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Disclaimer
This Responsible Business Report covers operational
aspects of Norge Mining and is issued in both English
and Norwegian. The print version is identical to its
PDF counterpart, which is available at NorgeMining.
com. The English version prevails in the event of any
discrepancy. Wherever possible, sustainable printing
techniques were used.

Ansvarsfraskrivelse
Rapporten for ansvarlig virksomhet dekker de
operasjonelle sidene av Norge Mining, og gis ut i
både engelsk og norsk. Papirutgaven er identisk med
PDF-utgaven som er tilgjengelig på NorgeMining.
com. Ved overensstemmelse er det den engelske
versjonen som er gjeldende. Der det er mulig har
bærekraftige utskriftsmetoder blitt benyttet.
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Introduction // Introduksjon

 Storeknuten towards
Hetlandsheia, Rogaland
// Storeknuten mot
Hetlandsheia, Rogaland

Vision, mission and purpose

Visjon, misjon og formål

Norge Mining has a clear vision: to operate the most environmentally
friendly, socially responsible and sustainable mine for Critical Raw
Materials vanadium and phosphate. In this way, we want to create
a lasting impact by contributing to a more sustainable future that
global citizens are clamouring for.

Norge Mining har en klar visjon: Å drive den mest miljøvennlige,
sosialt ansvarlige og bærekraftige mineralutvinningen av de kritiske
råmaterialene vanadium og fosfat. På denne måten ønsker vi å skape
en varig innvirkning ved å bidra til en mer bærekraftig fremtid som
det søkes etter globalt.

NORGE MINING LIMITED

Norge Mining Limited is a privately held
Anglo-Norwegian mineral exploration
company focused on Norway with a 100%
owned Norwegian subsidiary, Norge
Mineraler AS.
The Company holds 61 exploration licences,
totalling more than 520 square kilometres
in south-west Norway in an area known to
contain vanadium, titanium, phosphate and
gold. Norge Mining’s ambition is to become
a substantial and strategically important
exploration and mining business focused
on Critical Raw Materials in Norway.
Despite being in the early stages of our
exploration process, it is our clear intention to
adhere to the highest standards of responsible
stewardship as we move through exploration
and into development and production. This
document focuses on the local, national and
international impact of our operations and
reports on our socio-economic contribution as
well as environmental management activities
and commitments.
Our approach is informed by our close
relationships with local stakeholders as
well as internationally recognised operational
standards. In this, our second Responsible
Business Report, we welcome your feedback
on our disclosures.
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Norge Mining Limited er et privat norskbritisk mineralleteselskap med fokus på Norge
som har et 100 % eid norsk datterselskap,
Norge Mineraler AS.
Selskapet innehar 61 undersøkelsesrettigheter,
som utgjør mer enn 520 kvadratkilometer i
Sørvest-Norge, 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 de tidlige stadiene av
leteprosessen, er det vår klare intensjon å
overholde de høyeste standardene for ansvarlig
forvaltning når vi går fra leting til utvinning
og produksjon. Dette dokumentet fokuserer
på den lokale, nasjonale og internasjonale
effekten av driften vår og rapporter om vårt
samfunnsøkonomiske bidrag samt aktiviteter
og forpliktelser innen miljøstyring.
Vår tilnærming er å ha nære relasjoner med
lokale interessenter og benytte internasjonalt
anerkjente driftsstandarder. I dette som er vår
andre ansvarlige forretningsrapport ønsker
vi gjerne tilbakemelding fra deg om våre
redegjørelser.
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About this report // Om denne rapporten
Adopting international standards // Å ta i bruk internasjonale standarder

The Group is committed to sustainable practices
and is establishing a range of commitments to
align its processes and policies with international
guidelines as part of its strategy to build a
resilient and robust mining company.
To address the increased stakeholder focus on
Environmental, Social and Governance (ESG)
issues, there are several internationally recognised
reporting frameworks used to support Norge
Mining’s disclosure, encouraging a robust standard of
transparency and engagement.
For the purpose of this report, we have considered
the following standards that we believe most
appropriate for Norge Mining at the exploration
stage of development, as well as those that would
help structure the disclosure of information as we
progress further through the development cycle.

Selskapet 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.
For å adressere det økte fokuset på miljømessige,
samfunnsmessige og styringsmessige saker (ESG)
i samfunnet, er det flere internasjonalt anerkjente
rapporteringsrammer som brukes til å støtte Norge
Minings redegjørelser. Disse bidrar til en robust
standard for åpenhet og engasjement.
I denne rapporten har vi vurdert følgende standarder
som vi mener passer best for Norge Mining i
letestadiet av prosjektet samt de som vil bidra til å
strukturere offentliggjøringen av informasjon etter
hvert som vi går videre gjennom utviklingssyklusen.

As Norway’s mining industry has signed up to
Canada’s sustainable mining disclosure standard
Towards Sustainable Mining (‘TSM’), we have also
included references to these principles. And while
our operations are not sufficiently advanced to
provide a large number of non-financial KPIs,
awareness of these standards will help us develop our
management systems as our operations mature.

Siden Norsk Bergindustri har signert Canadas
standard for bærekraftig mineralutvinning «Mot
bærekraftig mineralutvinning» («TSM»), har vi også
inkludert referanser til disse prinsippene. Selv om
virksomheten vår ikke er tilstrekkelig avansert til
å gi et stort antall ikke-økonomiske KPI-er, vil
bevissthet om disse standardene hjelpe oss med
å utvikle våre styringssystemer etter hvert som
virksomheten vår modnes.

Global Reporting Initiative (GRI)
GRI helps businesses to communicate their
sustainability information and gives guidance on
how to prepare reports. By aligning disclosures to
the GRI, we are releasing information to a wide
variety of global stakeholders, hence the standards
are very broad in scope and useful in determining
content to publish.

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.

United Nations Sustainable Development Goals
(UN SDGs)
In 2015, the United Nations Global Compact (UNGC)
launched 17 Sustainable Development Goals (SDGs),
such as ensuring good health and wellbeing,
achieving gender equality, and promoting full and
productive employment for all. We strongly believe
our operations have the potential for a positive
impact on achieving individual goals.

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 virksomheten
vår har et potensiale for en positiv innvirkning på
oppnåelsen av individuelle mål.

Norge Mining has initially aligned its operations
to seven of the SDGs (see our website) which seek
to encourage measures to build a sustainable
world. We continue to work towards this vision by
embedding our project with integrated initiatives
that contribute to those objectives, with special
emphasis on our social and environmental
responsibilities.

Norge Mining har i utgangspunktet justert sine
operasjoner til syv av FNs bærekraftsmål (se
nettstedet vårt) 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 samfunns- og
miljømessige ansvar.

NORGE MINING LIMITED

Task Force for Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD)
The TCFD, chaired by Michael Bloomberg and
championed by former Governor of the Bank of
England, Mark Carney, is an initiative that seeks
to develop consistent climate-related financial
risk disclosures for use by companies in providing
information to investors, lenders, insurers and
other stakeholders.
Given our stage within the development cycle,
we are considering the governance, risk
management and strategy recommendations
throughout the planning process and design
considerations. Further down the line, we intend
to report on the output to help our stakeholders
understand the impact climate-related risks could
have on our company in the future.
EU Taxonomy for Sustainable Activities
The EU taxonomy is a classification system that
establishes a list of environmentally sustainable
economic activities. The taxonomy will support the
EU’s 2030 climate and energy targets as well as
the objectives of the EU Green Deal, which offers a
roadmap to guide the EU toward climate neutrality
by 2050.
The EU taxonomy provides companies, investors
and policymakers with appropriate definitions
for which economic activities can be considered
environmentally sustainable.
The Taxonomy Regulation was published in the
Official Journal of the European Union on 22
June 2020, entered into force on 12 July 2020 and
establishes six environmental objectives:
l	Climate change mitigation
l	Climate change adaptation
l	The sustainable use and protection of water
and marine resources
l The transition to a circular economy
l	Pollution prevention and control
On 21 April 2021, the European Commission (EC)
adopted a proposal for a Corporate Sustainability
Reporting Directive (CSRD) that radically improves
the existing reporting requirements of the EU’s
Non-Financial Reporting Directive (NFRD).
The CSRD covers all relevant Environmental,
Social and Governance elements and aims to
increase investments in truly sustainable activities
across the European Union. While still under
development, reporting under the CSRD will be
required under the EU taxonomy and Norge Mining
will seek to apply the EU taxonomy lens to our
operations as the required disclosure for mining
companies is further defined.
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Task Force for Climate-Related Financial
Disclosures (TCFD)
TCFD, som ledes av Michael Bloomberg og fremmes
av tidligere guvernør av the Bank of England, Mark
Carney, er et initiativ som søker å utvikle konsistent
klimarelatert finansiell risikoinformasjon som
selskaper kan for å gi 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 kan ha på
selskapet vårt 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 Tiltak mot klimaendringer
l Tilpasning til klimaendringer
l	Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine
ressurser
l Overgang til en sirkulær økonomi
l Forebygging og kontroll av forurensning
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 miljø-, samfunns- og
styringsrelaterte elementer og har som mål å øke
investeringer i faktiske bærekraftige aktiviteter
i hele EU. Mens det fortsatt er under utvikling,
vil rapportering under CSRD kreves under EUtaksonomien, og Norge Mining vil søke å anvende
EU-taksonomilinsen i vår virksomhet etter
hvert som den påkrevde offentliggjøringen av
bergverksselskaper blir ytterligere definert.
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About this report // Om denne rapporten
Adopting international standards // Å ta i bruk internasjonale standarder
Continued // Fortsettelse

Towards Sustainable Mining (TSM)
The Mining Association of Canada’s Towards
Sustainable Mining (TSM) standard is a globally
recognised sustainability program that supports
mining companies in managing key environmental
and social risks.
In 2020, Norsk Bergindustri (the trade association for
the entire Norwegian mineral and mining industry)
joined seven other mining associations around the
world in adopting TSM’s corporate responsibility
programme to improve environmental and social
practices, tailoring the performance areas to
reflect the unique aspects of Norway’s domestic
mining sector. Norsk Bergindustri, of which Norge
Mineraler AS is a member, has committed to TSM
implementation over the next five years.
TSM requires mining companies to annually assess
their facilities’ performance across eight important
areas, including energy use and GHG emissions
management, indigenous people and community
outreach, safety and health, and biodiversity
conservation. The results are to be freely available to
the public and externally verified every three years to
confirm that what has been reported is accurate.
The purpose of the initiative allows mining
companies to turn high-level environmental and
social commitments into action on the ground.
At the same time, it provides communities with
valuable information on how operations are faring
in important areas, such as community outreach,
tailings management and biodiversity.
Norge Mining will look to align its disclosures to the
TSM initiative as its operations develop.

Bærekraft i bergindustrien (TSM)
Mining Association of Canada sin «Towards
Sustainable Mining» (TSM)-standard (Mot
bærekraftig mineralutvinning) er et globalt
anerkjent bærekraftprogram som støtter
bergindustri i håndtering av viktige miljømessige og
samfunnsmessige risikoer.
I 2020 ble Norsk Bergindustri (bransjeforeningen
for hele den norske mineralindustrien) med syv
andre bergverksforeninger rundt om i verden,
i å ta i bruk TSM sitt rapporteringsprogram for
å forbedre miljø- og samfunnspraksis, samt
skreddersy prestasjonsområdene for å gjenspeile
de unike aspektene ved Norges bergindustri. Norsk
Bergindustri, hvor Norge Mineraler AS er medlem,
har forpliktet seg til TSM implementering i løpet av
de neste fem årene.
TSM krever at virksomheter innen bergindustri årlig
vurderer sine ytelser på tvers av åtte viktige områder,
inkludert energibruk og utslipp av drivhusgasser,
urfolk og samfunnskontakt, sikkerhet og helse, samt
bevaring av biologisk mangfold. Resultatene skal
være fritt tilgjengelig for allmennheten og eksternt
verifisert hvert tredje år for å bekrefte at det som
rapporteres er nøyaktig.
Formålet med initiativet er å hjelpe bergindustrien
med å gjøre miljømessige og sosiale forpliktelser om
til handling. Samtidig gir det lokalsamfunn verdifull
informasjon om hvordan virksomheten virker inn
på viktige områder, slik som samfunnskontakt,
håndtering av avgangsmasser og biologisk
mangfold.
Norge Mining vil søke å tilpasse sine redegjørelser til
TSM-initiativet etter hvert som virksomheten utvikles.

NORGE MINING LIMITED
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Company overview // Selskapsoversikt
Huge increase in a unique deposit of EU Critical Raw Materials //
Stor økning i en unik forekomst av EU-Kritiske Råmaterialer

910m
DRILLING HAS
INCREASED THIS
RESOURCE ALMOST
FOURFOLD – TO
AN ESTIMATED 910
MILLION TONNES //
BORING HAR SIDEN
DEN GANG UTVIDET
RESSURSEN NESTEN
FIRE GANGER – TIL
ANSLÅTTE 910
MILLIONER TONN

3.36%
MEAN GRADE OF
PHOSPHORUS
PENTOXIDE IN A TOTAL
RESOURCE OF 410
MILLION TONNES //
GJENNOMSNITTLIG
GRADERING AV
FOSFORPENTOKSID I
EN TOTAL RESSURS PÅ
410 MILLIONER TONN

Norge Mining holds 61 exploration licences in six
municipalities in south-west Norway covering a
total area of approximately 520 km2: Bjerkreim,
Eigersund, Lund, Sokndal and Bømlo-Lykling.

Norge Mining har 61 undersøkelsesretter i seks
kommuner i Sørvest-Norge som dekker et areal
på totalt rundt 520 km2: Bjerkreim, Eigersund,
Lund, Sokndal, Hå og Bømlo.

Further drilling and analysis at our Storeknuten
deposit (in Rogaland, Norway) has revealed a big
increase in our mineral resource estimate to almost 1
billion tonnes.

Ytterligere boring og analyse av forekomsten ved
Storeknuten (i Rogaland, Norge) har medført en
stor økning i vårt mineralressursestimat til nesten 1
milliard tonn.

Mineral resource
Storeknuten forms part of the Storeknuten
Exploration Area in the Bjerkreim Exploration Project
and is located 4.5 km south-west of the Øygrei
Deposit.

Mineralressurs
Storeknuten er et undersøkelsesområde i Bjerkreim
leteprosjektet, og ligger 4,5 km sørvest for Øygreiforekomsten.

In May 2021, we reported a mineral resource
estimate for Storeknuten of 240 million tonnes
– this confirmed that Storeknuten holds a worldclass deposit of the three EU Critical Raw Materials:
phosphate, titanium and vanadium. Drilling since
then has increased this resource almost fourfold – to
an estimated 910 million tonnes.
This increase in the resource at Storeknuten marks
another important milestone in the progress of
the Bjerkreim Exploration Project. While our focus
will be on the 410 million tonnes of high-grade
mineralisation, the vastness of the total resource
underlines Norway’s strategic position.
Higher grades
The grades of our EU Critical Raw Materials have also
increased since our maiden estimate – particularly
when it comes to phosphate. The updated estimate
gives a mean grade of 3.36% phosphorus pentoxide
in a total resource of 410 million tonnes.

 By Storeknuten,
Rogaland // Ved
Storeknuten, Rogaland

I mai 2021 rapporterte vi et mineralressursestimat for
Storeknuten på 240 millioner tonn – dette bekreftet
at Storeknuten er en forekomst i verdensklasse av
de to EU-kritiske råmaterialene fosfat og vanadium.
Boring har siden den gang utvidet ressursen nesten
fire ganger – til anslåtte 910 millioner tonn.
Denne utvidelsen av ressursen ved Storeknuten
markerer en ny viktig milepæl i utviklingen av
Bjerkreim leteprosjektet. Mens fokuset vårt vil være
på de 410 millioner tonnene med høyere grad av
mineralisering, understreker den enorme totale
ressursen Norges strategiske posisjon.
Høyere graderinger
Graderingene av våre EU-Kritiske Råmaterialer har
også økt siden vårt første estimat – spesielt når
det gjelder fosfat. Det oppdaterte estimatet gir en
gjennomsnittlig gradering på 3,36 % fosforpentoksid i
en total ressurs på 410 millioner tonn.
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Company overview // Selskapsoversikt
Huge increase in a unique deposit of EU Critical Raw Materials //
Stor økning i en unik forekomst av EU-Kritiske Råmaterialer
Continued // Fortsettelse

3
CRITICAL MATERIALS //
KRITISKE MATERIALER

The report forecasts
a 173% increase for
vanadium by 2050. //
Rapporten estimerer
en økning på 173 % for
vanadium innen 2050.

Energy transition and global significance
Mining has a big part to play in the green revolution
including the electrification of transport and the
production and storage of clean energy.

Energiovergang og global betydning
Mineralutvinning spiller en viktig rolle i det grønne
skiftet, inkludert elektrifisering av transport og
produksjon og lagring av ren energi.

The energy transition will put new, and greater,
pressures on the global mining industry, triggering
demands for enhanced mineral supply chain security.
This transition will not be possible without the raw
materials to build turbines and make batteries. The
World Bank Group report, ‘The Mineral Intensity of
the Clean Energy Transition’, has projected a rise in
production of critical minerals used in technologies
essential to a low-carbon future. The report forecasts
a 173% increase for vanadium by 2050.

Energiovergangen vil sette et nytt og større press
på den globale bergindustrien og utløse krav til økt
sikkerhet for forsyningskjeden av mineraler. Denne
overgangen vil ikke være mulig uten råmaterialene til
å bygge turbiner og lage batterier. Verdensbankens
konsernrapport, «Mineralintensiteten ved
overgangen til ren energi», har forutsett en økning
i produksjonen av kritiske mineraler som brukes i
teknologier som er avgjørende for en fremtid med
lave karbonutslipp. Rapporten estimerer en økning
på 173 % for vanadium innen 2050.

The mining industry has not always been
synonymous with environmental protection, but
there has been a transformation in mining safety,
social and environmental protections.

Bergindustrien har ikke alltid vært synonymt med
miljøhensyn, men det har vært en utvikling innen
samfunnshensyn, miljø og sikkerhet i industrien.

Given the role our materials can play in the
development of lower-carbon technologies, the size,
tonnage and grades of our mineral resource are
clearly of huge importance globally. As countries and
trading blocs around the world undertake strategic
reviews of their commodity requirements, we have
firmly established ourselves as an important actor.

Gitt rollen materialene våre kan spille i utviklingen
av lavkarbonteknologier, er størrelse, tonnasje og
gradering av mineralressursen vår helt klart av
enorm betydning globalt. Etter hvert som land og
handelsblokker rundt om i verden foretar strategiske
gjennomganger av råvarekravene sine, har vi etablert
oss selv som en viktig aktør.

Phosphate is a key ingredient in fertilisers; it’s
also increasingly being used in LFP (lithium iron
phosphate) batteries for electric vehicles. Vanadium
is used in strengthening steel, while titanium – very
strong, and very light – is used in a whole host of
engineering applications, including aerospace.
Currently, our known application for our TiO2 is for
the pigment market.

Fosfat er en viktig ingrediens i gjødsel; den brukes
også i økende grad i LFP-batterier (litiumjernfosfat)
for elektriske kjøretøyer. Vanadium brukes til å styrke
stål, mens titan – veldig sterkt og veldig lett – brukes
i en rekke kjemiske og tekniske applikasjoner,
inkludert luftfart. For tiden er vårt kjente
bruksområde for vår TiO2 pigmentmarkedet.

Our ability to be a more proximate source of these
materials to western European markets can support
carbon reduction in supply chain logistics in addition
to security of supply. Norway possesses a depth of
resource development competence from its mature
oil and gas industry (such as R&D and education) and
that can be drawn into its mining sector. With the
country’s heritage in the natural resources landscape,
there is a justifiable confidence that Norway can
play an equally important role in the development
and provision of Critical Raw Materials as it has
with hydrocarbons.

Vår mulighet til å være en kortreist kilde for
disse materialene for vesteuropeiske markeder,
kan bidra til reduksjon av CO2-utslipp i hele
logistikkjeden, i tillegg til å sørge for pålitelig og høy
forsyningssikkerhet. Norge besitter sterk kompetanse
innen ressursutvikling fra sin veletablerte olje- og
gassindustri (slik som FoU og utdanning), som kan
trekkes inn i mineralutvinningssektoren. Med landets
arv av naturressurser, er det god grunn til å tro at
Norge kan spille en like viktig rolle i utviklingen og
forsyningen av Kritiske Råmaterialer som det har
med hydrokarboner.

NORGE MINING LIMITED

Norway is firmly placing itself
centre stage in the development of
the European mining industry to
meet demand from the clean energy
transition, reduce dependence
on global supply chains and
achieve environmental and social
sustainability objectives. As the
world rushes to meet those objectives,
Norge Mining is working hard to
meet our own.

Norge setter seg i sentrum i
utviklingen av den europeiske
bergindustrien for å møte
etterspørselen fra overgangen
til fornybar energi, redusere
avhengigheten av globale
forsyningskjeder og oppnå
bærekraftsmål innen miljø og
samfunn. Mens verden haster for
å oppfylle disse målene, jobber
Norge Mining hardt for å oppfylle
våre egne.

▼ Norge Mining’s licence locations in southwest Norway // Norge Minings undersøkelsesrettigheter i Sørvest-Norge
BERGEN

OSLO
BØMLO-LYKLING

STAVANGER

BJERKREIM
EIGERSUND
SOKNDAL

LUND
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Chief Executive Officer's introduction // Brev fra Administrerende Direktør
John Vergopoulos

▼

Diamond drill bit //
Diamant borekrone

Dear Fellow stakeholder,
Excitement and interest in our
Critical Raw Materials is growing
by the day. With this comes great
responsibility and we take our role
very seriously. Looking back at this
pivotal year for our business, here
are five key considerations that are
at the front of our minds, as Norge
Mining moves towards becoming a
substantial and strategic mineral
exploration company.

Kjære interessent,
Begeistring og interesse for våre
Kritiske Råmaterialer vokser for
hver dag. Med dette kommer et stort
ansvar, og vi tar vår rolle svært
alvorlig. Når vi ser tilbake på dette
viktige året for virksomheten vår, er
det fem hovedhensyn som ligger vårt
hjerte nærmest, når Norge Mining
beveger seg mot å bli et betydelig og
strategisk mineralleteselskap.

NORGE MINING LIMITED

We’ve found enough
resource. We continue
our focus on higher
quality. // Vi har funnet
nok ressurser. Vi
fortsetter å jobbe med
å forbedre kvaliteten.

It’s important to
remember that we
are an exploration
company at the
moment; we’re not yet
a producing or even
development-stage
mining company. //
Det er viktig å huske
at vi er et leteselskap
for øyeblikket. Vi er
ikke et mineralselskap
som er kommet i
produksjon eller
utbyggingsstadiet.

12 | 13

Macroeconomic backdrop: economic
regeneration and security of raw materials
The oil and gas industry is thriving and plays a vital
part in the green energy transition. Our goal is to
become an integral part of the region’s sophisticated
and diverse industrial technology activities.

