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Knut Bjørlykke. Innholdet er delvis basert på samarbeid med  Per Aagaard og 
Jørgen Stenersen ved UiO.
Forbruk og produksjon (gruvedrift) av de geologiske 
metallressurser  – utfordringer for miljøet globalt og lokalt.
Det grønne skiftet – Krever tilgang til enorme mengder metaller, også
sjeldne Jordartsmetaller til e-biler, vindkraft, vannkraft og solenergi
(solceller).
Hvor mye kan komme fra gruvedrift og recyklering av metaller.
Hva er problemet ?
Miljøbevegelsen er dominert av ideologi og i mindre grad av
naturvitenskap og teknologi. 
Kan vi forholde oss rasjonelt til miljøproblemene?
Politikere som utformer vår politikk når det gjelder miljø og ressurser
har sjelden bakgrunn fra naturvitenskap og teknologi.



Mineralske råstoffer - Rock Science

Mineralske råstoffer er mineraler og bergarter som kan brukes
til noe ved bearbeiding.
Under steinalderen var stein en svært viktig ressurs som ved
bearbeiding kunne brukes til en lang rekke forkskjellige formal 
fra våpen til kokekar og bolig (i huler).
Steinalderfolkene matte være gode geologer som
hadde kunnskap om forskjellige bergarters egenskaper og hvor
i naturen de kunne forekommme ! 
Det var en utstrakt handel med bergarter f.eks flint i
steinalderen. 
For å får ut metaller som gull, sølv, kobber og jern, etc ble
metallurgi utviklet og etterhvert undervist I Bergakademier
. 



Kunnskap om bergarter og metaller –drevet av praktiske behov.
(Need to know !)
Gruvedrift skapte et behov for kunnskap om geologi og bergarters egenskaper også til
mineraler og deres kjemiske egenskaper. 
Gruveakdemier ble etablert i mange deler av Europa for å ivareta
kunnskap/kompetanse forskning om geologi og metalurgi
I Norge skjedde dette ved etableringen av Akademiet på Kongsberg 
i 1754.
Undervisningen i bergfag fortsatte ved UIO i 1811 og i perioder var opp til til
halvparten av realfagstudentene bergstudenter fordi det var svært få jobber for de som
hadde studert andre realfag som kjemi, fysikk og matematikk. Professor J.H.L Vogt ble
professor ved UiO i 1986 og analyserte bergarter og bergartsmelter. Da NTH be 
opprettet i 1912 fortsatte han undervisningen i bergfag der.
Ved UiO fikk malmgeologi og metallurgi da en mindre plass. Det ble da ble svært få
jobber for geologer fra UiO helt til oljeindustrien startet 1960-70årene.
Det var også lite midler til forskning



Geologiske ressurser
• Malmer –metaller.

Leting etter malmer, gruvedrift oppredning, metallurgi
• Olje og gass og kull.
• Bygningstein (granitt, sandstein, kalkstein), 
• Sand and og grus, leire.
• Vann –grunnvann kontrollert av sprekker og porer i bergarter.
• Veiskjæringer, tunneller og anlegg i fjell - Eksponerer bergarter for 

vann og oksygen og gir forskjellig grad av forurensning avhengig av
bergartene.

• Geologien bestemmer også for en stor hva som er dyrkbar jord og
kvaliteten på jordsmonnet (Jordbunnslære).



Fossil fuels are solar 
energy stored in 
organic matter by 
photosyntesis.
Although this occurs 
today, the rate of 
accumulation is very 
slow compared to the 
rate of consumption.

Photosynthesis:
H2O +CO2 +Energy + Nutrients (N,P, N, Fe, Cu, Ni etc) =CH20 (org.matr.) + O2

Vindkraft og
vannkraft
er også solenergi.



Increasing demand for metals



Recycling may be limited, particularly for Rare Earth Metals!
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Geological Advisor
Buskerud Telemark Vestfold

County Councils

REE RARE EARTH METALS 14 different lanthanide
metals + Yttrium and Scandium.

