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Utnevnelse av Olav Skalmeraas som Non-Executive Director i styrene til Norge Mining og 

Norge Mineraler  
 

Norge Mining, det norsk-britiske mineralleteselskapet som undersøker en forekomst av kritiske 

råmaterialer i Sørvest-Norge, kan med glede kunngjøre utnevnelsen av Olav Skalmerras som Non-

Executive Director i styrene til Norge Mining and Norge Mineraler AS 

Olav er en svært erfaren norsk forretningsmann med mer enn 30 års internasjonal ledererfaring i olje- 

og gass- og mineralforedlingsindustrien. Olav har også fungert som eksternt styremedlem i ulike 

kommersielle og forskningsorganisasjoner og er for tiden seniorrådgiver i forbindelse med alternative 

drivstoff i Equinor, det norske energiselskapet. 

Fra 2008 til 2021 hadde Olav en rekke internasjonale lederstillinger i Equinor, inkludert fire år som 

visepresident for utnyttelse og lagring av karbonfangst, i tiden hvor Northern Lights etablerte  

dekarboniseringsprosjektet. Hans andre roller i Equinor inkluderte stillingen som regionssjef for 

Tyskland og visepresident for regjerings- og reguleringssaker før han flyttet til Brasil som visepresident 

for Midstream Value. 

Før han begynte i Equinor, jobbet Olav åtte år i Norsk Hydro med roller som visepresident for 

aluminiumvirksomhet i Sør-Amerika, en rolle der han var ansvarlig for en bauksittgruve og et 

aluminaraffineri i Brasil. 

Olav tok en mastergrad i marin ingeniørfag ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i  

Trondheim, og fullførte videreutdanning ved Norges Handelshøyskole BI, Oslo. Hans tidlige karriere i 

norske selskaper inkluderer DNV og Saga Petroleum. 

I tillegg til å være seniorrådgiver i Equinor, er han styreleder i Earth Wind & Power AS og styremedlem 

i Power to Educate AS. 

 

John Vergopoulos, Administrerende direktør i Norge Mining sier: 

«Vi gleder oss over å kunne utnevne Olav Skalmeraas som Non-Executive Director i Norge Mining og i 

vårt norske datterselskap Norge Mineraler. Olav har lang internasjonal erfaring fra 

naturressursnæringen, inkludert betydelig kunnskap om miljømessige, sosiale og styringsmessige 

faktorer. Olav vil gå inn i styrene til Norge Mining og Norge Mineraler med umiddelbar virkning, og vi 

ser virkelig frem til å samarbeide med ham.» 



 

For mediehenvendelser vennligst kontakt: 

 

Buchanan Communications     +44 (0) 20 7466 5000   

Mark Court / George Cleary     norgemining@buchanan.uk.com 

          

Om Norge Mining 

Norge Mining Ltd er et norsk-britisk naturressursselskap med fokus på mineralleting i Norge.  

Selskapets mineralressursestimater fra Bjerkreim leteprosjektet bekrefter forekomster i 

verdensklasse av de EU kritiske råmaterialene fosfat and vanadium, sammen med store mengder av  

titan. Hvor disse materialene kommer fra har en strategisk betydning i målet om å oppnå netto 

karbonnullutslipp. En forutsetning for dette er transparente forsyningskjeder.  

Norge Mining innehar 61 undersøkelsesrettigheter som utgjør mer enn 520 kvadratkilometer i 

Sørvest-Norge, gjennom sitt 100% eide datterselskap, Norge Mineraler AS. Selskapets 

undersøkelsesarbeid bygger på tidligere studier utført av Norges geologiske undersøkelse (NGU), og 

har startet med innledende mulighetsstudier.  

Selskapet ble stiftet i november 2018, og har hovedkontor i Storbritannia. Dets ambisjon er å bli en 

betydelig, bærekraftig og strategisk viktig lete- og utvinningsvirksomhet med fokus på kritiske 

råmaterialer. 

For ytterligere informasjon kan du besøke http://www.norgemining.com. 
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