
(med fosfat), ilmenitt (med titan) og magnetitt (med vanadium).

Alle tre råmaterialer anses som kritiske av EU.

Fosfat er en viktig bestanddel i kunstgjødsel. Titan brukes som
fargestoff i maling, samt i legeringer. Vanadium brukes i stålindustrien,
men blir også viktig for det grønne skiftet.

– Vanadium er viktig for store stasjonære oppladbare batterier, som
blant annet brukes i solcelleparker, sier Gautneb.
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Partytriks! Magnetpennen brukes til en kjapp
sjekk av magnetismen i hver borekjerne.
Deretter foretas en mer nøyaktig måling med
en MagSus. Foto: Alf Bergin

Ikke drift ennå

De innledende leteboringene i Dalane fortsetter fram til sommeren.
Deretter går konseptfasen over i en mulighetsfase. Det kan fortsatt være
behov for mer boring for å øke kunnskapen om geologien. Men veien
fram til eventuell gruvedrift ligger fortsatt �ere år fram i tid.

– Det tar normalt 10-15 år fra man starter leting til selve gruvedriften
kan starte, sier Øksnes.

Som geolog er hun, og kollegegene hennes i kjerneloggskuret, glade for
å kunne jobbe i felt – og fysisk med stein mellom hendene.

– Det er kjekt med en jobb som er
så relevant for fagområdet. Her
slår vi et slag for mineralindustrien
i Norge, sier hun med et smil.

En del av jobben hennes blir å
legge til rette for miljøvennlig
gruvedrift. En gruve, enten det blir
et dagbrudd eller i form av
underjordiske tunneler, forskjønner
ikke landskapet. Det kan bety
store inngrep, som kan føre med
seg ulemper som støy og støv.
Selv om det kan bli mange lokale
arbeidsplasser, vil neppe alle
ønske gruvedriften velkommen i
sitt nærområde. Men vanadium til
oppladbare batterier, og fosfat til
kunstgjødsel, må hentes fra et
sted.

– Europa har teknologien til å drive miljøvennlig gruvedrift, men
samtidig er det her det er størst motstand mot å ødelegge natur,
poengterer Meyer fra NGU.
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Satser på el-drevet maskinpark

Ifølge Monika Øksnes skal det jobbes med tiltak for å motvirke støy og
støv, og el-drevet maskinpark skal redusere forurensningen.

Hun er forsiktig med å antyde et antall fremtidige arbeidsplasser, men
mener en sammenligning med eksisterende gruvedrift – som hos
Titania like ved eller hos Rana Gruber i Nordland – er aktuell.

– Det kan dreie seg om et par hundre arbeidsplasser i driftsfasen. Og så
kommer de indirekte arbeidsplassene i tillegg, sier Øksnes.

Denne artikkelen ble føst publisert i TU-magasinet, nr. 5/2022
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