Fylkesgeolog Sven Dahlgren



Vindkraftanlegget i Midt-
Norge omfatter 278 
vindturbiner, hver med en 
effekt på 3,6 MW. 
Kraftanlegget skal være på 
1000 MW. Hver vindturbin i 
de seks parkene får en 
tårnhøyde på 87 meter og et 
vingespenn på 117 meter.
I følge NGU trenger
Hver enkelt vindturbin 
trenger i gjennomsnitt 475 
tonn stål, 36 tonn kobber, 
2,6 tonn bly, 1,3 tonn 
aluminium, 400 kilo nikkel, 
400 kilo neodym og 80 kilo 
dysprosiu
Hvor mye energy vil dette
kreve og hvor mye
forurensninger vil det bli?

Vindkraft krever
masseprodusksjon
av metaller !

Basert på
beregninger
fra NGU ved
Håvard
Gautneb



REE
TOTAL CHINESE 
CONTROL

Oppkjøp og lagring av
skjeldne jordartsmetaller
(REE) I Kina



Copper is in great demand



Moderne samfunn krever store mengder med metaller
og andre råstoffer. 



Moderne samfunn krever store mengder med metaller og
andre råstoffer. Ikke alt er lett å resyclere



Mange metaller forekommmer I svært lave konsentrasjoner og prisen kan
variere mye.
Gull kan utvinnes fra sand og grus , men også fra fast fjell.
I Finnmark har det vært drift på gull I løsmassene der frem til 1950 årene, 
men det ble klart at stor drift på gull ville få store skadevirkninger her.

De alluviale gullforekomster
I Finnmark. NGU nr 236



.
Repparfjord Deponi (i gult) for slam (Avgang) fra kobbergruve.  



Repparfjord kobbergruve.

Det er ikke påvist større skader i fjorden etter gruvedriften på 70-tallet. 
Nye undersøkelser utført av Universitet i Tromsø (Sternal et.al 2017), av sedimenter i 
Repparfjorden , ca 40 år etter den gamle kobberdriften, påviser ikke merkbar erosjon på bunnen, 
men at det gamle deponiet er dekket av nye sedimenter. Det er ikke funnet tydelige forskjeller når 
det gjelder fauna eller kobberinnhold i vannet over deponiet i følge undersøkelser utført av 
Akvaplan /NIVA. Rundt Repparfjorden er det flere bergarter som har et høyt kobberinnhold i 
tillegg til malmen som skal utvinnes, og det er derfor en stor tilførsel av kobber til fjorden også 
uten gruvedrift. 

Det er stor tidevannsforskjell i Repparfjorden og rask utskifting av havvannet  i fjorden slik at Cu
konsentrasjone i vannet ikke blir så høye. 

Tilførsel av næringsstoffer og metaller fra land er en forutsetning for høy organisk 
produksjon i disse havområdene.
Norske fjorder er et bra sted å lagre gruveslam og også radioaktivt avfall
fordi det ofte er begrenset vannsirkulasjon og reduserende forhold på bunnen og 
også i vannet over.



Avgangsdeponier på land eller i havet

Fjorddeponier
Dyngadjupet          Jøssingfjord
1984-1994             1960-1984

Landdeponi
1994--

Lagring av gruveavfall fra A/S Titania (Sokndal) ved Jøssingfjorden er et 
godt eksempel



Knut Bjørlykke, Jørgen Stenersen 
og Per Aagaard. Biolog 2014 no 2.
Alt som lagres på land vil med 
tiden lekke metaller og sulfider
som vil gi surt vann.

Dette er landdeponiet for 
gruveslam fra AS Titania ved
Sokndal

Det er lekkasje av nikkel gjennon
bunnen av demningen.
Her produseres Ilmenitt (Fe,Ti O3) 
som anrikes til 45 % TiO2



ENGEBØFJELLET

DEMONSTRANTENE FÅR MASSE 
OPPMERKSOMHET

Maling
Pigmenter
Titan 
metall

Rutil
TiO2

Engebøfjellet ved Førdefjorden inneholder titanmalm med lave 
konsentrasjoner av tungmetaller og radioaktivitet-
Er en eklogit og en lite miljøfarlig malm. Det finnes alt mye slikt slam 
i Førdefjorden



Lagring av gruveavfall
Leire og gruveslam vil flokkuleres i
havvann slik at de danner større partikler
som synker ned på bunnen. Dette skyldes
at de små partiklene har negative 
ladninger som nøytraliseres av saltet I 
havet (Na+, K+)

Lagring på land

Lagring av
gruveslam på
havbunnen-
Reduserene

forhold

Regnvann luter 
ut metaller

Forvitring (oksidasjon)
Oppløst materiale I 
Ferskvann (Metaller etc.)
Transporteres ut I havet
på overflaten og igjennom
grunnvannet.