Makroøkonomisk bakgrunn: Økonomisk
regenerering og sikkerhet for råmaterialer
Olje- og gassindustrien blomstrer og spiller en viktig
rolle i overgangen til grønn energi. Målet vårt er
å bli en integrert del av regionens sofistikerte og
mangfoldige aktiviteter innen industriteknologi.

A significant second factor is the European
Union’s drive towards greater self-reliance on
Critical Raw Materials (CRMs) and the increasing
emphasis placed on the provenance of such
resources. Our 61 licences in Norway contain
phosphate, titanium and vanadium – all EU-classified
CRMs. The potential for more localised supply chains
is not only exciting for us, it’s garnering a lot of
regional attention. As the world tries to work out how
it’s going to meet the objectives set out at COP26,
we consider ourselves top of the list in terms of the
provenance of our resources.

En annen betydelig faktor er EUs driv mot større
selvforsyning av Kritiske Råmaterialer (CRM) og den
økende vektleggingen av opprinnelsen for slike
ressurser. Våre 61 undersøkelsesrettigheter i Norge
inneholder fosfat, titan og vanadium – alle EUklassifiserte Kritiske Råmaterialer. Potensialet for mer
kortreiste forsyningskjeder er ikke bare spennende
for oss, det gir mye oppmerksomhet i regionen. I
takt med at verden prøver å finne ut hvordan den
vil oppfylle målene som er satt på COP26, anser
vi oss selv på toppen av listen når det kommer til
opprinnelsen av våre ressurser.

These resources are also supported by a highly
developed infrastructure including sources of
renewable energy to deliver vertically integrated
industry supply chains.

Disse ressursene er i nærheten av en svært utviklet
infrastruktur, inkludert kilder til fornybar energi, for å
levere vertikalt integrerte forsyningskjeder.

Responsible business objectives: setting
reasonable expectations
It’s important to remember that we are an
exploration company at the moment; we’re not yet
a producing or even development-stage mining
company. But right from inception, we are observing
responsible social and environmental practices
wherever possible. Engagement with all our partners
is extremely important to us and critical for our social
licence to operate. And to do that, we must bring
everyone with us on our journey as we move forward.
Our recently completed Scoping Study identifies
the likely impact of our activities and we’re doing
everything we can to find carbon neutral solutions
for our future mining operations. And while we
are referencing a 30-year financial model, we
can enthusiastically look forward to using the
most advanced, environmentally friendly options
available. All our activities will be based on Norway’s
progressive environmental standards.

Ansvarlige forretningsmål: sette rimelige
forventninger
Det er viktig å huske at vi er et leteselskap for
øyeblikket. Vi er ikke et mineralselskap som er
kommet i produksjon eller utbyggingsstadiet. Likevel,
helt fra begynnelsen, følger vi forsvarlig samfunns- og
miljømessig praksis der dette er mulig. Interaksjon
med alle våre partnere er ekstremt viktig for oss og
avgjørende for vår samfunnsaksept til å drive. Og for
å gjøre det må vi engasjere flest mulig i den videre
utviklingen som kommer.
Vår nylig fullførte omfangsstudie identifiserer
mulige utfall av våre aktiviteter. Vi gjør alt vi kan for
å finne karbonnøytrale løsninger for vår fremtidige
mineralutvinning. Selv om vi tar utgangspunkt i en
30-års økonomisk modell, ser vi entusiastisk frem til å
benytte de mest avanserte, miljøvennlige løsningene
som er tilgjengelig. Alle våre aktiviteter vil være
basert på Norges progressive miljøstandarder.
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Ambitious corporate governance: setting future
standards
While we are a small private company, we have taken
on a big company approach. Putting in the necessary
checks and balances at a very early stage, we have
created a committee to provide independent
oversight of our ESG strategy and delivery with
Ingvil Smines Tybring-Gjedde as the Chair. She has
expert commercial understanding and political
experience regarding ESG issues (having been the
former Deputy Minister in the Norwegian Ministry
of Petroleum and Energy). Ingvil’s enthusiasm and
positive approach is quite palpable and motivating
for all of us.
We also appointed Erik Joa as Community Liaison
Officer which reflects the great importance we are
putting on local stakeholder engagement as our
mining plans develop.
Increasing interest
Globally, there is understandable interest in a
responsible energy transition. As a country, we are
blessed with the CRMs that are absolutely crucial
to this shift and to our carbon neutral ambitions.
However, supply security of these materials is an
increasingly international issue with the scarcity
of precious commodities being weaponised for
geopolitical and economic advantage.
One of the principal tasks of the European Raw
Materials Alliance (ERMA) is to identify CRM deposits
for development so the world is less reliant on
traditional sources from countries like China and
Russia. Norge Mining is looking to support this
objective through our membership of ERMA and our
engagement with industry colleagues.
It is imperative that we develop and maintain strong,
interactive and supportive relationships with both
Norway and Europe. The United States is increasingly
cognisant of the strategic vulnerability of certain
minerals that are essential to its interests, and we
may see more bipartisan action, particularly on
Critical Raw Materials.

Ambisiøs selskapsstyring: sette fremtidige
standarder
Selv om vi er et lite, privat selskap, har vi tatt i bruk
tilnærmingen til et stort selskap. For å få på plass de
nødvendige styringssystemene på et tidlig stadium,
har vi opprettet en komité som vil gi en uavhengig
oppfølging og kontroll av våre ESG strategier, med
Ingvil Smines Tybring-Gjedde som leder. . Hun har
god kommersiell forståelse og politisk erfaring med
ESG-spørsmål (som tidligere statssekretær i Oljeog energidepartementet). Ingvils entusiasme og
positive tilnærming er svært tydelig og motiverende
for oss alle.
Vi har også utnevnt Erik Joa som samfunnskontakt,
som gjenspeiler hvor viktig engasjement hos lokale
interessenter er for oss, når vi utvikler vårt prosjekt.
Økende interesse
Forståelig nok er det interesse globalt for en
overgang til grønn energi. Som land er vi velsignet
med Kritiske Råmaterialer som er helt avgjørende
for denne overgangen og våre karbonnøytrale
ambisjoner. Men, forsyningssikkerhet forbundet med
disse råmaterialene er en økende problemstilling
internasjonalt, da knapphet i dyrebare råvarer gjøres
om til våpen for geopolitiske og økonomiske fordeler.
Én av hovedoppgavene til European Raw Materials
Alliance (ERMA) er å identifisere forekomster av
Kritiske Råmaterialer for utvinning, slik at verden
er mindre avhengig av tradisjonelle kilder fra land
som Kina og Russland. Norge Mining ønsker å støtte
dette målet gjennom medlemskapet vårt i ERMA og
engasjementet vårt med bransjekolleger.
Det er viktig at vi utvikler og opprettholder sterke,
interaktive og støttende relasjoner med både Norge
og Europa. USA er i økende grad bevisst på den
strategiske sårbarheten til visse mineraler som er
avgjørende for deres interesser, og vi kan komme
til å se flere tverrpolitiske tiltak, spesielt på Kritiske
Råmaterialer.

NORGE MINING LIMITED

The good news is
that we have enough
resources and have
achieved the major
objective of increasing
our grades, especially
in phosphate. // Den
gode nyheten er at vi
har nok ressurser og
har oppnådd
målet med å øke
graderingene våre,
spesielt innen fosfat.
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Scoping Study
In 2022, we will achieve a significant milestone.
Our recently completed Scoping Study identifies
and proposes the most feasible development plan
for our resources.

Omfangsstudie
I 2022 vil vi oppnå en betydelig milepæl. Vår nylig
fullførte omfangsstudie identifiserer og foreslår
den mest gjennomførbare utviklingsplanen for
ressursene våre.

The study assesses the material risks and also
identifies strategic investment alternatives. We will
look at the technical ability to process the minerals,
addressing both logistical issues and the best
environmental solutions. We are fortunate that,
today, almost 100% of Norway’s energy comes from
sustainable sources of generation, minimising our
emissions footprint.

Studien vurderer de mest vesentlige risikoene
og identifiserer også strategiske alternativer for
investering. Vi vil se på tekniske løsninger for å
videreforedle mineralene, herunder løsninger for
logistikk og miljø. Heldigvis for oss kommer nesten
100 % av Norges energi, i dag, fra bærekraftige
energikilder, noe som minimerer utslippene våre.

New data is being incorporated into the Bjerkreim
Exploration Project’s Scoping Study as well as
a further bolstering of our team of experts, as
momentum surrounding this exciting project ramps
up. The study will cover a whole range of issues in
order to support our objectives, such as the size
of the mineral resources and the different market
opportunities as our EU Critical Raw Materials are
becoming increasingly topical and in demand.
The good news is that we have enough resources
and have achieved the major objective of increasing
our grades, especially in phosphate. We now
have a total resource of 910 million tonnes in the
Storeknuten deposit, and that’s a substantial increase
in volume and the grade compared to the maiden
estimate. This year we will continue our focus on
sustainable development.

John Vergopoulos
Chief Executive Officer
September 2022

Nye data blir innlemmet i Bjerkreim prosjektets
omfangsstudie og teamet vårt styrkes parallelt
med fremdriften til dette spennende prosjektet.
For at vi skal nå våre mål ser studien på en
rekke problemstillinger, slik som størrelsen på
mineralressursene og de ulike mulighetene i
markedet nå som våre EU-Kritiske Råmaterialer blir
stadig mer aktuelle og etterspørselen øker.
Den gode nyheten er at vi har nok ressurser og
har oppnådd målet med å øke graderingene våre,
spesielt innen fosfat. Vi har nå en total ressurs på 910
millioner tonn i Storeknuten-forekomsten, og det er
en betydelig økning i volum og grad sammenlignet
med det første estimatet. I år vil vi fortsette vårt fokus
på bærekraftig utvikling.

John Vergopoulos
Administrerende Direktør
September 2022
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Mineral deposits // Mineralforekomster
A balance of critical and commercial raw materials //
En balanse mellom kritiske og kommersielle råmaterialer

 Checking the
geochemistry with a
portable XRF // Sjekker
geokjemien med en
håndholdt XRF

NORGE MINING LIMITED

Norge Mining is exploring
and sourcing three EU Critical
Raw Materials: vanadium,
phosphate and titanium
– all on the European Union’s
2020 list.
The EU’s latest figures reveal that China produces
approximately 59% of the world’s vanadium and
approximately 41% of titanium, while 34% of traded
phosphate rock is sourced from Morocco.
As Critical Raw Materials, vanadium, titanium and
phosphate are therefore not only of national
importance to Norway, but of international
significance, and could become key players in trade
leverage. Securing a European supply of these
Critical Raw Materials and lowering the risk
associated with its security is considered of vital
political and economic importance.

 Core logging facility,
Lund, Rogaland
// Fasilitet for
kjernelogging, Lund,
Rogaland
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Norge Mining leter etter og
kartlegger tre EU-Kritiske
Råmaterialer: vanadium,
fosfat og titan – alle på EUs
2020-liste.
Nylige tall fra EU viser at Kina produserer ca. 59 % av
verdens vanadium og ca. 41 % av titan, mens 34 % av
omsatt fosfatstein kommer fra Marokko.
Som kritiske råvarer er vanadium og fosfater
derfor ikke bare av nasjonal betydning for Norge,
men av internasjonal betydning, og kan bli sentrale
i forhandlinger. Å sikre en europeisk forsyning
av disse kritiske råmaterialene og redusere
forsyningsrisikoen anses å være av vital politisk
og økonomisk betydning.
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 Illustrative photo of
vanadium // Illustrativt
bilde av vanadium

Vanadium
Excitement about this lesser-known metal is
gathering pace, as is demand.

Vanadium
Interessen for dette mindre kjente metallet øker i
styrke, det samme gjør etterspørselen etter det.

The most exciting
use of vanadium
lies in its potential
for efficient power
storage for renewable
energy, such as hydro,
wind and solar. //
Det mest spennende
bruksområdet til
vanadium ligger i
dens potensiale for
effektiv kraftlagring
for fornybar energi,
som vann, vind og sol.

Key points
l Critical Raw Material (EU: 2020)
l Chinese rebar regulations
l Strengthens construction steel
l Renewable power storage
l Contributor to circular economy

Nøkkelpunkter
l Kritiske Råmaterialer (EU: 2020)
l Forskrifter for kinesisk armeringsjern
l Styrking av konstruksjonsstål
l Fornybar energilagring
l Bidragsyter til sirkulær økonomi

Manufacturing value
The principal recovery process for extracting
vanadium from magnetite concentrate is to convert
vanadium-containing magnetite concentrate into
vanadates and then vanadium pentoxide (V2O5) or
vanadium trioxide (V2O3). These vanadium oxides
are consumed in downstream products. Traditionally,
the steel industry is the largest market for vanadium,
accounting for about 91% of consumption, mostly
through ferrovanadium (FeV) and vanadium nitride
(VN).

Produksjonsverdi
Hovedsakelig utvinnes vanadium fra
vanadiumsholdig magnetittkonsentrat ved å
omdanne konsentratet til vanadater, og videre til
vanadium pentoksid (V2O5) eller vanadiumtrioksid
(V2O3). Disse vanadiumoksidene benyttes i
nedstrømsprodukter. Tradisjonelt er stålindustrien
det største markedet for vanadium, og utgjør
omtrent 91 % av forbruket, hovedsakelig gjennom
ferrovanadium (FeV) og vanadiumnitrid (VN).

Critical European supply
The European Commission listed vanadium as a
Critical Raw Material once again in 2020 for key
industry sectors and the sustainable functioning of
the European economy. As steel production accounts
for the vast majority of vanadium consumption (and
with China increasing its enforcement of new highstrength rebar standards), the need for vanadium
in construction is still high. With vanadium demand
continuing to grow, Norway is perfectly poised to
become a supply powerhouse in the future.

Kritisk Europeisk forsyning
Europakommisjonen har nok en gang oppført
vanadium som et kritisk råmateriale i 2020
for viktige industrisektorer og en bærekraftig
europeisk økonomi. Ettersom stålproduksjon
står for majoriteten av vanadiumforbruket (og
Kina øker innføringen av nye standarder for
høyfast armeringstål), er behovet for vanadium
i byggebransjen fortsatt høyt. Med økende
etterspørsel etter vanadium, er Norge perfekt
posisjonert til å bli et viktig sentrum for forsyninger i
fremtiden.

Renewable energy potential
The most exciting use of vanadium lies in its potential
for efficient power storage for renewable energy,
such as hydro, wind and solar. Vanadium-based
‘redox flow’ batteries have a long life cycle (decades)
as they can be recharged thousands of times – and
retain their value. Vanadium may also have a role
to play in the electric vehicle revolution as research
continues into creating rechargeable batteries with a
longer range.

Potensial for fornybar energi
Det mest spennende bruksområdet til vanadium
ligger i dens potensiale for effektiv kraftlagring
for fornybar energi, som vann, vind og sol.
Vanadiumbaserte «redox flow»-batterier har lang
levetid (flere tiår) siden de kan lades opp tusenvis
av ganger – og beholder kapasiteten sin. Vanadium
kan også spille en rolle i elbilrevolusjonen, ettersom
det forskes på utvikling av oppladbare batterier med
lengre rekkevidde.
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 Illustrative photo of
Phosphate // Illustrativt
bilde av fosfat

$207
billion
MARKET PREDICTED
TO REACH BY
2026 // ANSLÅTT
MARKEDSNIVÅ INNEN
2026

20 | 21

Phosphate
Phosphate fertilisers could provide the natural
answer to global food security.

Fosfat
Fosfatgjødsel kan være det naturlige svaret på global
matsikkerhet.

Key points
l Critical raw material (EU: 2020)
l Key ingredient for global food security
l Boosts crop yields
l Market predicted to reach $207 billion by 2026
l Asia is largest market; emerging economies
showing interest
l Lithium iron phosphate battery

Nøkkelpunkter
l Kritiske Råmaterialer (EU: 2020)
l hovedfaktor for global matsikkerhet
l avlingsøkning
l markedet anslått å nå 207 milliarder dollar innen
2026
l asia er det største markedet; fremvoksende
økonomier viser interesse
l litiumjernfosfat-batteri

Crop yield boost
The use of phosphate fertilisers in the past 50
years has boosted crop yields and helped feed
millions, if not billions, of people. Fertilisers are
typically comprised of three major water-soluble
macronutrients such as phosphate, potash and
nitrogen.
Burgeoning market
The world’s increasing population (and, therefore,
increasing meat consumption), limited availability of
land and drive for food diversity have been key drivers
of demand for phosphate. Asia is currently the largest
market, due to large farming communities in China
and India. Awareness programmes in emerging
economies in Latin America, Africa and Asia-Pacific
are encouraging greater use in these areas.
Security and sustainability
The European Union once again named phosphate
rock as a Critical Raw Material in 2020. Its security is
emerging as a vital global sustainability challenge.
Supply strategies to ensure farmers have sufficient
access to phosphates to feed the world are therefore
becoming increasingly urgent given the invasion of
Ukraine by Russia, a major exporter of phosphate.

Avlingsøkning
Bruken av fosfatgjødsel i løpet av de siste 50 årene
har økt avlingene og bidratt til å fø millioner, om
ikke milliarder, av mennesker. Gjødsel er blant
annet sammensatt av tre viktige vannløselige
makronæringsstoffer slik som fosfat, kaliumkarbonat
og nitrogen.
Spirende marked
Verdens økende befolkning (og derfor økende
kjøttforbruk), begrenset tilgjengelighet på
dyrkningsarealer og økt fokus på mangfold i mat,
har vært nøkkeldrivere for etterspørselen etter
fosfat. Asia er for tiden det største markedet, på
grunn av store jordbrukssamfunn i Kina og India.
Bevissthetsprogrammer i fremvoksende økonomier
i Latin-Amerika, Afrika og Asia/Stillehavsområdet
oppmuntrer til økt bruk av gjødsel i disse områdene.
Sikkerhet og bærekraft
EU kategoriserte nok en gang fosfatstein som
et kritisk råmateriale i 2020. Forsyningssikkerhet
av den vokser frem som en viktig global
bærekraftutfordring. Forsyningsstrategier for
å sikre at bønder har tilstrekkelig tilgang til fosfater
for å gi verden mat, blir derfor stadig mer nødvendig
gitt Russlands invasjon av Ukraina, en stor eksportør
av fosfat.
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 Illustrative photo of
Magnetite // Illustrativt
bilde av magnetitt

7%
STEEL ACCOUNTS FOR
7% OF ENERGY SECTOR
CO2 EMISSIONS //
STÅL STÅR FOR 7 %
AV CO2-UTSLIPPENE I
ENERGISEKTOREN
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Magnetite
Potential to meet the quality steel shortage.

Magnetitt
Mulighet til å møte mangelen på kvalitetsstål.

Key points
l	Steel is key to global infrastructure growth
l	Demand growing for ‘greener’ steel
l	Grade improvement required to meet global
green targets
l	Thin pipeline of new projects

Nøkkelpunkter
l	stål er nøkkelen til vekst i infrastruktur globalt
l Etterspørsel etter «grønnere» stål
l	Forbedring av gradering er påkrevd for å oppfylle
globale grønne mål
l Flaskehals for nye prosjekter under utarbeidelse

Green steel
Steel accounts for 7% of energy sector CO2 emissions,
according to a 2020 report from the International
Energy Agency. Demand is growing for greener steel
operations and one cleaner way to produce steel uses
direct reduced iron, or DRI, in which ore is reduced
with hydrogen and carbon monoxide.

Grønt stål
Stål står for 7 % av CO2-utslippene i energisektoren,
ifølge en rapport fra Det internasjonale energibyrået
i 2020. Etterspørselen øker for grønnere
ståloperasjoner. En renere måte å produsere stål er
å bruke direkte redusert jern, eller DRI, der malm
reduseres med hydrogen og karbonmonoksid.

Many steel companies have rolled out plans for pilotscale or even larger green hydrogen DRI projects,
but those processes are expensive compared
with other steelmaking techniques. A wholesale
move to hydrogen-based steelmaking would leave
steelmakers without enough high-grade iron ore to
go around.

Mange stålprodusenter har innført planer for
pilot-skala eller enda større, grønne hydrogen
DRI-prosjekter, men disse prosessene er kostbare
sammenlignet med andre metoder. En storskala
overgang mot hydrogenbasert stålfremstilling
ville etterlate stålprodusenter uten nok høygradert
jernmalm.

Resource scarcity
A dearth of ore with an iron content above 65%,
combined with a shortage of mining projects in
the pipeline, could disrupt the steel industry’s
climate goals.

Ressursmangel
En mangel på malm med jerninnhold over
65 %, kombinert med mangel på utvikling av
nye mineralutvinningsprosjekter, kan hindre
stålindustrien i å nå sine klimamål.

Steel and the net-zero agenda
DR-grade iron ore ideally has an iron (Fe) content
of 67% or more. Such deposits are scarce, however.
Many net-zero emissions pathways for the steel
sector anticipate much of the decarbonisation
process happening after 2030. Unless technology
innovations allow use of lower-grade ore, on current
projections for a net-zero steel sector by 2050, DRgrade supply may need to increase tenfold.

Stål og nullutslippmål
DR-grad jernmalm har et jerninnhold (Fe) på
67 % eller mer. Slike forekomster er imidlertid
knappe. Flere beregninger for netto nullutslipp i
stålindustrien forventer at mye av reduksjonen i
utslipp skjer etter 2030. Ifølge gjeldende projeksjoner
for netto nullutslipp i stålindustrien, innen 2050,
må forsyningen av DR-grad jernmalm øke en titalls
ganger, med mindre fremskritt innen teknologi gjør
at en kan bruke malm med lavere jerninnhold,
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Å møte kravene for selvforsyning

 Retrieving drill core //
Henter ut borekjerner

NORGE MINING LIMITED

 Drill core, fresh from
the ground // Helt fersk
borekjerne fra dypet.
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As the world electrifies to
meet its decarbonisation
targets, raw materials are
needed more than ever.

Etter hvert som verden
elektrifiseres for å nå målene
om reduserte utslipp, øker
behovet for råmaterialer.

Net zero is no longer an ‘if’, but ‘when’. And it’s
mining that’s going to dig the world out of its
deep climate change challenges. But it matters
where these raw materials are being sourced from
– in particular when existing suppliers are
belligerent states.

Nullutslipp er ikke lenger et «hvis», men et «når».
Og det er bergindustrien som vil løfte verden ut av
de store utfordringene med klimaendringer. Men
det betyr noe hvor disse råvarene blir hentet fra
– spesielt når eksisterende leverandører er lite
demokratiske stater.
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When it comes
to Critical Raw
Materials, it is clear
that provenance is no
longer a buzzword or
an added commercial
benefit. It’s now an
ethical necessity.
// Når det gjelder
Kritiske Råmaterialer,
er det tydelig at
opprinnelse ikke
lenger er et slagord
eller en ekstra
kommersiell fordel.
Det er nå en etisk
nødvendighet.

Soaring demand
The production of minerals such as graphite, lithium
and cobalt could increase by nearly 500% by 2050, in
order to meet the growing demand for clean energy
technologies.

Økende etterspørsel
Produksjonen av mineraler som grafitt, litium og
kobolt kan øke med nesten 500 % innen 2050,
for å møte den økende etterspørselen etter rene
energiteknologier.

