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Norge Mining on letter of intent: - Definitely an
important step on the way to realizing mineral
extraction

TAKING NEW STEPS: A larger puzzle must be put together before minerals can be extracted under the auspices of Norge Mining.
Now one large piece is in place. In the picture, Josefine Toft Berg of Norway Minerals is working in the Helleland area. Photo:
Norway Minerals
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The letter of intent with German IBU-tec is "an important piece in a larger puzzle that needs to be put
in place" on the road to mineral extraction.
Det sier Erik Joa, som er samfunnskontakt i Norge Mineraler AS. Selskapet er 100 prosent eid av Norge Mining AS,
som i lang tid har forberedt mulig gruvedrift i Helleland- og Ualand-området.
Den nylig inngåtte intensjonsavtalen mellom Norge Mining og IBU-tec advanced materials AG gir sistnevnte tilgang til
det som betegnes som "verdens største fosfatreserve", ifølge pressemeldingen som er sendt ut fra de to selskapene.
Det vises til at Norge Mining har hånd om verdens største fosfatforekomst. Den er på cirka 70 milliarder tonn. I
tillegg til fosfatreservene kan både titan og vanadium gjøres tilgjengelig for markedet i nær framtid.
LES OGSÅ

Norge Mining har funnet samarbeidspartner: Har inngått intensjonsavtale
med tysk selskap

– Ikke mulig å konkretisere
Dalane Tidende ba i utgangspunktet Michael Würmser, som er største eier og grunnlegger av Norge Mining,
kommentere betydningen dette har for det norsk-britiske selskapet og muligheten for gruvedrift i Dalane. Han velger
å svare via Erik Joa, som er samfunnskontakt i Norge Mineraler og har kontor på Langholmen.
– Dette er en viktig brikke i et større puslespill som må på plass på veien mot mineralutvinning. Det strategisk
samarbeidet med IBU-tec vil blant annet gjøre det mulig å optimalisere råsto og få til videreforedling med
framstilling av ingredienser som batterifabrikker vil trenge i tida framover. Samarbeidet kan åpne ere muligheter
for aktivitet i Norge, selv om det på det nåværende tidspunkt ikke er mulig å konkretisere dette, uttaler Joa.
LES OGSÅ

Ny interesse for gamle mineralressurser: Undersøker milliardverdier under
bakken
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Omfangsstudie snart klar
På spørsmål om selskapet nå gjennom det nye samarbeidet er kommet nærmere å realisere planene i Helleland- og
Ualand-området, svarer samfunnskontakten at det "definitivt er et viktig steg på veien mot å realisere
mineralutvinning".
Norge Mining har i lang tid arbeidet med en såkalt omfangsstudie. Den skulle egentlig være ferdig i løpet av første
kvartal i 2022, men presentasjonen er blitt noe forsinket på grunn av nye funn. Nå opplyser Joa at resultatene av
omfangsstudien skal være nært forestående, det vil si klar i løpet av noen uker.
– Vi har sagt og skrevet i mange ulike sammenhenger at studien skal være klar innen andre kvartal. Viktig innhold
skal publiseres innen rimelig tid etter det. Skulle det være noe i studien som må gjøres på nytt, det vil si at resultater
eller viktige punkt ikke kan publiseres, så må vi kommunisere det tydelig ganske fort, signaliserer Erik Joa.
LES OGSÅ

Norge Mineraler la fram fakta på folkemøte: Folk på Helleland er
avventende, og flere lurer på hva som kommer til å skje med bygda deres

Brukte 12 millioner kroner i måneden
IBU-tec-konsernet har cirka 250 ansatte, har hovedkvarter i Weimar i Tyskland og er tungt involvert i blant annet
batteriproduksjon.
Norge Mining anslo i januar i fjor at det nnes minst 70 milliarder tonn mineralholdig malm i området mellom
Helleland og Ualand. Mineralforekomsten skal gå minst 1.500 meter ned i bakken. Norge Mining har selv opplyst at
selskapet en periode brukte 12 millioner kroner i måneden på undersøkelser i området.
Malmen i Eigersund inneholder også titan. Det er sammen med vanadium et eksempel på et mineral som EU mener
det er spesielt strategisk viktig å ha tilgang til.
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