Gruveslam og
leire flokkuleres
i saltvann.

Havvann (Basisk – pH 7.9-8.3)

Gruveslam
Tildekkes etter 
lagring.

Sur nedbør !
PH 5-6

Gruveslam bør lagres I sjøen – som har høy pH og organisk produksjon (alger)
På land har vann lavere pH og det er mer oksidasjon –forvityring !



--
Na+
K+

CLAY  FLOCCULATED CLAY AFTER CONTACT WITH SALINE WATER.

Compaction : Physical properties of detrital minerals.
Size of clay minerals and of silt and sand sized quartz
Chemical bonds between clay minerals (with a negative charge) and 
electrolytic forces in the pore water.

House of cards-
structure.
Stress pr.
grain contact?

Overburden stress

Clay minerals 
have a negative 
charge.

Chemical bonds 
dependent on 
the  pore fluids 
(salinity, K+, 
Na+)

In quick clays some of the cations (Na+, K+) 
stabilizing the clay structure has been leached out

Na+
K+

Na+
K+

Na+
K+

Na+
K+

--

- -

-

-



Løseligheten av gruveavfall er avhengig av oxygen potensialet (Eh) og av pH. I 
ferskvann (pH 6) kan løselighetne av metaller være 100 ganger størrre enn enn i
sjøvann (pH 8).  Hvis karbonat er tilstede blir pH større også i ferskvann



Havbunn
0-0,3m

Red/oks

Sulfat SO4--

Sulfider
FeS2, Cu++

,Hg++

Løselig Uran UO2
++

Løselige tungmetaller
Cu++,Hg++,Zn++ Ni++,Pb++ ,Cd2+  + Arsenikk

Tungtløselige metaller
Fe(OH)3 Al(OH)3 Mn(OH)4

Sulfatreduksjon SO4-+ org. matr =H2S

Transport av metaller nedover (diffusjon)

Havvann

Sedimenter
med 
Porevann

Alger og annet organisk materiale
adsorberer metaller fra sjøvannet og senker
det ned på bunnen av våre fjorder. 



Hva er en malm!
Malm er en bergart som det lønner seg å utvinne
metaller fra – Avhengig av størrelse, konsentrasjon pris og mange andere
faktorer.

Nesten alle mineraler, metaller og grunnstoffer finnes i nesten alle bergarter- men de opptrer
i forskjellige konsentrasjoner.
Det som kan kalles malm er en ¨forekomst hvor metallet eller råstoffet opptrer i tilstekkelig
mengder og konsentrasjoner slik at det er muligheter til å utvinne det rent økonomisk.
Dette er også avhengig av en rekke faktorer slik som malmens mineralsammensetning, 
størrelse på mineralene og mineralsammensetning, transport etc. og på teknologi.
Prisen på metallene kan også variere sterkt.



Manganknoller
på havbunnen-
der det er lite
sedimentasjon
Mangan felles ikke
så lett som sulfid
under 
red/oksgrensen
men som oksid nær
havbunnen.



Gruvedrift på
havbunnen ?
Det meste av
havbunnen er
dekket av
sedimenter: mest
aktuelt er
manganknoller
og nær
platetektoniske
grenser.

Krever også mye
energi.



pl

Mineralressurser forekommer mest på plategrenser.
Ellers er de dekket av yngre sedimenter



Gruvedrift på norsk sokkel ? 
Det meste av norsk sokkel er dekket av
yngre sedimenter bortsett fra Jan Mayen



Metaller og platetektonikk- anrikning av metaller krever smelting av
magmatiske bergarter eller vann som strømmer og feller metaller



Metaller og platetektonikk



I Luleå sier LKAB at de kan drive gruva uten å ha levende mennesker under jorden. 
Dette vil spare mye energi, mindre utgifter til sikring, lavere lønnsutgifter og mindre fyllmasser. Kan gruvedrift bli 
automatisk og uten gruvearbeidere. Gruvedriften vil i alle fall bruke mye energi og forurense.