According to a recent World Bank ‘Minerals for
Climate Action’ report, more than three billion
tonnes of minerals and metals will be needed to
deploy wind, solar and geothermal power, as well as
the energy storage required for achieving a below2°C future. And then there are increasing global
commodity prices resulting from the imposition of
international economic sanctions on Russia, which is
one of the world’s largest suppliers of raw materials.

Ifølge en nylig rapport fra Verdensbanken, «Mineraler
for klimahandling», vil det være behov for mer
enn tre milliarder tonn mineraler og metaller for
å distribuere vind-, sol- og geotermisk kraft, samt
energilagring som kreves for å oppnå togradersmålet
i fremtiden. I tillegg øker de globale råvareprisene
som følge av innføring av internasjonale økonomiske
sanksjoner mot Russland, som er én av verdens
største leverandører av råvarer.

COP26 pledges
The COP26 climate change summit in late
2021 confirmed the enormity of the global
decarbonisation task at hand, indicated by significant
pledges regarding CO2 emission cuts, coal reduction,
clean energy investment, methane reduction and
forestry protection. An overlooked consideration
was how Critical Raw Materials can be sourced in a
way that is ‘green’, so that they aren’t burdened with
heavy CO2 emissions or environmental taxes, thereby
negating the climate benefits the end product is
trying to achieve (such as EV batteries, wind turbines
etc.).

COP26-løfter
COP26-klimaendringstoppmøtet avholdt sent i
2021 bekreftet den enorme oppgaven med global
utslippsreduksjon som ligger foran oss, indikert av
betydelige løfter om CO2-utslippskutt, kullreduksjon,
investering i ren energi, metanreduksjon og
skogvern. Et oversett perspektiv er hvordan Kritiske
Råmaterialer kan anskaffes på en måte som er
«grønn», slik at de ikke blir belastet med tunge
utslipps- eller miljøavgifter, og derved motvirker
klimafordelene sluttproduktet prøver å oppnå (for
eksempel EV-batterier, vindturbiner osv.).

Supply chain transparency
The responsibility is on the shoulders of everyone
involved in mineral and renewable energy supply
chains to ensure that the transition to cleaner energy
systems does not come at the cost to the climate, the
environment and people – particularly communities
directly affected by mining activities. For mining
companies, financial viability is no longer the main
driver. For new exploration businesses, like Norge
Mining, carbon neutral operations, sustainable,
community and environmentally friendly approaches
are now important non-negotiables.
Ethics vs necessity
European Union leaders have pledged to cut
their dependence on global suppliers of ‘food,
microprocessors, drugs, raw materials and digital
technologies’ and become more self-reliant. Food,
energy and defence are all becoming issues of
sovereignty with countries wanting to choose
partners without being dependent on any.
When it comes to Critical Raw Materials, it is clear
that provenance is no longer a buzzword or an added
commercial benefit. It’s now an ethical necessity.

Gjennomsiktighet i forsyningskjeden
Det ligger et ansvar på skuldrene til alle som
er involvert i forsyningskjedene av mineraler
og fornybar energi å sikre at overgangen
til renere energisystemer ikke vil være på
bekostning av klimaet, miljøet og mennesker
– spesielt lokalsamfunn som er direkte berørt
av mineralaktiviteter. For bergindustri er ikke
økonomisk levedyktighet lenger hoveddriveren.
For nye letevirksomheter, som Norge Mining, er
karbonnøytral drift, bærekraftige, samfunnsmessige
og miljøvennlige tilnærminger nå ufravikelige.
Etikk vs nødvendighet
Ledere i EU har forpliktet seg til å redusere sin
avhengighet av globale leverandører av «mat,
mikroprosessorer, legemidler, råmaterialer og digital
teknologi» og bli mer selvforsynte. Mat, energi og
forsvar er viktige saker som angår selvstendigheten
til land som ønsker å velge partnere og forbli
uavhengig av andre.
Når det gjelder Kritiske Råmaterialer, er det tydelig at
opprinnelse ikke lenger er et slagord eller en ekstra
kommersiell fordel. Det er nå en etisk nødvendighet.

NORGE MINING LIMITED

29%
OF GLOBAL WHEAT
EXPORTS COME FROM
RUSSIA AND UKRAINE
// AV DEN GLOBALE
HVETEEKSPORTEN
KOMMER FRA
RUSSLAND OG
UKRAINA

Ukraine is known
as a ‘bread basket’
thanks to the vast,
fertile farmlands of
the Black Sea region.
// Ukraina er kjent
som en «brødkurv»
takket være de store,
fruktbare åkerne i
Svartehavsregionen.
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Mining and the energy transition
The development of mining assets is a highly
capital-intensive process, requiring a long lead-time.
In the intervening period, commodity price spikes
and bottlenecks will be likely as demand outstrips
supply and price volatility creates uncertainty around
the large up-front capital investments needed for
production.

Gruvedrift og energiovergang
Utviklingen av mineralprospekter er en svært
kapitalintensiv prosess som krever lang ledetid. I
mellomtiden vil det sannsynligvis oppstå pristopper
og flaskehalser når etterspørsel overstiger forsyning,
samtidig som prissvingninger skaper usikkerhet
rundt de store investeringer som kreves for
produksjon.

According to research carried out by McKinsey,
supply, demand and pricing interplays will
emerge across different commodities, followed
by a combination of technology shifts, demand
destruction and materials substitution. Metals and
mining companies will be expected to grow faster
– and more cleanly – than ever before. Net-zero
commitments are outpacing the formation of supply
chains, market mechanisms, financing models, and
other solutions and structures.

Ifølge forskning utført av McKinsey, vil samspill
mellom tilbud, etterspørsel og prising dukke opp på
tvers av ulike råvarer, etterfulgt av en kombinasjon
av teknologiskifter, etterspørselsødeleggelse og
materialerstatning. Bergindustrien vil forventes
å vokse raskere – og renere – enn noen gang
før. Forpliktelser om netto nullutslipp overgår
sikring av forsyningskjeder, markedsmekanismer,
finansieringsmodeller og andre løsninger og
strukturer.

As the raw materials supplier to the economy, the
mining sector will need to grow at an unprecedented
pace in order to enable the required technological
shifts. As metals will undoubtedly play a crucial role in
keeping the planet within a 1.5°C warming scenario,
producers of metals commodities will need to
innovate for productivity, decarbonise operations and
embed themselves into supply chains.

Som leverandør av råmaterialer til samfunnet, må
bergindustrien vokse som aldri før for å muliggjøre
de nødvendige teknologiske skiftene. Siden metaller
utvilsomt vil spille en avgjørende rolle i arbeidet med
å holde planeten innenfor et oppvarmingsscenario
på 1,5 °C, må metallprodusenter innovere seg med
tanke på produktivitet, redusere utslipp og integrerte
forsyningskjeder.

Global supply chain drivers: Impact of Russia’s
invasion of Ukraine
Between them, Russia and Ukraine supply almost a
third of the world’s wheat exports – and many more
basic foodstuffs. Together they account for about 29%
of global wheat exports, 19% of world corn supplies
and 80% of world sunflower oil exports. It is in this
context that ports on the Black Sea have come to a
virtual standstill. And as a result, wheat prices have
soared to record highs, overtaking levels seen during
the food crisis of 2007–08.

Globale drivere av verdikjeder: Innvirkningen av
Russlands invasjon av Ukraina
Russland og Ukraina står for nesten en tredjedel
av verdens hveteeksport – og mange andre
grunnleggende matvarer. Sammen utgjør de
omtrent 29 % av den globale hveteeksporten, 19
% av jordens maisforsyninger og 80 % av verdens
solsikkeoljeeksport. Det er i denne konteksten at
havner på Svartehavet har så godt som stoppet opp.
Følgelig har hveteprisene gått opp til rekordhøyder
og overgår de høye nivåene som ble sett under
matkrisen 2007–08.

Ukraine is known as a ‘bread basket’ thanks to the
vast, fertile farmlands of the Black Sea region. It
accounts for 90% of Lebanon’s wheat imports and is a
leading supplier for countries including Somalia, Syria
and Libya, while Russia accounts for a large chunk of
Egypt and Turkey’s wheat imports. Given bread’s role
as a politically charged commodity in this part of the
world, further strain on wheat supply and escalating
prices have the potential to spark unrest.
Against this backdrop of needy recipients, in the
short-to-medium term Ukrainian farmers may
struggle to spread fertilisers and plant seeds for the
spring crop. The long-term is harder to predict, but
the world must now look for new agricultural land to
start cultivating its own wheat, sunflower and barley.

Ukraina er kjent som en «brødkurv» takket være de
store, fruktbare åkerne i Svartehavsregionen. Landet
står for 90 % av Libanons hveteimport og er en
ledende leverandør for land som Somalia, Syria og
Libya, mens Russland står for en stor del av Egypt og
Tyrkias hveteimport. Gitt brødets rolle som en politisk
ladet råvare i denne delen av verden, har ytterligere
belastninger på hveteforsyning og økende priser
potensialet til å starte uro.
Mot dette bakteppet av trengende mottakere,
kan ukrainske bønder på kort til mellomlang sikt
slite med å så og gjødsle vårens avling. Det er
vanskeligere å forutsi langtidsutsiktene, men verden
må nå lete etter nye landbruksområder for å sikre sin
tilgang til hvete, solsikke og bygg.
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€100
billion
GERMANY HAS
PLEDGED €100 BILLION
($112.7 BILLION) OF
ITS 2022 BUDGET FOR
THE ARMED FORCES //
TYSKLAND HAR LOVET
100 MILLIARDER EURO
(112,7 MILLIARDER
DOLLAR) I SITT
2022-BUDSJETT TIL DE
VÆPNEDE STYRKENE

Global supply chain challenge: Phosphate
demand
Yara International ASA is a Norwegian chemical
company. Its largest business area is the production
of nitrogen fertiliser, sourcing phosphate from
Russia for its production in Europe. Its CEO Svein
Tore Holsether has warned that ‘Half the world’s
population gets food as a result of fertilisers and if
that’s removed from the field for some crops, [the
yield] will drop by 50%’ as well as ‘it is essential to
reduce the dependency on Russia’.

Global forsyningskjedeutfordring:
Fosfatetterspørsel
Yara International ASA er et norsk kjemi selskap.
Deres største forretningsområde er produksjon av
nitrogengjødsel, og de henter fosfat fra Russland for
produksjon i Europa. Yaras administrerende direktør
Svein Tore Holsether har advart om at «Halve verdens
befolkning får mat som et resultat av gjødsel, og hvis
det er fjernet fra noen avlingsfelt, vil [avkastningen]
falle med 50 %», samt «det er viktig for å redusere
avhengigheten av Russland».

Yara is facing a huge conundrum at a crucial
time in the agricultural season: to keep sourcing
raw materials from Russia, or boycott altogether.
Phosphate – a key crop nutrient – comes from
Phosagro, and other fertiliser components (such as
potash) from Uralkali, and both these producers are
in Russia. Boycotting Russian raw materials could
have dire consequences for global food supply, and a
likely increase in food insecurity in poorer countries.
Compounding the dilemma is the fact that Yara
International also currently relies on vast quantities of
Russian gas for its European plants.

Yara står overfor et stort dilemma på et viktig
tidspunkt i landbrukssesongen: Å fortsatt hente
råvarer fra Russland, eller boikotte fullstendig.
Fosfat – et viktig næringsstoff for avlinger – kommer
fra Phosagro, og andre gjødselkomponenter
(som kaliumkarbonat) fra Uralkali. Begge disse
produsentene er i Russland. Boikott av russiske
råmaterialer kan få alvorlige konsekvenser for global
matforsyning, og sannsynligvis økt usikkerhet for
mattilgangen i fattigere land. Det som kompliserer
bildet ytterligere er det faktum at Yara International,
for øyeblikket, også er avhengig av store mengder
russisk gass for sine europeiske fabrikker.

While challenging, new producers of basic foodstuffs
will need to accelerate to avert or at least limit
the damage of the food catastrophe that many
experts are warning of. This response will require
extraordinary quantities of phosphate for fertilisers
which Norway – and particularly Norge Mining – has
in large quantities.
These raw materials have always held huge value; as
Russia’s invasion of Ukraine intensifies by the day, so
too does their strategic global significance.
Global supply chain challenge: Titanium and
vanadium demand
In times of war, demand for other raw materials
surges, as nations arm themselves as a protective
measure. Germany, for example, has pledged €100
billion ($112.7 billion) of its 2022 budget for the armed
forces. This marks a major defence policy shift.
This will call for more super-strength metals – like
titanium and vanadium – associated with military
equipment. What’s more, the titanium supply chain
goes through Russia. Aerospace manufacturer
Boeing has announced it has suspended the buying
of a key component – titanium – from Russia.
This underlines the requirement for rapid
development of alternative supply options.

Selv om det er utfordrende, må produksjon av
grunnleggende basisvarer økes for å avverge eller i
det minste begrense matkatastrofen som mange
eksperter advarer mot. Denne responsen vil kreve
ekstraordinære mengder av fosfat for gjødsel som
Norge – og spesifikt Norge Mining – har mye av.
Disse råmaterialene har alltid hatt en stor verdi.
Ettersom Russlands invasjon av Ukraina intensiveres
dag for dag, øker også deres strategiske, globale
betydning.
Global forsyningskjedeutfordring: Etterspørsel
etter titan og vanadium
I tider med krig, stiger etterspørsel etter andre
råmaterialer, når nasjoner iverksetter forebyggende
tiltak. Tyskland har for eksempel lovet 100 milliarder
euro (112,7 milliarder dollar) i sitt 2022-budsjett til de
væpnede styrkene. Dette markerer et stort skifte i
forsvarspolitikken. Dette vil kreve flere metaller av
superstyrke – som titan og vanadium – forbundet
med militært utstyr. Dessuten går tilgangen til titan
gjennom Russland. Luftfartsprodusenten Boeing
har kunngjort at de har suspendert kjøp av en
nøkkelkomponent – titan – fra Russland.
Dette understreker nødvendigheten til rask utvikling
av alternative forsyningskilder.

NORGE MINING LIMITED

 Storeknuten,
Rogaland
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Special study: Phosphate, iron and vanadium
– projected demand
The mineral magnetite, which contains the
vanadium, also contains iron. Thus, iron is another
important (although not critical) raw material within
the Bjerkreim deposits.

Spesialstudie: Fosfat, jern og vanadium
– anslått etterspørsel
Mineralet magnetitt, som inneholder vanadiumet,
inneholder også jern. Jern er et annet viktig (selv
om det ikke er kritisk) råmateriale i Bjerkreimforekomstene.

Given Norge Mining’s stage of development,
it is important to analyse the current and future
commercial prospects as well as environmental
factors that will impact our scoping and feasibility
studies. To understand the potential market
for our materials, in late 2021 Norge Mining
commissioned a report on the projected
demand from the battery technology industry
and transport and energy sectors.

Gitt Norge Minings utviklingsstadium, er det viktig
å analysere nåværende og fremtidige kommersielle
muligheter samt miljøfaktorer som vil påvirke våre
omfangs- og mulighetsstudier. For å forstå det
potensielle markedet for materialene våre, bestilte
Norge Mining sent i 2021 en rapport om den anslåtte
etterspørselen fra batteriteknologibransjen og
transport- og energisektorene.
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Energy storage
applications represent
the second largest
market for LFP
batteries and the
largest one by far for
VRFB. // Energilagring
representerer det nest
største markedet for
LFP-batterier, og uten
tvil det største
for VRFB.

The clean energy transition is gaining
momentum
To decarbonise our economies, all industries – and
the transport and energy sectors in particular –
are being electrified. This power is increasingly
being generated by renewable sources of energy.
Electrochemical energy storage, lithium-ion (Li-ion)
rechargeable secondary batteries in particular, are
seen as the most appropriate solution to overcome
the intermittency of electricity supply and provide
storage for its end use. With growing decarbonisation
and therefore electrification needs, the role of
batteries as facilitators of the clean energy transition
will grow. So will the business opportunity of the
battery value chain, and its individual components,
which is estimated to reach US$84 billion in 2025.
The current trends in the Li-ion battery market
– namely the rapidly growing prices of critical
components cobalt and nickel, and social and
environmental concerns related to their extraction
and supply – have raised an interest in alternative
battery chemistries. Thanks to their superior safety,
lower costs and improved energy density, lithium
iron phosphate batteries (LFP) have regained the
industry’s attention in 2021. Leading car and energy
storage manufacturers are increasingly shifting
to LFP battery chemistries, especially for standard
range electric vehicle models. This is translating into
growing LFP battery manufacturing plans, with
producers beyond China announcing an enrichment
of their portfolio by the latter technology.
Additionally, the growing demand for energy
storage has spurred the research of novel battery
technologies beyond Li-ion. Among them, vanadium
reduction-oxidation (redox) flow batteries (VRFB) are
the most advanced and the most appropriate for
large-scale energy storage solutions. Although their
full commercialisation might only come in the 2030s,
the VRFB storage capacity is expected to reach 40
GWh in 2040 (IEA, 2021e).
The market analysis conducted showed the most
important use cases of LFP and VRFB battery
technologies. For the former, the largest demand to
date (and expected in the future) is to come from the
100 001 – 540 000 mAh segment, i.e., the batteries
for passenger and commercial road vehicles. The
transport sector already now covers more than
50% of the LFP battery market and it is expected to
increase further in the future.

Overgangen til ren energi får økt moment
For å avkarbonisere økonomiene våre, blir alle
bransjer – og spesifikt transport- og energisektorene
– elektrifisert. Kraften genereres i økende grad av
fornybare energikilder. Elektrokjemisk energilagring,
særlig oppladbare, sekundære litium-ion (Li-ion)
batterier, ses på som den mest hensiktsmessige
løsningen for å forhindre brudd i strømforsyning
og sørge for lagring til forsyningens formål. Med
økende avkarbonisering og følgende behov for
elektrifisering, vil batterienes rolle som tilretteleggere
i overgangen til ren energi vokse. Det samme vil
forretningsmulighetene i batteriverdikjeden, og de
individuelle komponentene, som er estimert å nå 84
milliarder dollar i 2025.
De nåværende trendene i Li-ion-batterimarkedet
– nemlig de raskt voksende prisene på de kritiske
komponentene kobolt og nikkel, samt bekymringer
angående samfunnsmessige og miljømessige
forhold knyttet til utvinning og forsyning – har
økt interessen for alternative batterikjemier.
Takket være deres overlegne sikkerhet, lavere
kostnader og forbedrede energitetthet, har
litiumjernfosfat-batterier (LFP) gjenvunnet bransjens
oppmerksomhet i 2021. Ledende produsenter
av biler og energilagring går stadig over til LFPbatterikjemier, spesielt for elektriske kjøretøy med
standard rekkevidde. Dette medfølger en økning i
planer for LFP-batteriproduksjon, med produsenter
utover Kina som kunngjør at de inkluderer denne
teknologien i sin portefølje.
I tillegg har den økende etterspørselen etter
energilagring satt i gang forskning på ny
batteriteknologi utover Li-ion. Blant dem er
vanadium-reduksjon-oksidering (redox)-flytbatterier
(VRFB) de mest avanserte og mest egnede for
energilagringsløsninger i stor skala. Selv om de trolig
ikke er kommersielle før 2030 -tallet, forventes VRFBlagringskapasiteten å nå 40 GWh i 2040 (IEA, 2021e).
Markedsanalysen som ble utført viste de
viktigste brukssituasjonene med LFP- og VRFBbatteriteknologi. For den førstnevnte vil den største
etterspørselen til dags dato (og forventet i fremtiden)
komme fra 100 001 – 540 000 mAh-segmentet,
dvs. batteriene for passasjer- og nyttekjøretøy.
Transportsektoren dekker allerede mer enn 50 %
av LFP-batterimarkedet, og det forventes å øke
ytterligere i fremtiden.

NORGE MINING LIMITED

The expected
share of LFP batteries
on the market, has
been projected to
reach 30% for LDV
and 90% for HDV
in the period from
2021–2040. // Den
forventede andelen
av LFP batterier i
markedet har blitt
estimert til å nå 30 %
for LDV og 90 % for
HDV i perioden fra
2021-2040.
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Energy storage applications represent the second
largest market for LFP batteries and the largest one
by far for VRFB. The market analysis identified the
strongly concentrated battery supply chain, ranging
from the material deposits of the relevant minerals
to battery manufacturing. They are mainly weighted
towards Asia, especially China, with substantial
deposits of phosphate in Morocco.

Energilagring representerer det nest største
markedet for LFP-batterier, og uten tvil det største
for VRFB. Markedsanalysen har identifisert den sterkt
konsentrerte batteriforsyningskjeden, som strekker
seg fra de vesentlige forekomstene av de relevante
mineralene til batteriproduksjon. Hovedtyngden
er vendt mot Asia, spesielt Kina, med betydelige
forekomster av fosfat i Marokko.

The recently unfolding global supply chain crisis
has highlighted the need for the diversification and
localisation of its individual steps, including raw
material extraction.

Den nylige og pågående krisen i den globale
forsyningskjeden har belyst nødvendigheten av
diversifisering og lokalisering av de ulike delene av
kjeden, inkludert utvinning av råmaterialer.

The methodology to calculate the projected demand
for phosphate, iron and vanadium consisted of the
following steps:

Metoden for å beregne den prosjekterte
etterspørselen etter fosfat, jern og vanadium var
som følger:

First, the use cases were determined, based on the
size of the business opportunity to be light-duty
(LDV) and heavy-duty (HDV) vehicles within the
transport and home and utility-scale storage within
the energy sector.

Først ble bruksområdene fastsatt, basert på
størrelsen på forretningsmuligheten til å være
lette (LDV) og kraftige (HDV) kjøretøy innenfor
transportsektoren og lagring for hjem og industri
innen energisektoren.

Second, the expected demand for these
technologies was projected under the selected
decarbonisation scenario. Considering the current
level of climate ambition, an ambitious, Sustainable
Development Scenario (SDS) was selected. This also
allowed us to determine the expected share of LFP
batteries on the market, which has been projected
to reach 30% for LDV and 90% for HDV in the period
from 2021–2040. For energy storage, the share is
seen to vary across the measured decades, with
LFP expected to represent 35% of energy storage
solutions applied between 2021–2030 and 70%
between 2031–2040 (IEA, 2021e).

Deretter ble den forventede etterspørselen etter
disse teknologiene estimert ut ifra det valgte
avkarboniseringsscenariet. Med tanke på dagens
klimaambisjoner ble det valgt et ambisiøst,
bærekraftig utviklingsscenario (SDS). Dette gjorde
det også mulig å fastslå den forventede andelen av
LFP-batterier på markedet, som har blitt estimert
å nå 30 % for LDV og 90 % for HDV i perioden
2021–2040. For energilagring vil andelen variere over
de målte tiårene. LFP forventes å representere 35 %
av energilagringsløsningene som brukes mellom
2021–2030 og 70 % mellom 2031–2040 (IEA, 2021).

The above two decades and global, as well as
European, data represent two additional angles
within which the analysis has been positioned.