Gruvedrift uten gruvearbeidere ?



Fensfeltet- rik på Niob , Thorium og sjeldene jordarter
Thorium forekommer i finkornete mineraler og er ikke lett å utvinne



Geosciences

University of Oslo

Sivertsen (2008)

Lagring av CO2 i olje og gass reservoarer







Kobolt er blitt etterspurt i elbilbatterier som kan inneholde
20 kg kobolt. Kobolt I tillegg til lithium øker lengden bilen
kan kjøre før lading 



Batterier til elbiler i Mo I Rana
Freyr-gründer og tidligere Hydro-direktør, Torstein Dale 
Sjøtveit, satser nå på å bygge en såkalt gigafabrikk for 
litiumbatterier til elbiler i Mo i Rana.
– Det er en enorm etterspørsel etter batterier 
internasjonalt, og med lave energipriser og fornybar kraft, 
kombinert med vår sterke industrielle tradisjon i 
tilsvarende industrier, er Norge spesielt godt egnet for en 
batterifabrikk, sier han til E24.
Fabrikken skal ha en kapasitet på 32 gigawattimer og vil dekke et areal 
på 350.000 kvadratmeter. Det betyr at den kan levere batterier til 
600.000 elbiler i året ved full produksjon.
Elbilmarkedet forventes å tidobles innen 2030. Samtidig er den planlagte 
nye batteriproduksjonen betydelig lavere enn hva etterspørselen tilsier. 
Volkswagens elbilplaner alene vil i denne perioden kreve kapasiteten fra 
fem fabrikker i den størrelsesorden som planlegges i Mo i Rana. 



Aluminium 2015 –totalt 5.2 millioner tonn
NESTEN 3 MILLIONR TONN I KINA   





Limits to growth 1972- 2012 av Jørgen Randers
Ny Prognose om resurser 2012- 2052!  



Konklusjon
Med en befolkning med 7-8 milliarder mennesker er vi nødt til å påvirke miljøet
på jorden.
Problemet er å redusere skadene mest mulig.
Til dette kreves en rasjonalitet basert på naturvitenskap og teknologi
Miljøorganisasjonene satser nå mest på ideologi og holdninger.
og mindre på naturvitenskap og teknologi.
Vi har i Norge en sviktende rekruttering av fagfolk og forskere innen fagområdet
som er mest relevante og kritiske forhold til miljøproblemene. Både ved
Universitene og forskningsinstituttene er det nå ofte 70-80 % av forskerne
rekruttert fra utkandet og dette viser at det er en sviktene rekruttering fra
norske studenter og det er ikke sikkert at vi kan tiltrekke til oss de beste fra
utlandet.
Det grønne skiftet trenger forskning og fagkunnskap - ikke bare ideologi og
holdninger.





Bakgrunn:
Jeg vokste opp i Trondheim, bodde på Ringsaker i
3 år under krigen og flyttet til Ås I 1946.
Min farfar og far var geologer og også min bror
Arne og min fetter Steinar Skjeseth som var
professor på Ås.
Jeg studerte geologi ved UiO og har vært
professor  ved UiO og UiB.
jeg har også arbeidet 2 år I Uganda for Norad
Makereere University og I USA
Har akkurat publisert en artikkel om norsk
oljehistorie i Norsk Geologisk Tidskrift (Norwegian 
journal of geology 2019 no3).

Mitt Geologske liv



Jeg startet tidlig med stein :
Fra Ringsaker hvor vi var evakuert
under krigen fra Trondheim.
Det var nær garden der min fetter 
Steinar Skjeseth vokste opp.



Forside fra Aftenposten
sommeren 1947
De kjørte med to
Hanomag jeeper
I fronten Statsgeologene
O.A.  Broch  and Harald Bjørlykke
Bak :  Nils Spjeldnæs (Assistent)
og Jakobsen (sjåfør og mekaniker
Steinar Skjeseth var ogs å med 
som assistent



Geloger på
Ekskursjon –
ca 1950
Steinar Skjeseth
No 3 fra venstre.
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