De ovennevnte to tiårene og globale, samt
europeiske, data representerer to ytterligere
innfallsvinkler for analysen.
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223,000
tons
WITHIN THE
ENERGY STORAGE
APPLICATIONS, A
DEMAND OF 223,000
TONS OF VANADIUM IS
EXPECTED GLOBALLY
FROM NOW TO
2040 // INNENFOR
ENERGILAGRINGSAPPLIKASJONENE
FORVENTES EN
ETTERSPØRSEL PÅ 223
000 TONN VANADIUM
GLOBALT FRA NÅ AV
TIL 2040.

Finally, the report took a substantial effort to
determine the share of relevant raw materials –
phosphate, iron and vanadium – within the battery
chemistries in question. Identifying the chemical
compositions of individual battery components and
the share of their mass within the whole battery
system, the report concludes that phosphate
represents 7.7% and iron 13.5% of LFP battery used for
transport applications. Due to the larger complexity
of LFP batteries used for energy storage, this share
drops to 4.6% in the case of phosphate and 8.1% in
the case of iron in the latter application.
The expected demand for vanadium followed
a different methodology. Due to the expected
commercialisation of VRFB batteries only in the
2030s, data for relevant methodology inputs are not
yet available. In contrast, general projections on the
expected demand for vanadium under the selected
decarbonisation scenario in the relevant period has
been projected by the IEA. Consequently, the present
report makes use of this data. The present analysis
reveals that, under the SDS decarbonisation scenario,
the demand for clean phosphate (P) in the transport
and energy sector over the whole measured period
2021–2040 reaches globally 14.3 million tons (Mt);
this demand is, in the case of iron (Fe), more than 1.5
times higher and reaches 24.6 million tons (Mt).
The transport sector represents a key share of this
demand, namely 96%. Despite the much smaller
volume of electrified HDVs sold, the LDV and HDV
sectors represent an almost equal share of that
demand, swapping the dominance between the two
decades. Europe’s share of the overall phosphate,
iron and vanadium demand is stable, representing
18% in the former and 16% in the latter decade.
Vanadium demand is, as expected due to its later
commercialisation, projected to be only a fraction
of the demand for phosphate and magnetite (iron).
Within the energy storage applications, a demand of
223,000 tons of vanadium is expected globally from
now to 2040.
In view of the present findings, the report
recommends Norge Mining further explore its raw
material deposits of phosphate, iron and vanadium.
As indicated, there is huge potential and thus a
resulting business opportunity for these minerals
within battery applications for the transport and
energy sector over the coming two decades.
Secondly, considering the scale of the demand,
the report suggests focusing on the transport sector
and phosphate and iron as components of the LFP
battery chemistry.

Til slutt ble det forsøkt for å bestemme andelen
av relevante råmaterialer – fosfat, jern og vanadium
– i de aktuelle batterikjemiene. Ved å identifisere
de kjemiske sammensetningene til individuelle
batterikomponenter og andelen av deres masse i
hele batterisystemet, konkluderer rapporten at fosfat
representerer 7,7 % og jern 13,5 % av LFP-batterier
som brukes til transportapplikasjoner. På grunn av
større kompleksitet i LFP-batterier som brukes til
energilagring, faller denne andelen til 4,6 % i tilfelle av
fosfat og 8,1 % i tilfelle av jern i sistnevnte applikasjon.
Forventet etterspørsel etter vanadium fulgte en annen
metodikk. Siden kommersialiseringen av VRFBbatterier ikke forventes før 2030-tallet er ikke relevante
data tilgjengelig enda. Generelle projiseringer av
forventet etterspørsel etter vanadium under det valgte
avkarboniseringsscenarioet i den aktuelle perioden er
prosjektert av IEA. Den foreliggende rapporten bruker
derfor disse dataene. Analysen avdekker at, under SDSavkarboniseringsscenarioet, når etterspørselen etter
rent fosfat (P) i transport- og energisektoren over hele
den målte perioden, 2021–2040, 14,3 millioner tonn (Mt)
globalt. For jern (Fe), i dette tilfellet, er etterspørselen
mer enn 1,5 ganger høyere og når 24,6 millioner tonn
(Mt).
Transportsektoren representerer en viktig del av
denne etterspørselen, nemlig 96 %. Til tross for at
volumet av elektrifiserte HDV-er solgt er mye mindre,
representerer LDV- og HDV-sektorene omtrent
lik andel av denne etterspørselen, og bytter på å
dominere gjennom de to tiårene. Europas andel av
den totale fosfat-, jern- og vanadiumetterspørselen
er stabil, og representerer 18 % i det forrige og 16 %
i det siste tiåret. Vanadiumetterspørselen er, som
forventet på grunn av senere kommersialisering,
antatt å være bare en brøkdel av etterspørselen
etter fosfat og magnetitt (jern). Innenfor
energilagringsapplikasjonene forventes en etterspørsel
på 223 000 tonn vanadium globalt fra nå av til 2040.
Med tanke på de foreliggende funnene anbefaler
rapporten at Norge Mining fortsetter å undersøke
sine forekomster av fosfat, jern og vanadium. Som
indikert er det et enormt potensial og dermed en
forretningsmulighet for disse råmaterialene innen
batteriapplikasjoner for transport- og energisektoren i
løpet av de neste to tiårene. For det andre, med tanke
på omfanget av etterspørselen, foreslår rapporten å
fokusere på transportsektoren, samt fosfat og jern som
komponenter i LFP-batterikjemien.

NORGE MINING LIMITED

The value of Norge
Mining goes beyond
the magnitude of its
material deposits. //
Norge Minings
verdi går utover
størrelsen på
materialforekomstene

Vanadium for energy storage applications, and in
the energy sector as a whole, will start playing a
larger role in the latter part of, and beyond, the
measured period. Therefore, while in the short-term
it might be more sensible to focus on phosphate
and iron as critical components for LFP chemistries
within the transport sector, the long-term company
trajectory should not exclude vanadium exploration
for energy storage applications.
Strategic location
The value of Norge Mining goes beyond the
magnitude of its material deposits. The strategic
location in Europe, and Norway in particular,
as a country with high environmental and
social sustainability standards, offers important
opportunities to diversify the currently very
centralised and oftentimes unsustainable battery
supply chain.
The currently emerging European battery value chain
is an ideal end customer, the industry is expected
to grow substantially and become an important
part of the global phosphate and iron demand. The
expected battery manufacturing capacity is actually
not matched by a sufficient supply, with a mismatch
of more than 50% for many of the relevant minerals.
The material deposits of Norge Mining of
phosphate, iron and vanadium, close to market
and supported by renewable energy infrastructure,
address an important gap and represent a huge
market opportunity that this report encourages to
further explore.

 Ensuring safe paths
for personnel walking
to and from the drill site
// Sikre trygg tilkomst
for mannskap til og fra
borelokalitetene.
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Vanadium for energilagring, og i energisektoren
som helhet, vil få større betydning i siste del av, og
utover, perioden. På kort sikt kan det derfor være
mer fornuftig å fokusere på fosfat og jern som
kritiske komponenter for LFP-kjemier innenfor
transportsektoren. Langsiktig bør selskapet ikke
utelukke å undersøke vanadiumsforekomster for
energilagringsapplikasjoner.
Strategisk plassering
Norge Minings verdi går utover størrelsen
på materialforekomstene. Den strategiske
beliggenheten i Europa og spesifikt i Norge, som et
land med høye miljømessige og samfunnsmessige
bærekraftstandarder, byr på viktige muligheter for å
diversifisere den nåværende, svært sentraliserte og
ofte ikke-bærekraftige batteriforsyningskjeden.
Dagens fremvoksende, europeiske batteriverdikjede
er en ideell sluttkunde. Bransjen forventes å vokse
betydelig og opprettholde en viktig del av den
globale fosfat- og jernetterspørselen. Den forventede
batteriproduksjonen er faktisk ikke møtt av en
tilstrekkelig forsyning, med et avvik på mer enn
50 % for mange av de relevante mineralene.
Norge Minings forekomster av fosfat, jern og
vanadium, lokalisert nær markedet og støttet
av infrastruktur for fornybar energi, imøtekommer
kritiske behov og gir enorme markedsmuligheter
som denne rapporten oppfordrer til å undersøke
videre.
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The development cycle // Utviklingssyklusen
Our progress through 2021 // Våre fremskritt gjennom 2021

Our core activities

Geology

Exploration

Metallurgy

Marketing

Scoping study

Permitting

Consulting

Drilling

Economic grading

Comerciality

Identification

Licensing

Finding, delineating
and estimating the size
and quality of mineral
deposits for specialised
drilling, sampling and
assaying

Continued assessment
of our world class
mineral resource
to include parallel
drilling of the Høyland
ore-body to include
potential higher grades
at Skeipstad

Metallurgical test
work to review of base
materials to assess the
quality of potential
concentrates and
products that would
be produced from the
mine

Gauge the market
requirement for
materials that
support lower carbon
technologies and
realise security
of supply across
increasingly volatile
geo-political
commodoty exchanges

Given the commercial
case for the recoverable
products, we are
considering the most
effective mine plan that
meets our ambitious
ESG commitments and
attracts the necessary
project finan

Navigation of required
legislative process and
procedures supported
by voluntary disclosure
frameworks in line with
industry best practice

•see p37 for review of ESG
considerations

Extended study through to 2022

Specialist contractor support and management

SRK

Energold

Metso Autotec

Boldt

Bechtel

Sweco

Co-ordinating and
integrating information
to appraise both the
technical, social and
environmental issues
within an opperational
context

Providing entirety of
drilling programme
and Hall-Rig
solution to minimise
environmental impact
of moving rigs and
clearing ground for
exporation access

Metallurgical testing
partner, support the
grade and concentrate
assessment of primary
materials

Provide leadership
counsel, advising
on strategic
communications
and stakeholder
engagement

Scoping study
manager who are
leading the conceptual
development of the
proposed mine site
identification process

Specialised permitting
partner with indepth knowledge
of local regulations,
necessary permits
and environmental
solutions within
the framework of
legislation

Development progress in 2021
The major focus of the development team has been on the
following four areas:

Fremgang i 2021
Hovedfokuset til utviklingsteamet har vært på følgende fire
områder:

1.	Our drilling programme, to establish our mineral resource
estimates
2. Metallurgical test work to understand the technical challenges
of liberating our valuable minerals (vanadium-containing
magnetite, ilmenite and apatite) from the host material
3.	Determining whether our products were marketable
4. Extending our exploratory drilling programme to identify
higher grades of mineralisation in the resource.

1.	Vårt boreprogram, for å etablere våre mineralressursestimater
2.	Metallurgiske tester for å forstå de tekniske utfordringene
ved frigjøring av våre verdifulle mineraler (vanadiumholdig
magnetitt, ilmenitt og apatitt) fra vertsmaterialet
3. Fastslå markedsmulighetene for vår materialer
4.	Utvide boreundersøkelsene for å identifisere mineralisering
med høyere grad i ressursen.

The size and scale of the resource has been established as
unique for some time. So our focus has broadened to assess the
project economics. Upon completion of the technical study, our
project team concluded that mineral extraction is technically
feasible and we progressed into understanding the demand
drivers from the global market.

Ressursens størrelse og omfang har vært kjent som unik
en stund nå. Derfor har fokuset vårt utvidet seg til å vurdere
prosjektets økonomi. I de tekniske studiene konkluderte
prosjektteamet at mineralutvinning er teknisk gjennomførbart,
og vi gikk videre til å forstå driverne bak etterspørselen i det
globale markedet.

NORGE MINING LIMITED

The report of the
Scoping Study was
approved on August
31st 2022. // Rapporten
fra omfangsstudien
ble godkjent 31.
august 2022.
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We engaged with a specialist in each commodity we
are planning on producing and asked them to put
a commercial strategy together for each product,
featuring a base case of a magnetite concentrate
(in the magnetite sits small quantities of vanadium),
TiO2 ilmenite concentrate, and a third phosphate
concentrate (apatite). Our sample materials were
tested, which provided us with sufficient confidence
in their quality to send them to an outside consultant
for assessment. The product application was
evaluated to determine commercial marketability for
both industrial use and lower carbon technologies.
Following confirmation of their suitability for
commercial development, our research focus will
move to improve the quality of the products and
therefore the project economics.

Vi engasjerte spesialister for hvert råmateriale
som vi planlegger å produsere, og ba dem sette
sammen en kommersiell strategi for hvert produkt,
med et utgangspunkt i et magnetittkonsentrat (i
magnetitten finnes små mengder av vanadium),
TiO2 ilmenittkonsentrat og fosfatkonsentrat
(apatitt). Prøvematerialet vår ble testet, og
resultatene gav oss tilstrekkelig tillit til kvaliteten,
så det ble sendt til en ekstern konsulent for
vurdering. Produktapplikasjonen ble evaluert for
å fastslå kommersialiteten for både industriell
bruk og lavkarbonteknologier. Når det bekreftes at
produktene er egnet for kommersiell produksjon vil
vårt fokus i undersøkelsene gå over på å forbedre
kvaliteten på produktene og følgelig prosjektets
økonomi.

In early 2021, Norge Mining commenced the Scoping
Study (sometimes called the identification phase),
with the objective to determine whether the
company had a potential economic project. Along
with determining economic viability, the company’s
already stated ambition for what is colloquially
termed ‘green mining’ is paramount.

Tidlig i 2021 startet Norge Mining omfangsstudien
(noen ganger kalt identifikasjonsfasen), med det
formål å fastslå om selskapet hadde et potensielt
økonomisk prosjekt. Når økonomisk levedyktighet
skal fastslås, er det vesentlig å ta høyde for selskapets
ambisjoner om det som gjerne kalles «grønn
mineralutvinning».

A small cross-disciplinary team was formed with
the appointment of specialist mining engineer
Bechtel as a study manager, supported by a range
of other key contractors. Bechtel was charged
with the coordination of the study, assisted by the
appointment of SRK for its geological expertise,
mining capability and integration of the vital health,
safety and environmental components that need to
be factored in throughout the assessment.

Et lite, tverrfaglig team ble satt sammen, med
Bechtel – spesialist på mineralutvinning – som leder
av studien, støttet av en rekke andre engasjerte
spesialister. Bechtel fikk ansvar for å koordinere
studien, med hjelp av SRK med deres geologiske
ekspertise, kompetanse innen mineralutvinning
og erfaring med integrering av helse-, miljø- og
sikkerhetsaspekter (HMS) i alle ledd.

In addition, another contractor – Metso Outotec –
was tasked with developing a processing concept
that considered the outcomes of the metallurgical
test work and to develop a ‘processing flow sheet’.
This would include the design of the concentrator
(beneficiation plant) at the required industrial scale
needed to separate valuable minerals from the
host rock.
During the year, we collected relevant information
from the different parties including the required
capital investment and operating costs for a mine
and plant that could add variable assessments for
5m tonnes and 20m tonnes scenarios.
The study team is tasked to ensure that any revised
location improves the project economics through the
increased quality of the mineral grades. If successful,
improved quality of the ore body will have the
additional benefit of reducing the energy intensity
required for processing for market, and thus reduce
the mine’s overall carbon footprint.
The report of the Scoping Study was approved on
August 31st 2022.

I tillegg fikk en annen konsulent – Metso Outotec
– oppgaven med å utvikle et prosesseringskonsept
som tar utgangspunkt i de metallurgiske testene, og
lage et flytskjema for prosesseringen. Dette skulle
inkludere utformingen av prosessanlegget i den
industrielle skalaen som kreves for å hente ut de
verdifulle mineralene.
Gjennom året har vi hentet inn relevant informasjon
fra de ulike partene, inkludert nødvendige
kapitalinvesteringer og driftskostnader for en
gruve og et prosessanlegg, som kan føre til ulike
vurderinger av scenarioer med 5 millioner tonn og 20
millioner tonn årlig produksjon.
Studieteamet skal sørge for at alternative
plasseringer av gruven forbedrer prosjektøkonomien
gjennom økt kvalitet på mineralene. Dersom det
lar seg gjøre vil en høyere kvalitet på malmen gi en
ytterligere fordel da det prosesseringen vil kreve
mindre energi, og dermed redusere anleggets totale
karbonavtrykk.
Rapporten fra omfangsstudien ble godkjent 31.
august 2022.
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The development cycle // Utviklingssyklusen
Our progress through 2021 // Våre fremskritt gjennom 2021
Continued // Fortsettelse

Contractors

Partnere

ENERGOLD
Drilling partner, providing entirety of drilling
programme and heli-rig solutions to minimise
environmental impact of moving rigs and clearing
ground for exploration access.

ENERGOLD
Borepartner som tilbyr tjenester innen
undersøkelsesboring inkludert heli-rig-løsninger for å
minimere miljøpåvirkningen ved flytting av rigger og
klargjøring av borelokaliteter.

SRK
Geological, mining and Health, Safety &
Environmental Compliance (HSEC) partner,
supporting the permitting process and providing
operational management systems and reporting,
including stakeholder engagement.

SRK
Spesialist på geologi, mineralutvinning og
HMS i bergindustri. Bistår med rådgivning til
kommende søknads- og konsesjonsprosesser,
samt operasjonelle styringssystem, rapportering og
interesseengasjement.

SWECO
Specialist permitting partner to support navigation
of local mining laws and regulations, as well as
ensuring that the thoughts of the province area and
communities are part of the planning.

SWECO
Konsulenttjenester innen tekniske fagområder,
lovverk og reguleringer, samt rådgivning for å
sikre at lokale samfunnsmessige forhold er med i
planleggingen.

BECHTEL
Scoping Study manager who is leading the
conceptual development of the proposed mine site
identification process.

BECHTEL
Leder av omfangsstudie og koordinerer arbeidet
med dette.

METSO OUTOTEC
Metallurgical testing partner, supporting the grade
and concentrate assessment of lead materials.

METSO OUTOTEC
Metallurgisk testpartner som bistår i vurderinger av
gradering og konsentrater.

BOLDT
Engagement advisory partner, experts at guiding
companies through the complex EU institutional
landscape.

BOLDT
Rådgivning innen samfunnskontakt og eksperter
på å navigere selskaper gjennom det komplekse
landskapet til EU.

MINTEK
A leading provider of minerals processing and
metallurgical engineering products and services to
help assess mineral recovery.

MINTEK
En ledende leverandør av produkter og
tjenester til mineralutvinning og metallurgisk
ingeniørarbeid som bidrar med optimalisering av
utvinningsprosesser.

CRU
Provides unrivalled business intelligence on the
global metals, mining and fertiliser industries
through market analysis, price assessments,
consultancy and events and have conducted a
marketing study for potential phosphate and
magnetite concentrates.

CRU
Leverer høykvalitets forretningsanalyser på de globale
metall-, mineralutvinnings- og gjødselindustriene
gjennom markedsanalyse, prisvurderinger,
rådgivning og arrangementer. De har gjennomført
en markedsstudie for potensielle fosfat- og
magnetittkonsentrater.

TZMI
A global, independent consulting and publishing
company which specialises in all aspects of the
mineral sands, titanium dioxide and coatings
industries, and has conducted a marketing study for
ilmenite concentrate.

TZMI
Et globalt, uavhengig konsulent- og
publiseringsselskap som spesialiserer seg på
alle aspekter av mineralsand-, titandioksid- og
beleggindustriene, og har gjennomført en
markedsstudie for ilmenittkonsentrat.

Wood Mackenzie
A global research and consultancy business providing
quality data, analytics and insights, who has provided
a marketing study for vanadium.

Wood Mackenzie
En global forsknings- og konsulentvirksomhet som
tilbyr kvalitetsdata, analyse og innsikt, som har
gjennomført en markedsstudie for vanadium.

NORGE MINING LIMITED

 High grade
magnetite // Høyt
magnetitt innhold
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Sustainability impact areas // Områder for bærekraftinnvirkning
Key considerations of the Scoping Study //
Hovedvurderinger i omfangsstudien

98%
OF ELECTRICITY
PRODUCED COMES
FROM RENEWABLE
ENERGY SOURCES
// AV DAGENS
STRØMPRODUKSJON
KOMMER FRA
FORNYBARE
ENERGIKILDER

Offshore wind
from Norway will
not only help to
further decarbonise
domestic electricity
production, but also
has the potential
to help Norge
Mining. // Offshorevind fra Norge vil
ikke bare bidra til
å avkarbonisere
energiproduksjon,
men er også en
potensiell grønn
energikilde for Norge
Mining.

As Norge Mining proceeds with its exploration
plans, it will be able to better define the
specific areas of materiality respective to its
planned operations. These will continue to
be defined through the development cycle,
including feasibility studies and key reportable
considerations, and will be detailed in the ESIA
(Environmental and Social Impact Action Plan)
ahead of mine construction and commissioning.

Etter hvert som Norge Mining fortsetter med
undersøkelsene, vil vi være bedre rustet til å
definere de ulike delene av fremtidig drift.
Dette vil fortsette gjennom utviklingssyklusen,
som innebærer mulighetsstudier og viktige
vurderinger. Disse vil beskrives og belyses
i konsekvensutredelser, en viktig del av
regulerings- og konsesjonsprosessene, før
utbygging og drift kan igangsettes.

In the interim period, Norge Mining has identified
a range of material considerations as they currently
exist, in order to better prepare for the development
and production phases of its operations.

Norge Mining har identifisert en rekke vesentlige
vurderinger, som forberedelse til utviklings- og
produksjonsfasene i virksomheten.

Energy
While much of a proposed mine site can be
powered from the Norwegian power grid – which is
almost entirely sourced from renewable energy – a
proportion of mining equipment may initially need
to use diesel-driven mining machinery, coal and
natural gas.
As any proposed mine is being built, we will
continue to review alternative power sources
and methodologies (such as hydrogen-fuelled
machinery) as they develop to ensure our carbon
intensity can be managed to its lowest possible level.
Today, in Norway, 98% of electricity produced comes
from renewable energy sources, with hydropower
providing the source of most of the production.
However, the government of Norway has launched a
large-scale investment plan aimed at allocating sea
areas to develop 30 GW of offshore wind capacity
by 2040. Offshore wind from Norway will not only
help to further decarbonise domestic electricity
production, but also has the potential to help Norge
Mining.
Residues
As a responsible mining company, Norge Mining is
committed to the effective management of residue
materials from its operations and the objective
to ‘cause no harm’ to people or the environment
through residue facility design and the re-use of
residue materials. We define residue as a nonhazardous by-product of the mining process that
could be used for other valuable applications
like restoring land and obtaining a high level of
biodiversity.
As we develop our mine plan and processing
requirements we will consider residue facility
design, looking at the reutilisation of materials,
potential mine backfilling opportunities and
residue storage options that will reduce the
environmental footprint.

Energi
Selv om en stor del av en fremtidig bergverksdrift
kan drives med energi fra det norske kraftnettet –
som nesten utelukkende kommer fra fornybar energi
– vil sannsynligvis noen av maskinene og utstyret
måtte bruke fossilt brensel i starten.
Etter hvert som en eventuell gruve bygges, vil vi
fortsette å gjennomgå alternative energikilder
og utstyr (slik som hydrogendrevet maskineri)
etter hvert som de utvikles for å sikre at våre
klimagassutslipp blir så lave som mulig.
I Norge kommer 98 % av dagens strømproduksjon
fra fornybare energikilder, hvor vannkraft står for
hovedandelen av produksjonen. Norske myndigheter
har imidlertid lansert en storskala investeringsplan
rettet mot å allokere havområder til vindkraft, med et
mål om å utvikle 30 GW offshore vindkapasitet innen
2040. Offshore-vind fra Norge vil ikke bare bidra til
å avkarbonisere energiproduksjon, men er også en
potensiell grønn energikilde for Norge Mining.
Overskuddsmasser
Som en ansvarlig bergverksbedrift forplikter
Norge Mining seg til effektiv håndtering av
overskuddsmaterialer fra driften og målet
om å «ikke forårsake skade» på mennesker
eller miljøet gjennom utforming av
overskuddsmassehåndtering og gjenbruk av
restmaterialer. Vi definerer rester som et ufarlig
biprodukt av mineralutvinningsprosessen som
kan brukes til andre verdifulle applikasjoner som å
gjenopprette landområder og oppnå et høyt nivå av
biologisk mangfold.
Etter hvert som vi utvikler driftsplanen og kravene
til prosesseringen, vil vi vurdere hvordan å håndtere
overskuddsmasser på en måte som vil redusere
miljøfotavtrykket, gjennom alternativer for
gjenbruk, tilbakefylling i gruven og utforming av
eventuelle massedeponi.

NORGE MINING LIMITED

Any remaining
resource will be
managed through a
robust framework of
principles, standards
and guidelines to
ensure structural
stability, human safety
and environmental
protection.
// Eventuelle
gjenværende
overskuddsmasser
vil bli håndtert
gjennom et robust
rammeverk av
prinsipper, standarder
og retningslinjer for
å sikre strukturell
stabilitet, sikkerhet for
mennesker og
miljøvern.
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The mining industry has a role to play in
implementing a circular economy, shifting how
society considers the use of minerals and metals
from a production-disposal mentality towards
ongoing use and re-use. There will be two main
residue products from the mining process – mined
barren rock and metallurgical processing residue.
Residue rock will make up a third of the material
mined and Norge Mining is looking at reutilisation
of this material for construction and infrastructure.
Contacts have been made with possible partners
and off-takers.

Bergindustrien har en rolle å spille i implementering
av en sirkuler økonomi, hvor samfunnets tankegang
må endres fra bruk-og-kast til gjenbruk, også
når det gjelder mineraler og metaller. \ Det
vil være to hovedtyper overskuddsmasser fra
mineralutvinningen – utvunnet gråberg som
sorteres ut før prosesseringen og avgangsmasser
fra prosessanlegget. Overskuddsmassene vil
utgjøre omtrent en tredjedel av massen som tas
ut. Norge Mining ser på muligheter for å gjenbruke
disse massene i utbygging og infrastruktur. Det er
etablert kontakt med mulige partnere og avtakere.

Any remaining resource will be managed through
a robust framework of principles, standards and
guidelines to ensure structural stability, human
safety and environmental protection. These will
also cover incident and emergency response,
management of change processes, performance
reviews and independent audits in line with the
Tailings Management Framework set out by
the industry standard TSM (Towards Sustainable
Mining) requirement.

Eventuelle gjenværende overskuddsmasser
vil bli håndtert gjennom et robust rammeverk
av prinsipper, standarder og retningslinjer
for å sikre strukturell stabilitet, sikkerhet for
mennesker og miljøvern. Disse vil også inkludere
hendelses- og beredskapsrespons, føringer ved
endringsprosesser, gjennomgang av ytelse, samt
uavhengige revisjoner i tråd med rammeverk
for avgangshåndtering fastsatt av krav i
industristandarden TSM (Towards Sustainable
Mining).

Environment
Mining and metals operations, local communities
and others all depend on clean air, water, land
and energy. Securing fair access to these shared
resources increasingly depends on demonstrating
responsible stewardship and recognising the
needs of others. Failure to effectively manage the
potential adverse impacts of mining on these
shared resources can result in the deterioration
of environmental resources and have adverse
consequences for human health.

Miljø
Berg- og prosessindustri, lokalsamfunn og andre,
er alle avhengig av ren(t) luft, vann, grunn og
energi. For å sikre rettferdig tilgang til disse felles
ressursene er det avgjørende å praktisere ansvarlig
forvaltning og anerkjenne andres behov. Hvis en
ikke finner gode løsninger på mulige negative
konsekvenser som bergverk kan ha på fellesskapets
ressurser, kan det føre til forringelse av viktige
miljøverdier og menneskers velvære.

We are committed to the responsible stewardship
of environmental resources, balancing the needs
of communities, conservation interests and the
requirements of other stakeholders.

Vi forplikter oss til ansvarlig forvaltning av
naturressurser, samt balansere hensyn til
lokalsamfunnet, verneverdier og krav fra andre
interessenter.

Our focus is on minimising the operational footprint
of the proposed mining locations, processing
facilities, and logistical routes to and from the site,
including utilisation of existing infrastructure to
carry our products from the processing facilities to
market.

Vårt fokus er på å minimere fotavtrykket til gruve
og driftsanlegg, samt tilhørende infrastruktur,
blant annet ved å se på mulighetene for å benytte
eksisterende infrastruktur for å få produktene våre
ut i markedet.
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Sustainability impact areas // Områder for bærekraftinnvirkning
Key considerations of the Scoping Study // Hovedvurderinger i omfangsstudien
Continued // Fortsettelse

Norge Mining is
looking for the best
technology solutions
available for water
conservation and
recirculation. //
Norge Mining
søker etter de
beste teknologiske
løsningene
for bevaring og
resirkulering av vann.

Transport and logistics
Transport infrastructure can be a key driver of
economic and social development – connecting
people to jobs, education and health services. In
order to meet the aims of SDG9, there’s an urgent
need for innovative infrastructure solutions that
not only connect people, goods and services
while facilitating trade, but also make strides
towards minimising harmful environmental
impacts, boosting resilience and promoting more
sustainable practices.

Transport og logistikk
Transportinfrastruktur kan være en nøkkeldriver
for økonomisk og samfunnsmessig utvikling
ved å knytte mennesker til jobber, utdanning og
helsetjenester. For å oppfylle målene til SDG9 er det
et stort behov for innovative infrastrukturløsninger
som ikke bare knytter sammen mennesker,
varer og tjenester samtidig som de legger til
rette for handel, men som også gjør fremskritt
for å minimere skadelige miljøpåvirkninger, øke
robustheten og fremme mer bærekraftig praksis.

Water
Globally, there is a clear call for greater transparency
and disclosure on water use and management.
This is especially true for the mining and metals
industry where water is extensively used in mineral
processing plants.

Vann
Globalt sett er det en klar oppfordring om større
åpenhet og offentliggjøring om vannbruk
og -håndtering. Dette gjelder spesielt for
bergindustrien der det brukes store mengder
vann i prosessanlegg.

While it is required in the plant for valuable mineral
extraction, often via flotation, it is also used as a
vehicle for both the transport of the commercial
product (ore concentrate) and the residue (tailings).
In either case water acts as a vehicle both for
separation and transport, and is subject to losses
in several stages in the process. It is therefore
important to note that water, just like energy, acts
as a raw material.

I prosessanlegget brukes vann for å hente ut
mineralene, ofte gjennom flotasjonsprosesser,
men det er også brukt til å transportere
produkter (konsentrat) og overskuddsmateriale
(avgangsmasser). I begge tilfeller fungerer vann
som et transportmiddel både for separasjon og
transport. Vanntap kan dermed oppstå i ulike
deler av prosessen. Det er derfor viktig å merke
seg at vann, akkurat som energi, fungerer som et
råmateriale.

Norge Mining is looking for the best technology
solutions available for water conservation and
recirculation, collecting and reusing water from the
mine pit, minimising waste and discharge. While
it is thought that most water in the circuit will be
recirculated, the potential water management plan
may require permitting to discharge to the surface,
depending on quality.
In 2022 a team of hydrologists visited the project
site and installed monitoring equipment in several
drill holes. The findings and recommendations
from the hydrological work was addressed in the
Scoping Study report, which was approved in
August 2022.

Norge Mining søker etter de beste teknologiske
løsningene for bevaring og resirkulering av vann,
herunder oppsamling og gjenbruk av vann fra
gruven, for å minimere sløsing og utslipp. Selv
om det antas at mesteparten av vannet i kretsen
vil resirkuleres, kan det potensielt bli behov for
å slippe ut vann. Avhengig av kvalitet må en ha
utslippstillatelse for dette.
I 2022 besøkte et hydrologisk team prosjektet og
installerte måleinstrument i flere borehull. Funn
og anbefalinger fra det hydrologiske arbeidet er
inkludert i omfangsstudien, som ble godkjent i
august 2022.

Community
As the world becomes increasingly urbanised,
the need for sustainable cities and communities
grows ever greater. In the context of sustainable
development, increased industrialisation
presents challenges and opportunities alike.
Mine development may aggravate inequality and
exclusion or create negative environmental impacts
– but it can also foster innovation, economic growth
and more efficient land use.

Lokalsamfunn
Etter hvert som verden blir stadig mer
urbanisert, blir behovet for bærekraftige byer og
lokalsamfunn stadig større. I sammenheng med
bærekraftig utvikling, fører økt industrialisering
til både utfordringer og muligheter.
Mineralutvinningsprosjekt kan medføre en rekke
negative konsekvenser for nærområdet– men den
kan også fremme innovasjon, økonomisk vekst og
mer effektiv bruk av landområder.

Our mine site selection proposals are considering
lower population sites and the company continually
informs local stakeholders about the potential
socio-economic impacts and benefits of a longterm sustainable project.

I planlegging av gruve og anlegg, hensyntas viktige
forhold som bebyggelse og befolkning. Selskapet
gir kontinuerlig informasjon til lokale interessenter
om de potensielle samfunnsøkonomiske følgene og
fordelene ved et langsiktig, bærekraftig prosjekt.

NORGE MINING LIMITED

Supply chain
The further potential to create local economic
opportunities lies in the fact that most projects’
revenue goes towards operating and capital
expenditures, creating additional potential indirect
employment through the local supply chain in
areas such as energy, logistics, transportation, water
and food. How these resources are used can have
significant implications on the economic and social
progress of our host communities.
In addition to creating direct and indirect jobs,
there are possibilities for additional value creation
from side streams and downstream business
opportunities, depending on local skills and
capabilities.

 Trollstigen, Åndalsnes
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Forsyningskjede
Mye av prosjektets omsetning går til drifts- og
kapitalutgifter, noe som kan føre til ytterligere
lokal verdiskapning, som igjen kan føre til indirekte
arbeidsplasser hos blant annet leverandører av,
f.eks. energi, logistikk, transport, vann og mat.
Hvordan disse ressursene brukes kan ha betydelige
konsekvenser for den økonomiske og sosiale
fremgangen i vertssamfunnene våre.
I tillegg til å skape direkte og indirekte
arbeidsplasser, er det også muligheter for økt
verdiskapning gjennom sidestrømmer og
nedstrøms forretningsmuligheter, avhengig av
hvilke ferdigheter og kompetanse som finnes lokalt.
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Materiality // Materialitet
Maintaining a social licence to operate //
Å opprettholde samfunnsaksept til å drive

When identifying our
material sustainability
topics, we draw
both on our internal,
embedded risk
expertise and the
insights we gain
from our stakeholder
dialogue. // Når vi
identifiserer hvilke
områder innen
bærekraft som er
vesentlig for oss, tar
vi utgangspunkt
i både vår interne
og integrerte
risikoekspertise, samt
innsikten vi får fra
dialog med våre
interessenter.

Mining in Norway is becoming more highprofile and the range of impacts – both positive
and negative – are starting to become better
understood.
We have developed a great relationship and
collaboration with the mineral department of LO
Stat. They share a common goal and seek great
success in the mining industry. They have remained
proactive in meetings and are cognisant of the
value creation in Norway in terms of energy and job
creation.
From the outset of the business, Norge Mining
has sought to engage with the broadest range of
stakeholders in order to determine the key areas
of material risk and opportunity that need to be
identified, addressed and reported on as part of an
integrated appreciation of our performance.
This includes labour movements such as LO
Stat who have been instrumental in developing
Norway’s democracy and welfare state, playing an
important role in supporting the exploitation of
our natural resources in a sustainable manner and
safeguarding future-orientated jobs throughout the
value chain.
When identifying our material sustainability
topics, we draw both on our internal, embedded
risk expertise and the insights we gain from our
stakeholder dialogue. In addition, we take into
account the views of various standard-setters on
materiality, e.g. sector-focused and international
reporting requirements, materiality definitions
by sustainability rating agencies, multilateral
frameworks such as the UN Sustainable
Development Goals, relevant academic research
and regulatory developments.
Mining context
The specific areas of materiality respective to Norge
Mining’s planned operations will continue to be
defined through the development cycle, including
feasibility studies and key reportable considerations,
which will be detailed in the eventual ESIA
(Environmental and Social Impact Assessment).
In the interim period, Norge Mining has
endeavoured to understand the likely range of
material risks and opportunities as they currently
exist, in order to better prepare for the development
and production phases of its operations.

Mineralutvinning i Norge har fått økt
oppmerksomhet og det er økende forståelse av
påvirkningene, både positive og negative.
Vi har utviklet et godt forhold og samarbeid med
mineralavdelingen i LO Stat. De deler et felles mål
og arbeider for å videreutvikle mineralnæringen i
Norge. De fremstår proaktive i møter og er bevisste
på verdiskapingen i Norge når det gjelder forhold
rundt energi og jobbskaping.
Fra starten har Norge Mining arbeidet med
å etablere kontakt med et bredt spekter av
interessenter, for å definere hvilke risikoer og
muligheter som må identifiseres, hensyntas og
rapporteres. Dermed kan vi se hvordan vi leverer
på ulike områder i vårt arbeid.
Dette inkluderer fagforeninger som LO Stat, som
har vært betydningsfull i utviklingen av Norges
demokrati og velferdsstat, og spiller en viktig rolle
i å støtte bærekraftig bruk av naturressursene og
sikre fremtidsrettede arbeidsplasser gjennom hele
verdikjeden.
Når vi identifiserer hvilke områder innen bærekraft
som er vesentlig for oss, tar vi utgangspunkt i både
vår interne og integrerte risikoekspertise, samt
innsikten vi får fra dialog med våre interessenter.
I tillegg tar vi hensyn til synspunktene til ulike
bærekraftsstandarder, f.eks. sektorbaserte og
internasjonale rapporteringskrav, definisjoner fra
selskaper som jobber med bærekraftvurderinger,
multilaterale rammeverk slik som FNs
bærekraftmål, relevant forskning og regulativ.
Kontekst for mineralutvinning
De spesifikke materialområdene som gjelder
for Norge Minings planlagte drift vil fortsatt
defineres gjennom utviklingssyklusen, inkludert
mulighetsstudier og viktige rapporterbare
vurderinger, som vil bli beskrevet i ESIA (Miljø- og
samfunnsvurdering). De ulike aspektene som
vil være vesentlige for Norge Minings planlagte
drift, vil defineres gjennom utviklingssyklusen.
Dette inkluderer mulighetsstudier og andre
viktige tema som skal belyses, og videre inngå i
konsekvensutredelsene (vurdering av påvirkninger
på samfunnfunn og miljø).
I mellomtiden har Norge Mining lagt vekt på
å forstå omfanget av vesentlige risikoer og
muligheter slik de nå foreligger, for å være godt
forberedt internt i virksomheten på de neste fasene
for utvikling og mulig drift.

NORGE MINING LIMITED

There is both a respect
for the law and good
governance in Norway
and the Mining Act
is currently being
rewritten. // Det er
tydelig respekt for
lovverk og forsvarlig
forvaltning i Norge.
Det pågår arbeid med
revidering av
mineralloven.

Review of ESG risks and social licence to operate
In 2020, Norge Mining commissioned an
independent review into the key material ESG
risks and opportunities related to its operations.
This work considered a range of potential factors
including those provided by the Norge Mineraler
executive team, key contractor SRK and information
in the public domain as well as media articles.
Background
The debate around mining has increased in Norway,
with a range of international and environmental
interest groups (e.g. Non-Governmental
Officials (‘NGOs’)) as well as potentially affected
communities starting to comment on mining
projects – predominantly over issues regarding
indigenous people, disposal of tailings in fjords, and
proposed deep sea mining around state-owned
and landowner-owned minerals.
There is both a respect for the law and good
governance in Norway and the Mining Act is
currently being rewritten. The magnitude of the
Sokndal resource and its strategic importance
makes both the CRMs and the company political.
The Øgreyfoss power plant run by Dalane Kraft,
a private hydropower company, has upgraded
the dam on the Teksevatnet lake to control the
flow upstream of the project and may benefit
the feasibility of potential mining in Øygrei. This
is combined with ongoing municipality work on
flood prevention on the river that flows through the
Øygrei resource.
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Gjennomgang av ESG-risikoer og
samfunnsaksept til drift
I 2020 bestilte Norge Mining en uavhengig
gjennomgang av de viktigste vesentlige ESGrisikoene og mulighetene knyttet til utvikling av
prosjektet og mulig drift. Dette arbeidet vurderte
en rekke faktorer, inkludert de anbefalt av Norge
Mineralers ledelse, konsulent SRK og offentlig
informasjon, herunder media.
Bakgrunn
Debatten rundt mineralutvinning har økt
i Norge, med en rekke internasjonale og
miljømessige interessegrupper (f.eks. ikkestatlige organisasjoner («NGO-er»)), samt berørte
lokalsamfunn som begynner å kommentere på
mineralutvinningsprosjekter – hovedsakelig i saker
som angår urfolk, deponering av avgangsmasse i
fjorder og foreslått dyphavsmineralutvinning.
Det er tydelig respekt for lovverk og forsvarlig
forvaltning i Norge. Det pågår arbeid med
revidering av mineralloven. Størrelsen på ressursen i
Bjerkreim-Sokndal-intrusjonen og dens strategiske
betydning gjør både de kritiske råmaterialene og
selskapet politisk.
Øgreyfoss-kraftverket som drives av Dalane Kraft,
et vannkraftselskap, har oppgradert demningen
ved Teksevatnet for å bedre reguleringen i
vassdraget. Dette kan være fordelaktig for potensiell
mineralutvinning i Øygrei-området. Arbeidet er en
del av kommunens arbeid med flomtiltak i elven
som renner gjennom Øygrei-ressursen.

The materiality review coincided with Norge
Mining’s original resource announcement,
preceded by a letter to the potentially affected
landowners in the Øygrei area. This has resulted
in correspondence from a number of landowners
detailing their concerns related to potential loss of
access to natural resources, land take and physical
displacement, potential flood risks and quality of
drinking water.

Gjennomgangen av bærekraftsaspekter
sammenfalt med Norge Minings opprinnelige
ressurskunngjøring, som ble oppfulgt med et
brev til mulige berørte grunneiere i Øygreiområdet. Dette resulterte i korrespondanse fra
noen grunneiere som tok opp deres bekymringer
knyttet til mulige tap av tilgang til naturressurser,
båndlegging av areal og tvungen flytting,
potensielle flomrisikoer og kvalitet på drikkevann.

Land use designation in a small area in Øygrei
has been changed to a consideration zone which
should restrict other industrial developments.
Land use designation in the Storeknuten area may
also be affected, as exploration moves forwards in
that area. Formal changes in Norwegian law and
directives have occurred during the exploration
period which mean that potential mineral resources
of any significance shall be taken into consideration
for any planned use of land. This means that any
impact on significant mineral resource areas must
be avoided.

I kommuneplanen har et lite område i Øygrei
blitt endret til en hensynssone som begrenser
annen fremtidig arealdisponering. Etter dette ble
gjennomgått har det kommet formelle endringer i
lovverket, som betyr at mulige mineralressurser av
enhver vesentlig betydning skal tas i betraktning
før areal omdisponeres til annen bruk enn LNFområde. Dette betyr at omdisponering av areal
som begrenser fremtidig utvikling av betydelige
mineralressursområder må unngås.
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Materiality // Materialitet
Maintaining a social licence to operate // Å opprettholde samfunnsaksept til å drive
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ESG ranking // ESG rangering
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Recommended risk mitigation
Based on this review of ESG risks and social
licence to operate (SLO) potential, the materiality
study concluded that the ongoing stakeholder
engagement has been effective to date, however as
the project progresses and expands further so will
the demands of this task.
l	Social

and communication risks continue to
dominate the risk profile, contributed to by the
resource estimate and the increased possibility of
the project progressing towards a mine.
l	Political and legislative risks have increased,
with ambiguity regarding the content of the
forthcoming minerals act and a potential for an
increase in anti-mining sentiment.
l	Resource nationalism is being openly discussed
with criticism of foreign-owned projects being
made by a range of stakeholders, which has
the potential to fuel anti-mining sentiment and
political debate.
l	The hydrology of the area and its history of flooding
presents a potentially significant risk that could be
used by anti-mining activists.

Anbefalt risikoreduksjon
Basert på denne gjennomgangen av forhold ved
ESG-risikoer og samfunnsaksept til å drive (SLO),
konkluderte undersøkelsen med at det pågående
interessentengasjementet har vært effektivt til dags
dato, men etter hvert som prosjektet utvikler seg
og utvides videre, vil også viktigheten av dette
arbeidet øke.
l	Samfunnsrisikoer

og kommunikasjonsrisikoer
fortsetter å dominere risikoprofilen, blant annet på
grunn av ressursestimatet og økt mulighet for at
prosjektet kan utvikle seg videre til drift.
l	Politiske og lovgivende risikoer har økt, med
usikkerhet vedrørende innholdet i den kommende
reviderte mineralloven og mulig økt motstand mot
mineralutvinning.
l	Ressurs-nasjonalisme diskuteres åpent med
skepsis mot utenlandskeide prosjekter fra ulike
interessenter. Det kan bidra til økt motstand mot
mineralutvinning og økt politisk debatt.
l	Hydrologien i området og dens historie med flom
utgjør en mulig betydelig risiko som kan brukes av
motstandere av mineralutvinning.

NORGE MINING LIMITED
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Stakeholders – identification and engagement
Stakeholder group

How and why we engage

Actions going forward

Landowners

Strengthening our relationships with landowners
ultimately sustains our future development. An
integral focus for us is maintaining a constant
two-way dialogue with local landowners to ensure
they are up to date with our operations and
comfortable with developments.

Continue being a transparent and trusted partner
and to respond effectively to incoming enquiries.

Employees

We recognise that we need a skilled and engaged
workforce with a diverse range of experience. Our
employees are core to our successes and growth.

The Norwegian tripartite cooperation –
Trepartssamarbeidet – is a collaboration between
authorities, employers and employees where
trust, short distances and participation realise
positive effects in terms of productivity and
adaptability. We aim to adopt this culture into our
company.

Communities

Engagement with communities is ongoing and
recorded in our online database. Meetings have
been held between Norge Mining and
representatives of several municipalities to ensure
a high level of notification and permissions are in
place, especially for accessing exploration areas
and making improvements to tracks.

Norge Mining has already held numerous
consultations with communities close to its
licences and planned operations. We intend to
host physical community meetings once
restrictions allow.

Suppliers and
contractors

In addition to the direct employment of office
staff, geologists and other specialists, Norge
Mineraler appoints multiple local suppliers on a
temporary or longer-term basis ranging from
vehicle hire, hotels and caterers through to
construction and consultancy firms.

As we continue our activities, our relationships
with both suppliers and contractors will become
increasingly crucial to the delivery of our
exploration.

Government
Bodies and
Institutions

We are establishing close links with regional and
national government in Norway to ensure that
our development work is in line with government
thinking.

We seek to maintain positive relationships and
regular dialogue with various stakeholder groups
within governmental bodies and institutions.

Private Sector

We are developing more strategic partnerships
around use of the resources which will help us
drive innovation.

Considering where Norway aims to go with nextgeneration industries, battery production is
something that we will be continuing to have at
the forefront of our minds.

Media

Coverage of the project and Norge Mining
continues in local and regional press. We
encourage site visits by journalists and media
representatives as part of our commitment to
remain transparent and open.

We will continue to communicate with the media
over the coming years to support transparency of
our explorations.

NGOs

With any mining operation, there will be
representation from NGO organisations.

Due to our early-stage exploration our current
impacts are limited but this is a stakeholder group
that will further engage as we progress our
development.
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Governance // Virksomhetsstyring
Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Chair of ESG Committee // Brev fra ESG-komitéleder

 Helleland, Rogaland

It is my pleasure to address
stakeholders in my first statement
as Chair of Norge Mining’s ESG
Committee. The sustainability
agenda is something I have been
hugely involved with in my time in
the oil and gas industry and serving
the Norwegian Government as
State Secretary at the Ministry of
Petroleum and Energy. As interest
in our EU Critical Raw Materials is
gathering pace, this agenda is more
important than ever.
While our materials have the potential to support a range of
decarbonisation technologies and thus contribute significantly
to the challenges of climate change, we are also keenly aware
of the potential direct impact of our operations on social and
environmental matters related to our goals.
Our intent to embed best practices from the outset and to
be transparent in these matters is, I hope, evident in the quality
and breadth of our reporting, especially at this early stage in
our development.

Det er en glede for meg å adressere
interessentene i min første uttalelse
som leder for Norge Minings ESGkomité. Bærekraftagendaen er noe
jeg har vært sterkt involvert i fra
min tid i olje- og gassindustrien og
i min tjenestegjøring i den norske
regjeringen som statssekretær i
Olje- og nergidepartementet. Nå
som interessen for våre EU-Kritiske
Råmaterialer øker i tempo, er denne
agendaen viktigere enn noensinne.
Samtidig som materialene våre har potensiale til å støtte
en rekke avkarboniseringsteknologier og dermed bidra
betydelig til utfordringene ved klimaendringer, er vi også svært
oppmerksomme på den potensielle, direkte innvirkningen
driften vår har på samfunnsmessige og miljømessige saker
knyttet til målene våre.
Vår hensikt om å innlemme beste praksis fra begynnelsen
og være åpen i disse sakene er, håper jeg, tydelig i kvaliteten
og bredden av vår rapportering, spesielt på dette tidlige stadiet
i vår etablering.

NORGE MINING LIMITED

The Committee
looks forward to
understanding the
recommendations our
team and consultant
partners are preparing
in order to set Norge
Mining on a carbon
net-zero pathway. //
Komiteen ser frem til å
forstå anbefalingene
som teamet vårt
og konsulentene
våre forbereder for å
sette Norge Mining
på rett vei mot
karbonnullutslipp.
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During the past year we have sought to put in place
the necessary governance structures to ensure that
we have effective independent ESG oversight of
executive management and this has been achieved
through the formation of our ESG Policy and ESG
Committee charter. This has been supported by
the creation of our ESG Working Group and was
informed by an ongoing review of potential ESGrelated risks and opportunities as we progressed
through our Scoping Study. Our current impacts
relate to access to land and engagement with
landowners as well as the physical implications of
our drilling campaign, but we are building in an
awareness of our potential future impacts and how
we can mitigate and manage them as we proceed
through the development cycle.

I løpet av det siste året har vi arbeidet med å få
på plass de nødvendige styringsstrukturene for
å sikre at vi har effektiv, uavhengig ESG-tilsyn av
toppledelse, og dette er oppnådd innføring av
ESG-retningslinjer og ESG-komiteen. Dette har blitt
støttet ved å opprette vår egen ESG-arbeidsgruppe
og ble belyst av den pågående gjennomgangen
av potensielle ESG-relaterte risikoer og muligheter
etter hvert som vi har arbeidet med omfangsstudien.
Våre nåværende påvirkninger er knyttet til tilgang til
landområder og kontakt med grunneiere, samt de
fysiske implikasjonene av våre boreundersøkelser,
men vi bygger på en bevissthet om våre potensielle
fremtidige påvirkninger og hvordan vi kan
redusere og håndtere dem mens vi går gjennom
utviklingssyklusen.

The Committee is dedicated to meeting four times
a year and we have an evolving agenda that reflects
our operational progress. Recent considerations
relate to a review of the appropriate sector-focused
and internationally recognised reporting standards
that we should align our reporting disclosures to. This
is especially critical as we assess our potential role in
EU supply chains and consider a leadership role as a
member of Norsk Bergindustri.

Komiteen er dedikert til å møtes fire ganger i
året, og vi har en agenda under utvikling som
gjenspeiler vår driftsmessige fremgang. Nylige
vurderinger er relatert til en gjennomgang av de
aktuelle sektorfokuserte og internasjonalt anerkjente
rapporteringsstandardene som vi bør tilpasse våre
redegjørelser etter. Dette er spesielt viktig når vi
vurderer vår potensielle rolle i EUs forsyningskjeder
og vurderer en lederrolle som medlem av Norsk
Bergindustri.

As part of our overall duties regarding stakeholder
engagement, the Committee reviews interactions
with important local and international stakeholders
and supports the company by establishing
connections with relevant intermediaries and
contacts with a potential mutual interest in the
commercialisation of Norge Mining’s assets.
Finally, the Committee looks forward to
understanding the recommendations our team
and consultant partners are preparing in order to
set Norge Mining on a carbon net-zero pathway.
Any potential construction and production facility
will require a significant degree of energy resource
and there are both internal and external expectations
of our organisation to establish a clear emissions
reduction strategy in line with international climate
change targets.

Som en del av våre overordnede plikter når det
gjelder samfunnskontakt, gjennomgår komiteen
samhandlinger med viktige lokale og internasjonale
interessenter og støtter selskapet ved å etablere
forbindelser med relevante mellommenn og
kontakter med en potensiell gjensidig interesse i
kommersialiseringen av Norge Minings aktiva.
Til slutt ser komiteen frem til å forstå anbefalingene
som teamet vårt og konsulentene våre forbereder
for å sette Norge Mining på rett vei mot
karbonnullutslipp. Eventuelle utbyggings- og
produksjonsanlegg vil kreve en betydelig grad av
energiressurser, og det er både interne og eksterne
forventninger til organisasjonen vår om å etablere
en klar utslippsreduksjonsstrategi i tråd med
internasjonale klimaendringsmål.

As we progress through to pre-feasibility study,
we look forward to getting more exposure to the
proposed sustainability considerations related to our
planned operations and welcome any feedback in
our disclosures.

Etter hvert som vi går inn i den innledende
mulighetsstudien, ser vi frem til å få mer eksponering
for de foreslåtte bærekraftvurderingene knyttet til vår
planlagte drift og tar gjerne imot tilbakemeldinger
angående våre redegjørelser.

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Chair of the ESG Committee
September 2022

Ingvil Smines Tybring-Gjedde
ESG-komitéleder
September 2022
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ESG Committee

Board of Directors
ESG Committee
Ingvil Smines Tybring-Gjedde
Kristian Bader

Project support
Kristian Bader
Christopher Jones (Buchanan)

The ESG Committee
will also seek to
identify opportunities
to strengthen the
Company’s licence to
operate. // Komiteen
vil også arbeide
med å identifisere
muligheter for å
styrke selskapets
samfunnsaksept
til å drive.

ESG working group
Monika Øksnes (NMAS)
Erik Joa (NMAS)
Kristian Bader (NMLimited)
Christopher Jones (Buchanan)

Role of the ESG Committee
The role of the Environmental, Social and
Governance Committee is to assist the Board of
Directors in fulfilling its oversight responsibilities by
reviewing and monitoring any matters relating to
the management of community or environmental
impacts in accordance with the ESG Policy,
the management of stakeholder relationships
(including relevant aspects of human resources),
and permitting and relevant regulatory risks.
The ESG Committee will also seek to identify
opportunities to strengthen the Company’s licence
to operate and the sustainability and resilience of
the communities and regions where Norge Mining
companies operate.
It will provide scrutiny of, and guidance to executive
management on, these issues:
1.	Recognising its legal and other obligations
relating to environmental, social and external
governance issues.
2.	Evaluating and, where necessary, seeking to
enhance relationships with stakeholders as a
means of strengthening the Company’s licence
to operate.
3.	Managing its activities in a sustainable manner
including with respect to the Company’s
workforce, its communities and the environment.

Norge Mineraler AS
Responsible for the operational
implementation of the different
elements of the ESG Policy

ESG-komiteens rolle
Rollen til Environmental, Social and Governance
Committee (Miljø-, samfunns- og styringskomitéen)
er å hjelpe styret med å oppfylle sine
tilsynsansvar ved å gjennomgå og overvåke
eventuelle forhold knyttet til forvaltningen av
lokalsamfunns- eller miljøkonsekvenser i samsvar
med ESG-retningslinjene, forvaltningen av
interessentrelasjoner (inkludert relevante aspekter
av menneskelige ressurser), søknadsprosesser og
relevante regulatoriske risikoer.
Komiteen vil også arbeide med å identifisere
muligheter for å styrke selskapets samfunnsaksept
til å drive, samt hvor bærekrafige og robuste
lokalsamfunnene og regionene er der Norge
Mining driver.
Komiteen vil følge opp, kontrollere og gi råd til
ledelsen om følgende:
1.	Anerkjenne sine juridiske og andre forpliktelser
knyttet til miljømessige, samfunnsmessige og
eksterne styringssaker
2.	Evaluere og, der det er nødvendig, søke å
forbedre relasjoner med interessenter som et
middel til å styrke selskapets aksept for å drive
3.	Administrere sine aktiviteter på en bærekraftig
måte, inkludert med hensyn til selskapets
medarbeidere, lokalsamfunn og miljøet.

NORGE MINING LIMITED

The ESG Committee
ensures appropriate
management
practices and
assurance
methodologies are
adopted. // ESGkomiteen sikrer at
hensiktsmessige
kontrollpraksiser og
metoder blir tatt i
bruk.
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Composition of the ESG Committee
The company will look to ensure that the ESG
Committee comprises at least two members and
that a majority of the members of the Committee
are independent non-executive directors.

Sammensetning av ESG-komiteen
Selskapet vil sørge for at ESG-komiteen består
av minst to medlemmer og at flertallet av
medlemmene i komiteen er uavhengige
styremedlemmer og ikke styrets leder.

The members are as follows:

Medlemmene er som følger:

1.	Ingvil Smines Tybring-Gjedde, Chair of ESG
Committee, Non-Executive Director, Norge
Mining Limited
2.	Kristian Bader, External Consultant and
Operations Advisor to Norge Mining Limited

1. Ingvil Smines Tybring-Gjedde, leder av ESGkomiteen, styremedlem, Norge Mining Limited
2. Kristian Bader, ekstern konsulent og operasjonell
rådgiver for Norge Mining Limited

General responsibilities
The ESG Committee endeavours to understand
the Company’s business and operations so
as to assess whether the operating risks and
sustainability issues, including any consequential
financial risks faced by the Company, have been
identified, eliminated or minimised and/or
whether appropriate mitigation plans have been
implemented which reduce risks to an acceptable
level in line with the risk appetite identified by the
Board of Directors.
The ESG Committee ensures appropriate
management practices and assurance
methodologies are adopted. It will review serious
ESG-related incidents or non-conformances,
including monitoring investigations and corrective
actions for quality and investigative veracity, and
ensure that, as a result of such investigations,
lessons have been learnt and steps are taken to
avoid repeats.
The ESG Committee reviews disclosure of the
Company’s Environmental, Social and Governance
policies and practices, including those contained in
the Annual Report and other Responsible Business
or Sustainability Reports, before disclosure is made,
covering:

Generelle ansvarsområder
ESG-komiteen strekker seg etterå forstå selskapets
virksomhet og drift for å kunne vurdere om
driftsrisikoene og bærekraftsaspektene, inkludert
eventuelle signifikante, økonomiske risikoer som
selskapet står overfor, er identifisert, eliminert eller
minimert og/eller om passende risikoreduserende
planer er implementert. Risikoplanene skal
redusere risikoen til et akseptabelt nivå i henhold til
det som er satt av styret
ESG-komiteen sikrer at hensiktsmessige
kontrollpraksiser og metoder blir tatt i bruk. Den
vil gjennomgå alvorlige ESG-relaterte hendelser
eller avvik, inkludert følge opp etterforskninger,
samt tiltak for kvalitet og validering. Fra dette skal
det sikres læring og innføres tiltak for å unngå
gjentakende feil.
ESG-komiteen gjennomgår redegjørelser av
selskapets miljømessige, samfunnsmessige,
styringsmessige retningslinjer og praksis før
de publiseres. Dette inkluderer de som finnes i
årsrapporten og andre rapporter om ansvarlig
virksomhet eller bærekraft som dekker:
l
l
l
l

ESG responsibility
l	ESG risk management
l	Legal, regulatory and ethical compliance
l	ESG reporting

ESG-ansvar
ESG-risikostyring
Juridisk, regulatorisk og etisk etterlevelse
ESG-rapportering

l

The ESG Committee meets at least four times
in each financial year and additionally as
circumstances require to undertake its role
effectively.

ESG-komiteen møtes minst fire ganger i hvert
regnskapsår. Komiteen kan møtes flere ganger
dersom omstendighetene krever det for å utøve sin
rolle på en effektiv måte.
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Norge Mining’s
principal concern
is the wellbeing
of affected nearmine persons and
communities or
other stakeholders.
// Norge Minings
hovedanliggende
er velværet til
berørte personer,
lokalsamfunn og
andre interessenter.

ESG Working Group
The ESG Committee is supported by an ESG
Working Group which is responsible for the
operational implementation of the different
elements of the ESG Policy.
The ESG Committee will comprise at least four
members with at least half being management and
staff of Norge Mineraler AS.
The members are as follows:
1.	Monika Øksnes, Chair ESG Working Group, Chief
Operating Officer, Norge Mineraler AS
2.	Erik Joa, Community Liaison Officer, Norge
Mineraler AS
3. Kristian Bader, Operations Advisor, Norge Mining
Limited
4. Christopher Jones, external ESG specialist,
Buchanan Communications
The ESG Working Group members, executive
management, technical personnel and external
professional or expert advisors attend ESG
Committee meetings, as requested by the Chair
of the ESG Committee, to provide required reports
and presentations to the ESG Committee.
ESG policy development
The objective of Norge Mining’s environmental,
social and governance policy is to regulate
and provide guidance for the Company and its
subsidiaries to minimise adverse community or
environmental impacts and to realise opportunities
in these areas.
Norge Mining’s principal concern is the wellbeing
of affected near-mine persons and communities
or other stakeholders. The sustainability of the
environment in which they work or live is a critical
factor in measuring the long-term success of the
Company’s business and, therefore, also for its
investors and directors. The Company is committed
to implementing and maintaining the best practice
standards of governance and transparency.

ESG-arbeidsgruppe
ESG-komiteen støttes av en ESG-arbeidsgruppe
som sørger for implementering av de ulike
elementene i ESG-retningslinjene i driften.
Arbeidsgruppen vil bestå av minst fire medlemmer
med minst halvparten fra ledelse og stab i Norge
Mineraler AS.
Medlemmene er som følger:
1.	Monika Øksnes, leder for ESG-arbeidsgruppe,
operasjonsdirektør, Norge Mineraler AS
2. Erik Joa, samfunnskontakt, Norge Mineraler AS
3.	Kristian Bader, operasjonell rådgiver, Norge
Mining Limited
4. C
 hristopher Jones, ekstern ESG-spesialist,
Buchanan Communications
Arbeidsgruppens medlemmer, ledelsen,
teknisk personell og eksterne profesjonelle eller
ekspertrådgivere deltar på ESG-komitémøter, som
forespurt av ESG-komiteen, for å levere nødvendige
rapporter og presentasjoner til ESG-komiteen.
Utvikling av ESG-retningslinjer
Målet med Norge Minings miljømessige-,
samfunnsmessige- og styringsmessige
retningslinjer er å regulere og gi veiledning til
selskapet og dets datterselskaper for å minimere
negative samfunns- eller miljøpåvirkninger og
realisere muligheter på disse områdene.
Norge Minings hovedanliggende er velværet
til berørte personer, lokalsamfunn og andre
interessenter. Et bærekraftig miljø der de arbeider
eller bor er en kritisk faktor i vurderingen av den
langsiktige suksessen til selskapets virksomhet,
og følgelig også for investorer og styremedlemmer.
Selskapet er forpliktet til å implementere og
opprettholde de høyeste standardene for styring
og åpenhet.

NORGE MINING LIMITED

The Company
is committed to
managing its
activities so as to
minimise adverse
workforce, community
or environmental
impacts. // Selskapet
forplikter seg til å
administrere sine
aktiviteter slik at
negative konsekvenser
minimeres for
medarbeidere,
lokalsamfunn
eller miljø.
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Purpose of the policy
Strong ESG performance is essential for the
success and growth of the Company’s business
and its licence to operate. The Company recognises
its legal and other obligations to stakeholders
and the Company will manage its activities in a
sustainable manner with respect to its workforce,
the communities affected by its activities and the
environment.

Formålet med retningslinjene
Høyt nivå på ESG området er avgjørende for
suksessen og veksten til selskapets virksomhet og
samfunnsaksept til å drive. Selskapet anerkjenner
sine juridiske og andre forpliktelser overfor
interessenter, og selskapet vil administrere sine
aktiviteter på en bærekraftig måte med hensyn til
medarbeidere og lokalsamfunnene som påvirkes av
dets aktiviteter og miljøet.

The Company is committed to managing its
activities so as to minimise adverse workforce,
community or environmental impacts, including
addressing ESG matters in its supply chain and the
sustainable use of natural resources, responsible
waste management, labour standards and the
health and safety both of its employees and the
communities in which it operates. The supply chain
includes contractors, subcontractors and suppliers
of goods and services.

Selskapet forplikter seg til å administrere
sine aktiviteter slik at negative konsekvenser
minimeres for medarbeidere, lokalsamfunn
eller miljø. Dette inkluderer håndtering av
ESG-saker i forsyningskjeden og bærekraftig
bruk av naturressurser, ansvarlig håndtering
av overskuddsmasser, arbeidsmiljø og helse
og sikkerhet, både for medarbeidere og
lokalsamfunnene Forsyningskjeden omfatter
kontraktører, leverandører og underleverandører av
varer og tjenester.

The Company in particular also recognises the
importance of the impact of its operations on
climate change, use of land, water quality and
availability and biodiversity. Our overall objective is
to ensure that the communities where we work are
ultimately enhanced by our presence.
In line with the ambitions set out in the Paris
Agreement and commitments set out at the recent
COP26 UN Climate Conference, Norge Mining is
considering its roadmap towards a carbon net-zero
future.
In tandem with the energy usage and power
capacity review of our Scoping Study, we will be
developing our carbon reduction strategies with
our operational partners that involves achieving
actual emissions reduction and neutralisation of
any residual carbon from our operations.
On completion of our assessments (most likely
through the feasibility stage of development) we
will update stakeholders of our confirmed targets
and strategy.

Selskapet anerkjenner også særlig betydningen
driften har på klimaendringer, bruk av landområder,
tilgang på vann av god kvalitet og biologisk
mangfold. Vårt overordnede mål er å sikre at
lokalsamfunnene vi er tilstede i, til syvende og sist
tjener på vår tilstedeværelse.
I tråd med ambisjonene som er fastsatt i Parisavtalen og forpliktelsene som ble fastsatt på den
nylige COP26 FN-klimakonferansen, vurderer
Norge Mining sitt veikart mot en fremtid med
nullkarbonutslipp.
Sammen med gjennomgangen av energibruk
og strømkapasitet i vår omfangsstudie, vil vi
utvikle våre strategier for karbonreduksjon med
våre operasjonelle partnere for å oppnå faktisk
utslippsreduksjon og nøytralisering av restkarbon
fra driften vår.
Når vi fullfører våre vurderinger (sannsynligvis I
mulighetsstudien), vil vi oppdatere interessenter
om våre definerte mål og strategi.

RESPONSIBLE BUSINESS REPORT 2021

Governance // Virksomhetsstyring
Ensuring robust internal governance of ESG issues //
Å sikre robust intern virksomhetsstyring av ESG-saker
Continued // Fortsettelse

Application
Responsibility for the application of this Policy
rests with all Company employees and contractors
engaged in these activities under the Company’s
operational control. Each department of the
Company is responsible for the implementation
of these principles and the Company’s managers
are also responsible for promoting and ensuring
compliance with this Policy and their individual
department’s activities.
Monitoring & review
Material breaches of the ESG Policy are reported to
the ESG Committee and the Company’s Board of
Directors.
The ESG Committee monitors the content,
effectiveness and implementation of this ESG Policy
on a regular basis and independent reviews are
taken from time to time with any findings, updates
or improvements identified addressed as soon as
possible.
As part of our internal engagement, employees are
invited to comment on this ESG Policy and suggest
ways in which it may be improved, with comments,
suggestions and queries addressed to the ESG
Committee.
Committee focus areas 2021/2022
l	Corporate policy development
– Code of Conduct
– Anti-corruption and Bribery Policy
– Environment Policy
– Health and Safety Policy
– Human Rights Policy
– Modern Slavery Act and related public statement
– Whistle-blower Policy
l	Review of Scoping Study – mine site identification
and potential ESG focus areas
l	Development of net-zero strategy and carbon
reduction policy/targets
l	Review of ESG training areas for management/
employees
l	Contractor management – standards and
expectations

Bruk
Ansvaret for å ta i bruk disse retningslinjene ligger
hos alle medarbeiderne i selskapet og kontraktører
som er engasjert i aktiviteter under selskapets
driftsmessige kontroll. Hver avdeling i selskapet
er ansvarlig for implementeringen av disse
prinsippene, og selskapets ledere er også ansvarlige
for å fremme og følge opp overholdelse av disse
retningslinjene.
Oppfølging og gjennomgang
Vesentlige brudd på ESG-retningslinjene
rapporteres til ESG-komiteen og selskapets styre.
ESG-komiteen følger opp innholdet, effektiviteten
og implementeringen av ESG-retningslinjene
regelmessig, og det foretas uavhengige
gjennomganger fra tid til annen. Eventuelle funn,
oppdateringer eller forbedringer som identifiseres,
adresseres så snart som mulig.
Ansatte oppfordres til å foreslå endringer eller
forbedringer i selskapets ESG retningslinjer ,
inkludert hvordan dette kan gjøres gjennom
kommentarer, forslag og spørsmål adressert til
ESG-komiteen.
Fokusområder for komiteen 2021/2022
l	Utvikling av selskapets retningslinjer
– E
 tiske retningslinjer
– R
 etningslinjer for anti-korrupsjon og antibestikkelse
– R
 etningslinjer for miljø
– R
 etningslinjer for helse og sikkerhet
– R
 etningslinjer for menneskerettigheter
– R
 etningslinjer for godt arbeidsmiljø og
ytringsfrihet
– R
 etningslinjer for varsling
l	Gjennomgang av omfangsstudien – identifisering
av mulige konsept for mineralutvinning og
potensielle fokusområder for ESG
l	Utvikling av strategi for nullutslipp og
karbonreduksjonsmål
l	Gjennomgang av ESG-opplæringsområder for
ledelse og medarbeidere
l	Administrasjon av leverandører – standarder og
forventninger

NORGE MINING LIMITED

 Helicopter supported operation to limit impact on the
terrain from our exploration activities // Helikoptertransport
for å minimere spor i terrenget fra undersøkelsene våre
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Opprettholde vår positive innvirkning og samfunnsaksept til å drive.

15
FULL-TIME EMPLOYEES
// FULLTIDSANSATTE

8
MALES // MENN

7
FEMALES // KVINNER

Our ambition is to follow a considerate mining
development approach in order to:
l	Aid the permitting process
l	Engage effectively with stakeholders to inform the
way we design the mine
l	Maintain our social licence to operate
Our stakeholder engagement teams interact
daily to discuss any operational issues and
there is a formal monthly project meeting with
representatives from drilling teams and geologists
involved, headed by Norge Mining management
that formally addresses stakeholder concerns. The
onsite geologists have daily morning meetings to
address the plan for the day and bring up any issues
and the onsite drilling team have a weekly briefing,
in addition to the shift handovers.
We are seeking to usher in a new era of considerate
exploration and mining in collaboration and
communication with local people, landowners
and land users. We are also establishing close links
with regional and national authorities in Norway to
ensure that our development work is in line with
government thinking.
Employees
We had 15 full-time employees at Norge Mineraler
AS, 8 males and 7 females, as of 31 December 2021.
We expect that number to grow in the current year.
We also typically have more than 20 exploration
and drilling specialists on site. The team worked
on the Scoping Study with global engineering,
construction and project management company
Bechtel Corporation as the study manager.
Health & Safety
As we progress through the development life
cycle, our focus on health and safety remains a top
priority. We receive weekly progress reports from
our drilling contractor and have maintained a very
good record of avoiding lost time accidents. Our
aim is zero harm and this applies to our employees,
contractors, suppliers and visitors to the sites. Our
weekly management reports track health and
safety data, including any specific incidents or
potential incidents. We of course keep track of the
Covid situation, to ensure proper protocols and
thus, health and safety of the project staff, including
maintaining safe staffing levels.

Vår ambisjon er å følge en hensynsfull tilnærming i
utviklingen fram mot mineralutvinning for å:
l	Bidra til en best mulig søknads- og
konsesjonsprosess
l	Engasjere oss effektivt med interessenter for å
informere og oppdatere om planene
l	Opprettholde samfunnsaksept for å drive (SLO)
Alle involverte i selskapets oppfølging av
interessenter samhandler daglig for å diskutere
eventuelle driftssaker. Ledelsen i selskapet avholder
månedlige prosjektmøter med representanter fra
det operasjonelle teamet, inkludert konsulenter/
leverandører. Interessenters bekymringer er fast
på agendaen. Geologene lokalt på prosjektet har
daglige morgenmøter for å legge en plan for dagen
og ta opp eventuelle problemer. Boreteamet har
en ukentlig briefing, i tillegg til oppdateringer ved
skiftavløsning.
Vi søker å innlede en ny æra med hensynsfull
leting og mineralutvinning i samarbeid og
kommunikasjon med lokalbefolkning, grunneiere
og brukere av landområder. 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.
Medarbeidere
Vi hadde 15 heltidsansatte hos Norge Mineraler
AS, 8 menn og 7 kvinner per 31. desember 2021.
Vi forventer at antallet vil vokse i inneværende år.
Vi har vanligvis mer enn 20 undersøkelsesog borespesialister på stedet. Laget har arbeidet
sammen med studieleder, det globale ingeniør-,
konstruksjons- og prosjektledelsesselskapet Bechtel
Corporation, i omfangsstudien.
Helse og sikkerhet
Etter hvert som vi fortsetter progresjonen
i utviklingssyklusen, er fokuset på helse og
sikkerhet fremdeles høyt prioritert. Vi mottar
ukentlige framdriftsrapporter fra vår leverandør
av boretjenester og har opprettholdt svært gode
resultater når det gjelder å unngå hendelser som
medfører nedetid. Målet vårt er null skade, og
dette gjelder for våre ansatte, leverandører og
besøkende på anleggene våre. Våre ukentlige
driftsrapporter måler og beskriver helse- og
sikkerhetsdata, inkludert eventuelle spesifikke
hendelser eller mindre forhold som kan eskalere. Vi
følger selvsagt med på covid-situasjonen for å sikre
hensiktsmessige prosedyrer, for å tilrettelegge for
god helse og sikkerhet for prosjektets personnell,
inkludert å holde et forsvarlig bemanningsnivå.

NORGE MINING LIMITED

Norge Mining is
planning training
for employees that
supports our ambition
towards responsible
mining. // Norge
Mining planlegger
opplæring for ansatte
som støtter
ambisjonen vår
mot ansvarlig
mineralutvinning.
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Health & Safety statistics including Norge Mineraler and all contractors in 2021: // Helse- og sikkerhetsstatistikker for Norge Mineraler og
nøkkelleverandører i 2021:
Cumulative

Owners
Norge Mineraler
Bechtel
SRK UK
SRK Norway
Energold Drilling
Metso Outotec
Sweco
Ruden
Total

Hours

LTI

RWC

MTC

FAC

3,618
10,248*
1,998
970
5,880*
47,115
1,055
365
224
71,575

1
1

0

1
1

3
3

Hours: Total exposed hours
LTI: Lost time injuries
RWC: Restricted work Cases
MTC: Medical treatment Cases
FAC: First Aid Cases
* hours based on estimated manpower

Training
Training ‘on the job’ of local geologists is ongoing,
and specialist training programmes are planned
to commence in 2022. Norge Mining is currently
developing a Health, Safety & Environmental
Compliance (HSEC) Management system, for which
a draft has been produced by our engineering
partner SRK and which is currently under review.

Opplæring
Opplæring «på jobben» av Norge Mineralers
geologer pågår, og et skreddersydd
opplæringsprogram er planlagt å starte i
2022. Norge Mining utarbeider for tiden et
administrasjonssystem for helse-, miljø- og
sikkerhetsetterlevelse (HMS) basert på et forslag fra
vår tekniske konsulent, SRK.

Norge Mining is planning training for employees
that supports our ambition towards responsible
mining. This includes an overview of the mining
industry, the role of ESG issues, exploration activities,
occupational health and safety as well as technical
areas such as resource modelling, geotechnics and
hydrology.

Norge Mining planlegger opplæring for ansatte
som støtter ambisjonen vår mot ansvarlig
mineralutvinning. Dette inkluderer en oversikt
over mineralutvinningsindustrien, ESG-sakers
rolle, leteaktiviteter, helse og sikkerhet i arbeidet,
samt tekniske emner som ressursmodellering,
geoteknikk og hydrologi.

Meanwhile, to combat the increasing prevalence
of data crime facing all businesses, cyber security
awareness training has been introduced as an
integral requirement for all our staff, to ensure our
networks, data and systems are protected and
resilient.

Samtidig, for å bekjempe den økende forekomsten
av datakriminalitet som alle virksomheter står
overfor, har cybersikkerhet blitt introdusert som et
integrert krav for alle våre ansatte. Dette vil bidra
til å sikre at våre nettverk, data og systemer er
beskyttet og motstandsdyktige.

Education
We are currently involved in a recruitment project
with various universities and a range of other
companies in Norway to get more work experience
in geology education. We have started supporting
internships and there are a lot of eager geologists
looking for opportunities.

Utdanning
Vi er for tiden involvert i et rekrutteringsprosjekt
med ulike universiteter og en rekke andre
selskaper i Norge for å bidra til mer arbeidserfaring
i utdanningen av geologer. Vi har bidratt med
å stille med praksisplasser, og det er mange
ivrige geologer som ser etter muligheter for
arbeidserfaring.

We are keen to make the younger generation aware
of the industry and its role in decarbonisation, and
we are giving information out about our operations
and the importance of mining to support the
European Green Deal.

Vi ønsker å gjøre den yngre generasjonen
oppmerksom på bransjen og dens rolle i
avkarbonisering, og vi informerer om vår drift og
viktigheten av mineralutvinning for å støtte Europas
grønne løft (European Green Deal).
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Social // Samfunnsaspektet
Maintaining our positive impact and social licence to operate //
Opprettholde vår positive innvirkning og samfunnsaksept til å drive.
Continued // Fortsettelse

Norge Mining
has already
held numerous
consultations with
communities close
to its licences and
planned operations.
// Norge Mining
har allerede hatt
mange samtaler
med lokalsamfunn
innenfor selskapets
undersøkelsesrettigheter.

Landowners
We engage with landowners on a daily basis to deal
with any issues related to our operations. Potentially
affected landowners are identified and regularly
contacted. This enables us to monitor and map
local and regional issues related to stakeholders
on an ongoing basis. Issues can include anything
from the work of subcontractors to opportunities to
establish the first contact.

Grunneiere
Vi har daglig kontakt med grunneiere for å
holde dem oppdatert om våre aktiviteter og
håndtere eventuelle problemer knyttet til vår drift.
Potensielt berørte grunneiere er identifisert og
kontaktes regelmessig. Dette gjør det mulig for
oss å kontinuerlig følge opp og kartlegge lokale
og regionale interesser eller saker knyttet til
interessenter.

Community engagement
While we are currently at the exploration stage,
we are planning a modern, innovative approach
to mining to ensure that our operations have a
positive and sustainable footprint. This approach
is informed by our internal governance approach
to sustainability and will be monitored by our ESG
Committee and ESG Working Group.

Samfunnskontakt
Allerede på undersøkelsesstadiet planlegger vi en
moderne, innovativ tilnærming til mineralutvinning
for å sikre at driften vår har et positivt og
bærekraftig fotavtrykk. Denne praksisen er preget
av vår interne styringstilnærming til bærekraft
og vil bli fulgt opp av vår ESG-komité og ESGarbeidsgruppe.

Norge Mining has already held numerous
consultations with communities close to its licences
and planned operations. We are speaking to council
members, local suppliers, landowners and land
users.

Norge Mining har allerede hatt mange samtaler
med lokalsamfunn innenfor selskapets
undersøkelsesrettigheter. Vi snakker med
kommunestyrerepresentanter, lokale leverandører,
grunneiere og brukere av landområder.

We will continue to have an open-door policy with
all of these groups when it comes to any project
developments or milestones. We continually
assess factors that may influence the perception
of the project and the Company. This provides
suggestions for community-wide engagement and
information to explain the Company’s strategy and
the implications for long-term mining.

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 innspill til bredt
samfunnsengasjement og hvordan vi kan legge
fram selskapets strategi og implikasjonene for
langvarig mineralutvinning.

The primary issue of common interest is the as yet
undecided mine plan, how many mines will be
built and what they will look like. This drives further
questions to do with how we may deal with specific
issues and how they will be solved and/or adapted.
Everyone is naturally interested in that, but we are
not quite there with our proposed mine plan. We
know that tailings and remaining resource will be a
major interest area for this project, and potentially
can be very positive if we manage to find the right
solution.

Det som hovedsakelig er av stor interesse er
fremtidig driftsplan, herunder sentrale spørsmål
som hvor mange gruver som vil bygges ut, ,
hvor den/de vil plasseres og hvordan den/de vil
utformes. Dette medfører ytterligere spørsmål
om hvordan vi kan håndtere spesifikke problemer
og hvordan de vil bli løst og/eller tilpasset. Alle
er naturligvis interessert i det, men en foreslått
driftsplan er fremdeles under utarbeidelse. Vi
vet at overskuddsmateriale vil være et viktig
interesseområde for dette prosjektet. Hvis vi
kan finne gode løsninger kan dette gi positive
muligheter.

Our strategy is to make sure that everybody is up
to date, or that we have done our utmost to update
everyone interested on where we are now and what
is ahead of us.

Strategien vår er å sørge for at alle er oppdaterte,
og at vi gjør vårt ytterste for å oppdatere alle som
er interessert i hvor vi er nå og hva som ligger
foran oss.

NORGE MINING LIMITED

Most of the local
issues related to
exploration activities
are resolved as soon
as they are registered.
// De fleste lokale
problemstillingene
knyttet til
leteaktiviteter
håndteres så snart de
er registrert.

Supply chain
As part of our commitment to deliver a positive
impact on the socio-economic prosperity of the
local areas of operation, we work where possible
with national and regional supply chain partners to
deliver key aspects of our exploration strategy.
These benefits include the creation of jobs both
upstream and downstream, the development of
skills and the positive economic impact on local
suppliers and contractors, the potential for direct
new business and also indirect impacts of our
investments.
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Forsyningskjede
Som en del av vår forpliktelse til å skape en positiv
innvirkning på velstandsutviklingen lokalt, bruker
vi lokale, regionale og nasjonale leverandører i vårt
undersøkelsesarbeid, der dette lar seg gjøre.
Disse fordelene inkluderer etablering av nye
arbeidsplasser både oppstrøms og nedstrøms,
utvikling av ferdigheter og den positive økonomiske
effekten på lokale leverandører og entreprenører,
potensialet for direkte ny virksomhet og også
indirekte innvirkninger fra våre investeringer.

Proportion of CapEx and OpEx spend on local suppliers in 2021: // Andel av CapEx- og OpEx-utgifter på lokale leverandører i 2021:
Cumulative

2021 GBP

2021 %

Norge

1,750,365

16.3

Regional

1,238,944

11.5

Issue tracking and resolution: srkEngage
Norge Mining’s exploration work is covering a
much larger area than originally anticipated, this
has resulted in a greater degree of speculation
and scrutiny requiring effective stakeholder
engagement.
srkEngage is the main tool that supports our
tracking of stakeholder concerns and helps inform
our future engagements. Most of the local issues
related to exploration activities are resolved as soon
as they are registered. Issues and concerns are
addressed in monthly meerings with SRK, Norge
Mining and Energold.
srkEngage is an important tool to manage, inform
and follow issues. Furthermore, it can predict
potential issues before they arise as problems.

Oppfølging av interessenter: srkEngage
Letearbeidet til Norge Mining dekker et mye større
område enn opprinnelig forventet.Dette har ført til
en større grad av spekulasjon og flere spørsmål som
krever et effektivt interessentengasjement.
srkEngage er hovedverktøyet som vi bruker for
å følge opp interessentene. Det bidrar også til å
informere våre fremtidige kontakter. De fleste
lokale problemstillingene knyttet til leteaktiviteter
håndteres så snart de er registrert. Problemer og
bekymringer fremmes i månedlige møter med
SRK, Norge Mining og Energold.
srkEngage er et viktig verktøy for å håndtere,
informere og følge opp saker. Videre kan det bidra
til å forutse mulige problemer før de oppstår.

Data from 1 January–31 December 2021 // Data fra 1. januar–31. desember 2021

Interest Category

4

Compensation

3

Consultation and communication
Interest Class
Comment – 94
Query – 149
Grievance – 11
Suggestion – 2

Count

Effect on livelihoods

125

Damage or/and destruction of property

6

Disturbances of any kind: dust, noise,
vibrations, traffic

9

Environmental concerns
Exploration agreements/consent
Land use rights
Permitting

6
75
1
23

Road related - E39

2

Sponsorship/support

2

Total

256
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Social // Samfunnsaspektet
Maintaining our positive impact and social licence to operate //
Opprettholde vår positive innvirkning og samfunnsaksept til å drive.
Continued // Fortsettelse

41
NUMBER OF INTERESTS
IN OCTOBER //
KONTAKTER MED
INTERESSENTER I
OKTOBER

Number of interests per month // Antall kontakter med interessenter per måned

45

41

40

38

36

35

31

30

22

25

This can create value
in supporting the
next steps of the
development. // Dette
er verdifullt arbeid for
de neste trinnene i
utviklingen

18

19

20

22
12

15

7

10
5

1

3

3

7
0

0

0

1

April

May

June

3

1

0

1

0

1

0
January
Grievences

February

March

July

August

September

October

November

December

Total

Stakeholder communication
We communicate in many ways, mixing one-to-one
meetings with regular posts on sites like LinkedIn.
A town hall meeting was held at the end of the 2021
financial year, in Helleland in spring 2022.
We have tasked ourselves to be close with the
operational and regional activities to understand
the different community interests, in all aspects.
This can create value in supporting the next steps
of the development to ensure we have the right
community ‘buy-in’.
We stay in regular communication with different
politicians and landowners and use our Annual
Report and Responsible Business Report to keep
them aware of our progress and commitments. We
have also distributed the reports to politicians in the
various municipalities, as well as other stakeholders
that are likely important partners in our future
development.

Kommunikasjon med interessenter
Vi kommuniserer på mange måter, alt fra
personlige møter til regelmessige innlegg på
nettsteder som LinkedIn. Et åpent møte, lokalt på
Helleland, ble avholdt i slutten av regnskapsåret
2021, våren 2022.
Vi jobber med å være tilstede og tett på de
operative og regionale aktivitetene for å forstå
alle aspekter av samfunnsinteressene, særlig
lokalt og regional. Dette er verdifullt arbeid for de
neste trinnene i utviklingen for å sikre at vi har
lokalsamfunnets tillit i arbeidet vi gjør.
Vi har regelmessig kommunikasjon med ulike
politikere og grunneiere, og bruker årsrapporten og
den ansvarlige forretningsrapporten vår for å holde
dem orientert om fremdriften og forpliktelsene
våre. Vi har også distribuert rapportene til politikere
i de ulike kommunene, samt andre interessenter
som sannsynligvis er viktige samarbeidspartnere i
vår fremtidige utvikling.

NORGE MINING LIMITED

 Storeknuten, Rogaland
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Case study // Casestudie
Community engagement // Samfunnskontakt

 View from the field office, Lund, Rogaland //
Utsikt fra feltkontoret, Lund, Rogaland

When Monika Øksnes – now Norge
Mineraler’s Chief Operating Officer,
but then Camp Manager – was
living at our exploration site last
summer, she heard a knock on
the door at 8 a.m. one morning. It
was Gro Helleland, a teacher from
Heskestad School.

Da Monika Øksnes – nå Norge
Mineralers operasjonsdirektør, men
på det tidspunktet camp ansvarlig –
bodde våre fasiliteter i fjor sommer,
hørte hun banking på døren klokken
08.00 en morgen. Det var Gro
Helleland, en lærer fra Heskestad
skole.

She wanted to ask if she could bring some of her third and fourth
graders (ages eight and nine) along one day to see the core
shed, as they were learning about rocks. And, following a recent
change in the Norwegian education system to include more
practical outdoor learning and sustainability topics, it seemed
like the perfect fit.

Hun lurte på om hun kunne ta med seg noen av sine tredje- og
fjerdeklassinger en dag for å se hvor kjernene blir logget, siden
elevene holdt på å lære om steiner. Etter en nylig endring i
det norske utdanningssystemet for å inkludere mer praktisk,
utendørs læring om bærekraftemner, passet dette perfekt.

NORGE MINING LIMITED

They brought along
their own rocks to
be analysed by our
experts, which was
fun // De tok med
seg egne steiner for
å få dem analysert av
geologene våre, noe
som var gøy.

We’ll need plenty
of budding new
geologists and
geoscientists coming
up through the ranks
– and yet, there’s a
decline here in people
studying geology.
// Vi vil trenge flere
ferske geologer og
spesialister innen
relaterte fagfelt likevel er det nedgang
i antall personer som
studerer geologi.

Analysing rocks
‘When the schoolchildren visited our core shed
located near Heskestad village in Rogaland county
in southern Norway, they were interested in the
geology,’ says Monika Øksnes. ‘They brought along
their own rocks to be analysed by our experts, which
was fun. They were excited when the geologists
showed them that some of the rocks were magnetic.
We also educated them on things like what our
investigations are exploring (namely, vanadium,
phosphate and titanium), how a core shed works
and why the core looks a certain way.’
Out on the rig
Since then, Norge Mining has had more students
of varying ages visit the site, with six more school
tours and counting. As well as tours of the core shed,
they’ve also taken eager-to-learn pupils to the rig.
Future opportunities
‘With investigations into EU Critical Raw Materials
in southern Norway gaining momentum, this could
be a viable and exciting industry in the country in
the future,’ adds Monika. ‘If so, we’ll need plenty of
budding new geologists and geoscientists coming
up through the ranks – and yet, there’s a decline
here in people studying geology. I did my BA and MA
degree at Bergen University (UiB) in the subject, but
it never crossed my mind that mining was relevant
to me – especially in Norway. There are coal mines
in Svalbard in the north, but coal is understandably
being phased out. Then there are oil fields, but some
politicians want to stop looking at oil fields entirely.
Green mining carries an important message – and
potentially important opportunities for the next
generation here.’
Political interest
With that in mind, politicians have understandably
come to see Norge Mining’s explorations in Rogaland
county for themselves. Members of the Progress
Party, the Christian Democrats (KrF), the Norwegian
Labour Party, the Conservative Party of Norway,
the Center Party and the Liberal Party (the former
Minister of Trade and Industry) have all visited the
site, keen to find out more.
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Analysere steiner
«Da elevene besøkte kjerneloggefasilitetene våre
nær Heskestad i Rogaland, var de interessert i
geologien», sier Monika Øksnes. «De tok med seg
egne steiner for å få dem analysert av geologene
våre, noe som var gøy. De ble ivrige når de fikk se at
noen av steinene var magnetiske. Vi lærte dem også
om hva vi undersøker (slik som vanadium, fosfat og
titan), hvordan kjernefasiliteten fungerer og hvorfor
borekjernene ser ut på en bestemt måte.»
Ute på riggen
Siden den gang har Norge Mining hatt flere elever
i varierende aldersgrupper på besøk på prosjektet,
herunder seks nye skolebesøk og regner med at
det blir flere. I tillegg til omvisninger der kjernene
prosesseres, har ivrige elever også fått besøke
boreriggene.
Fremtidige muligheter
«Med undersøkelser av EU-Kritiske Råmaterialer i
Sør-Norge, kan dette være en fremtidig levedyktig
og spennende industri i landet, legger Monika til.
«Hvis dette er tilfellet, trenger vi flere ferske geologer
og spesialister innen relaterte fagfelt– og likevel er
det nedgang i antall personer som studerer geologi.
Jeg gjennomførte min bachelor og mastergrad
ved Universitetet i Bergen (UiB) i emnet, men var
ikke klar over at mineralnæringen var en mulighet
for meg – spesielt i Norge. Det finnes kullgruver på
Svalbard i nord, men kull blir forståelig nok faset ut.
Så er det oljeindustrien, men noen politikere ønsker
å stanse ny oljeleting. Grønn mineralnæring bærer et
viktig budskap – og potensielt viktige muligheter for
kommende generasjoner.»
Politisk interesse
Med det i tankene har politikere vist interesse og selv
besøkt Norge Minings undersøkelser i Rogaland.
Representanter fra Fremskrittspartiet, Kristelig
Folkeparti, Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og
Venstre (daværende næringsminister) har alle besøkt
prosjektet, ivrige etter å finne ut mer.
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Interview with... // Intervju med...
Erik Joa
Community Liaison Officer // Ledende samfunnskontakt

 Flåm, Norway

Are Norwegians particularly
related to the land?
Definitely, and in my view in many
unique ways. Most Norwegians have
strong connections to the land –
with short roots to farms in rural
places. Thus, they’re emotionally
attached to the land they originate
from. Since the seventeenth century,
almost all farms were owned by
independent farmers.

Er nordmenn spesielt knyttet
til jorda?
Definitivt, og etter min mening
på mange unike måter. De fleste
nordmenn har sterke forbindelser til
jorda – med kort avstand til røttene
sine på landsbygda. Dermed er de
følelsesmessig knyttet til jorda de
stammer fra. Siden 1600-tallet er
nesten alle gårder eid av uavhengige
bønder.

NORGE MINING LIMITED

They’ve used
nature and different
resources in all ways
possible to keep their
families thriving. // De
har brukt naturen og
forskjellige ressurser
på alle mulige måter
for å holde familiene
trygge og mette.

Generations after generations have worked hard
to cultivate and improve the landscape to make a
sustainable living. They’ve used nature and different
resources in all ways possible to keep their families
thriving. In contrast to continental Europe, people
seldom lived and operated their farms in villages
but independently, on the actual land. This is due to
the geography and the multiple ways of utilising the
land, forest, water and sea.
And what is the land like in Norway?
A major part of Norway’s surface is rock with little
or no photosynthesis and low biological activity. In
green mining activity with a sustainable circular
economy approach, the residuals from mining
processes may be used in building materials, as well
as being repurposed as a base for improving the land
and enabling greater photosynthesis by covering
the rock. This would help increase biological activity,
biodiversity and carbon binding in organic material.

In our region,
there is no history
of different social
classes of people.
Basically, everyone
has been equal
for centuries. // I
vår region er det
ingen historikk for
klasseforskjeller. I
utgangspunktet har
alle vært likeverdige i
århundrer.

At Norge Mining, your role is Community Liaison
Officer. How do the regional communities feel
about potential new mining in their area?
People are engaged and in general, appear positive.
They have a clear view that it must be done in a
responsible and sustainable way. And that there’s a
fair share of responsibilities – and benefits. There are
strong traditions in Norway concerning commonly
owned natural resources; it’s no different from
mining metallic minerals. There have been ongoing
mining activities in Sokndal municipality more or
less continuously for about 150 years. So, the local
communities are conscious and have expectations
that we apply best practices and govern our activities
well. In our region, there is no history of different
social classes of people. Basically, everyone has been
equal for centuries. This fact, combined with the
strong emotional attachment to land and nature,
makes it very important to do things right – rather
than just paying lip service. So, we pay great respect
to that and are cautious to make sure we walk the
walk; we will do what we say.
Why did you decide to join Norge Mining?
At first it was a coincidence, but the more I got
to know, the more it became clear we had a
lot of common ground. The engagement and
professionality of the team struck me. I’m convinced
that this is a very strong team with a sustainable
approach. I feel I can play my part, contributing to
the team’s efforts to make a difference. I’ve been in
various industries working with distinct challenges,
which often were a combination of biology and
technical issues. I find it meaningful to learn new
things and be challenged every step of the way. This
project is complex. I enjoy working and collaborating
to move things forward in a good manner. That’s a
very strong motivation for me.
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Generasjon etter generasjon har jobbet hardt
for å dyrke og forbedre landskapet for å skape et
bærekraftig levebrød. De har brukt naturen og
forskjellige ressurser på alle mulige måter for å
holde familiene trygge og mette. I motsetning
til det kontinentale Europa, bodde og driftet folk
sjeldent gårdene sine i landsbyer, men uavhengig av
hverandre, på de faktiske landområdene. Dette skyldes
geografien og de mange ulike måtene å utnytte jord,
skog, vann og hav på.
Og hvordan er jorda i Norge?
En stor del av Norges overflate er stein med lite
eller ingen fotosyntese og begrenset biologisk
aktivitet. I en grønn mineralnæring med en
bærekraftig tilnærming til sirkulær økonomi, kan
rester fra mineralutvinningsprosesser anvendes
i byggematerialer, samt brukes som grunnleg
for å forbedre landområdet og muliggjøre større
fotosyntese ved å dekke steinen. Dette vil bidra til å øke
biologisk aktivitet, karbonbinding i organisk materiale
og gi økt biologisk mangfold.
Hos Norge Mining har du rollen som
samfunnskontakt. Hva tenker de i lokalsamfunnet
om mulig mineralutvinning i sitt område?
Folk er engasjerte og generelt sett virker de positive.
De har et klart syn på at det må gjøres på en ansvarlig
og bærekraftig måte. Og at det kan innebære ulemper
som må veies opp med betydningsfulle fordeler.
Det finnes sterke tradisjoner i Norge når det gjelder
felleseide naturressurser; det er ikke annerledes
for utvinning av metalliske mineraler. Det har vært
pågående mineralutvinningsaktiviteter i Sokndal
kommune mer eller mindre kontinuerlig i ca 150 år.
Så samfunnet er derfor bevisst og har forventninger
om at vi gjør ting skikkelig, ivaretar lokale hensyn
godt og er åpne. I vår region er det ingen historikk
for klasseforskjeller. I utgangspunktet har alle vært
likeverdige i århundrer. Dette, kombinert med det
sterke følelsesmessige båndet til landområder og
natur, gjør det svært viktig å gjøre ting riktig – i stedet
for å bare snakke om det. Så vi har stor respekt for
dette og er nøye på å sørge for at vi følger opp; at vi gjør
det vi sier vi skal gjøre.
Hvorfor bestemte du deg for å bli med i Norge
Mining? Det startet med et tilfeldig sammentreff
og jo mer kunnskap jeg fikk, jo mer ble det klart at
vi hadde mange felles interesser og verdier. Lagets
engasjement og profesjonalitet slo meg. Jeg er
overbevist om at dette er et veldig sterkt lag med en
bærekraftig tilnærming. Jeg føler at jeg kan spille min
rolle og bidra i lagets innsats for å gjøre en forskjell.
Jeg har vært i forskjellige bransjer og jobbet med
forskjellige utfordringer, som ofte var en kombinasjon
av biologi og tekniske utfordringer. Jeg synes det
er meningsfylt å lære nye ting og bli utfordret hele
veien. Dette prosjektet er komplekst. Jeg liker å jobbe
og samarbeide for å utvikle ting fremover på en god
måte. Det er en sterk motivasjon for meg.
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Environment // Miljø
Ensuring we minimise our negative impacts //
Sikre at vi minimerer negativ påvirkning

ISO 14001 is the
international and most
widely used standard
for environmental
management systems
worldwide. // ISO 14001
er den internasjonale
og mest brukte
standarden for
miljøstyringssystemer
over hele verden.

As Norge Mining develops its operations one of
our primary considerations is the minimisation
of our negative operational impact and
maintenance of our environmental integrity.

Gjennom utviklingen av Norge Mining sin
virksomhet, er én av våre primære hensyn å
minimere negativ påvirkning fra virksomheten
og opprettholde høy integritet.

We are working closely with the local authorities
to ensure our operations observe and protect
local areas. We have ensured that our staff and
contractors follow strict procedures to protect the
environment. We have identified all protected areas,
including nature reserves and areas of cultural
importance. And our stated corporate practices
target environmentally responsible practices
wherever possible.

Vi samarbeider tett med lokale myndigheter for å
sikre at driften vår ivaretar og tar hensyn til verdier i
nærområdet. Vi har sørget for at våre medarbeidere
og leverandører følger strenge prosedyrer for å
beskytte miljøet. Vi har identifisert alle vernede
områder, inkludert naturreservater og områder av
kulturell betydning. I vårt daglige arbeid søker vi
kontinuerlig å anvende beste, ansvarlige praksis for
å ivareta miljømessige forhold så langt som mulig.

Environmental management systems: ISO 14001
To support the development of systems to capture
important environmental data, Norge Mining is
pursuing the ISO 14001 certification. ISO 14001 is the
international and most widely used standard for
environmental management systems worldwide.
ISO 14001 sets out the requirements for formulating
and maintaining an environmental management
system and helps organisations to improve their
environmental performance through the efficient
use of resources and the reduction of waste. Norge
Mining aims to achieve ISO 14001 certification in
late 2022.

Miljøstyringssystemer: ISO 14001
For å støtte utviklingen av systemer for å registrere
viktige miljødata, arbeider selskapet med å innføre
og sertifiseres i henhold til ISO 14001-sertifiseringen.
ISO 14001 er den internasjonale og mest brukte
standarden for miljøstyringssystemer over hele
verden. ISO 14001 angir kravene til utforming og
opprettholdelse av miljøstyringssystem og hjelper
organisasjoner med å forbedre miljøpåvirkning
gjennom effektiv bruk av ressurser og reduksjon
av avfall. Norge Mining har som mål å oppnå ISO
14001-sertifisering sent i 2022.

Environmental incidents
Mine exploration can often result in land use
change and may have associated negative
environmental impacts including deforestation,
erosion, contamination and alteration of soil profiles,
contamination of local streams and wetlands, and
an increase in noise level, dust and emissions.
Mitigation measures are routinely implemented
to avoid, eliminate, reduce, control or compensate
for negative impacts and ameliorate impacted
systems.
Carbon management/net-zero planning
Since the approval of our Scoping Study we
now understand the technical and operational
parameters of our proposed mine site and we can
start to understand how the energy required for the
development of the site and subsequent mining
production can minimise the use of fossil fuels.
Indeed, it is our intention that once in production,
operations largely draw from the Norwegian grid
that is served by a renewable source of power. In the
meantime, we are looking at carbon management
plans to mitigate energy use for our current
administrative and exploration activities.

Miljømessige hendelser
Lete- og undersøkelsesarbeid relatert til
mineralnæringen kan medføre negative
miljøpåvirkninger, inkludert fjerning av vegetasjon,
erosjon, forurensning og endringer i jordprofiler,
forurensning av nærliggende bekker og våtmarker,
og midlertidig økning i støynivå, støv og utslipp.
Tiltak gjøres rutinemessig for å unngå, eliminere,
redusere, kontrollere eller kompensere for negative
innvirkninger og utbedre påvirkede systemer.
Håndtering av karbonutslipp/planlegge for
netto-nullutslipp
Etter godkjenningen av omfangsstudien forstår vi
bedre de tekniske og driftsmessige parameterne til
våre planer for mineralutvinning, og vi kan begynne
å forstå hvordan energien som kreves for utbygging
og påfølgende mineralutvinningsproduksjon kan
minimere bruken av fossil energi.
Det er vår intensjon at når vi er i produksjon, vil
energibehovet i stor grad dekkes av det norske
nettet som betjenes av en fornybar energikilde.
I mellomtiden ser vi på måtervi kan redusere
energibruken for dagens aktiviteter både i
administasjonen og operasjonelt.
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Exploration and drilling
Norge Mining explores with the objective to
produce CRMs via mining and processing. Energold
has been commissioned by Norge Mining as a
specialist exploration contractor and we aim to
minimise our impact on the environment by using
3D geological modelling and aerial magnetic
surveys to help pinpoint where our drilling work
takes place.

 Høyland, Rogaland
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Undersøkelser og boring
Målet med Norge Minings undersøkelser er å
produsere Kritiske Råmaterialer gjennom uttak
og prosessering. . Energold er engasjert av Norge
Mining som leverandør av boretjenester, og
vi har som mål å minimere vår påvirkning på
miljøet ved bruk av 3D-geologisk modellering og
luftbårne, geofysiske undersøkelser som grunnlag i
planlegging av borelokaliteter.
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Case study // Casestudie
Minimising impacts – heli-rig for Helleland //
Minimerende påvirkninger – helirigg for Helleland

 Modular drill rig being transported
to a new pad // Modulær borerigg
som transporteres til en ny lokalitet

Our operations in Rogaland
county in south-west Norway
involve investigating deposits of
Critical Raw Materials in some
rather remote areas. This includes
steep terrain with no existing roads
or tracks, thus preventing vehicular
access. Energold, our global drilling
experts and our partner on the
ground, devised the solution,
and that was using a helicoptersupported drilling rig.

Vår aktivitet i Rogaland fylke
i Sørvest-Norge innebærer
å undersøke forekomster av
Kritiske Råmaterialer i hei og
utmarksområder. Dette inkluderer
bratt terreng uten eksisterende veier
eller stier, og forhindrer dermed
tilkomst med kjøretøy. Energold,
spesialist og leverandør innen
boretjenester på prosjektet, leverte
en skreddersydd løsning i form
av modulære borerigger som kan
transporteres med helikopter, en
«heli-rigg».
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The use of a helisupported rig is
certainly indicative
that this is an exciting
operation. // Bruken
av en heli-rigg er
absolutt et tegn på at
dette er et spennende
prosjekt.
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‘It’s a modular rig that is assembled on the drill site,’
explains Craig Patterson, Vice President of Business
Development at Energold. ‘The rig is broken down
into the various components – including the engines,
control panel, mast and skid – with drilling and
support equipment packaged in boxes and secured
by strapping onto pallets. The key to ensuring safe
operations is by thorough preparation beforehand.
Norge Mining provided us with the helicopter, its
crew and a loadmaster and our team is responsible
for the packing, securing and assembly of the rig
in situ. In such remote locations, these types of
helicopter-supported operations ensure we don’t
need to cut any access into the land.’

«Det er en modulær rigg som settes sammen
på borelokaliteten», forklarer Craig Patterson,
visepresident for forretningsutvikling hos Energold.
«Riggen er delt opp i ulike komponenter – inkludert
motorene, kontrollpanelet, masten og meien – med
bore- og støtteutstyr pakket i esker og sikret med
stropper på paller. Nøkkelen til sikker drift er grundig
forberedelse på forhånd. Norge Mining sørger for
helikopter. Helikopterets mannskap og lastespesialist,
sammen med vårt personell sørger for pakking,
sikring og montering av riggen på stedet. På slike
steder med krevende tilkomst sikrer denne typen
helikopterstøttede operasjoner minimal påvirkning
av terrenget.»

‘The use of a heli-supported rig is certainly
indicative that this is an exciting operation,’ adds
Craig Patterson. ‘Our modular rigs are super flexible
and leave a smaller footprint on the land than larger
conventional rigs. This is the first time we’ve used
a heli-rig in Europe; typically the region has much
easier access. The feedback from our teams onsite
is that relations with local landowners are good,
with a lot of support. There’s a real buzz for our
crew out there.’

«Bruken av en heli- rigg er absolutt et tegn på
at dette er et spennende prosjekt», legger Craig
Patterson til. «Våre modulære rigger er superfleksible
og etterlater et mindre fotavtrykk i terrenget enn
større konvensjonelle rigger. Dette er første gang
vi har brukt en heli-rigg i Europa. Vanligvis har
regionen mye enklere tilkomst. Tilbakemeldingene
fra vårt personnel på prosjektet er at relasjoner med
grunneierne er gode, med mye støtte. Mannskapet
vårt opplever skikkelig interesse der.»

With six experts used as part of the ‘move team’
and a further two to three on the ground per
shift, Energold’s meticulous planning, protocols
and communication have all been critical for this
operation and for all future ones in Norway. Especially
as winter approaches – with average temperatures of
minus six to minus eight degrees Celsius, and plenty
of snowfall and wind; all important considerations
when flying equipment in on a helicopter.

Med seks eksperter brukt som en del av
«flytteteamet» og ytterligere to til tre på bakken
per skift, har Energolds omhyggelige planlegging,
protokoller og kommunikasjon vært avgjørende for
denne og fremtidige operasjoner i Norge. Spesielt
når vinteren nærmer seg – med gjennomsnittlige
temperaturer på minus seks til minus åtte grader
Celsius, samt rikelig med snøfall og vind. Dette er
viktige hensyn når man transporterer utstyr ved hjelp
av et helikopter.

Through excellent collaboration with Norge Mining
and its partners on the ground, we developed
specific operating procedures for the project to
ensure safety for all our drill crews. It was challenging,
but we are immensely proud to have started a big
programme like this during those times, with the
challenge of moving equipment around and tight
travel restrictions. It was a real testament to the team
ethos between Norge Mining, ourselves and the
consultant partners involved. It was new territory for
everyone at that time. Our Health and Safety teams
worked really hard to pull it all together. But it was a
logistical challenge, above all.

Gjennom utmerket samarbeid med Norge
Mining og dets partnere på bakken, utviklet vi
spesifikke driftsprosedyrer for prosjektet for å
ivareta sikkerheten til våre boremannskaper. Det
var utfordrende, men vi er utrolig stolte av å ha
startet et stort program som dette i disse tider, med
utfordringen med å flytte utstyr rundt, i tillegg til
strenge reiserestriksjoner. Det viser god samhandling
mellom Norge Mining, oss selv og andre involverte
spesialister. Dette var nybrottsarbeid for alle på det
tidspunktet. Våre dedikerte innen helse og sikkerhet
jobbet veldig hardt for å få alt til å fungere. Fremfor
alt var det en logistisk utfordring.
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Interview with... // Intervju med...
Monika Øksnes
Chief Operating Officer // Operasjonsdirektør

 Several hundred meters of drill core are being processed
in Norge Mineraler’s core shed // Flere hundre meter med
borekjerner blir prosessert i Norge Minealers “kjerneskur”

What attracted you to working
at Norge Mining?
What first attracted me to
working for Norge Mining, was
the opportunity to follow such an
interesting project from the early
stages and gain experience as the
project and company developed.

Hva var det som tiltrakk deg til å
jobbe for Norge Mining?
Det som først trakk meg mot Norge
Mining var muligheten til å følge
et så interessant prosjekt, helt fra
de tidlige stadiene og tilegne meg
erfaring i takt med utviklingen av
prosjektet og selskapet.

It has been an exciting journey learning the important role
mining has for the green shift and the possibilities for Critical
Raw Materials in Norway.

Det har vært en spennende reise å lære hvilken viktig rolle
mineralnæringen har for det grønne skiftet og hvilke muligheter
som finnes for Kritiske Råmaterialer i Norge.

What is special about Norge Mining’s materials?
What is special about Norge Mining’s materials are of course that
they are Critical Raw Materials and have many important fields of
application, like energy storage and food production. In addition,
due to the company’s focus on responsible business, we have the
opportunity to provide these Critical Raw Materials in the most
sustainable matter.

Hva er spesielt med materialer fra Norge Mining?
Det som er spesielt med materialer fra Norge Mining er
selvsagt at de er Kritiske Råmaterialer med mange viktige
bruksområder, som energilagring og matproduksjon. I tillegg,
på grunn av selskapets fokus på ansvarlig virksomhet, har vi
muligheten til å skaffe disse kritiske råmaterialene på den
mest bærekraftige måten.
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Everyone is keen to
learn as much as
possible. And it’s an
open environment
where people are free
to share opinions. //
Alle ønsker å lære så
mye som mulig. Og
det er et åpent miljø
der folk kan dele
meninger.

We are ambitious
to develop a totally
responsible operation
and are watching
other mining
developments that
are addressing a
zero-carbon mining
strategy from afar.
// Vi er ambisiøse
i utviklingen av en
ansvarlig drift,
og følger med på
lignende prosjekter
og hvilke løsninger
de foreslår for nettonullutslipp i sin drift.

What is the culture like at Norge Mineraler?
I am very proud of our team. There’s a strong work
ethic, but there’s a great vibe too. No one is just
waiting for payday. Everyone is keen to learn as much
as possible. And it’s an open environment where
people are free to share opinions. The team is excited
about the outcomes of the Scoping Study, which
will dictate how we proceed with our next phase of
development.
What are the reactions from the local community
to the operations?
The local community show a high level of interest
in the ongoing work and the future plans for a
mine, and we do our best to answer their questions.
We receive mostly positive feedback that we are
operating professionally and responsibly, reflection
the good work we have done so far. As the project
develops it will be increasingly important to engage
the local community and to maintain a good,
respectful relationship.
How is Norge Mineraler defining its
environmental commitments?
We are ambitious to develop a responsible operation
and are watching other mining developments that
are addressing a net zero emission mining operation
from afar. We are cognisant of the fact that these
are hugely important and sensitive topics and we
are committed to understanding more about how
we can develop a sustainable mine. We will look for
the best solutions for the environment that have a
circular economic approach.
If we don’t, Norwegians won’t accept it. And that’s
right. To meet the climate challenges we face, we
need to progress toward a sustainable society,
which is more mineral intensive. At the same time,
we need to preserve nature and the land for future
generations. I feel passionate about this. And I
respect the fact that Norge Mining as a company is
very in tune with these values.
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Hvordan er kulturen hos Norge Mineraler?
Jeg er veldig stolt av teamet vårt. Det er en sterk
arbeidsmoral, men det er også god stemning. Ingen
venter bare på lønningsdag. Alle ønsker å lære så
mye som mulig. Og det er et åpent miljø der folk
kan dele meninger. Teamet er spent på utfallet av
omfangsstudien, som vil diktere hvordan vi fortsetter
utviklingen gjennom de neste fasene.
Hva er tilbakemeldingene fra lokalsamfunnet
på driften?
Lokalsamfunnet viser en høy grad av interesse for
det pågående arbeidet og fremtidsplanene for
mineralutvinning, og vi gjør vårt beste for å svare
på spørsmålene deres. For det meste får vi positive
tilbakemeldinger som at vi driver profesjonelt og
ansvarlig, noe som reflekterer det gode arbeidet
vi har gjort så langt. Etter hvert som prosjektet
utvikler seg vil det bli stadig viktigere å engasjere
lokalsamfunnet og å opprettholde et godt,
respektfullt forhold.
Hvordan definerer Norge Mineraler sine
miljøforpliktelser?
Vi er ambisiøse i utviklingen av en ansvarlig drift,
og følger med på lignende prosjekter og hvilke
løsninger de foreslår for netto-nullutslipp i sin drift.
Vi er oppmerksomme på at dette er svært viktige
og sensitive emner, og vi har forpliktet oss til å forstå
hvordan vi kan utvikle en bærekraftig gruve. Vi vil se
etter de beste løsningene for miljøet med en sirkulær
økonomisk tilnærming.
Hvis vi ikke gjør det, vil ikke nordmenn akseptere
det. Og det er slik det bør være.. For å møte
klimautfordringene vi står overfor, må vi utvikle
oss mot et bærekraftig samfunn, som vil være mer
mineralintensivt. Samtidig må vi bevare naturen
og landområder for fremtidige generasjoner. Jeg
er svært opptatt av dette. Og jeg setter pris på at
Norge Mining som selskap arbeider i tråd med
disse verdiene.
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