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Mineraler på havbunnen
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Det fremtidige behovet for utvinning av mineraler forventes å øke
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Befolkningsveksten

på jorden (det er
forventet at vi er 9,8 

milliarder mennesker

i 2050)

Økonomisk vekst i

land som Kina, Brasil
og India

Det grønne skiftet 

(metaller er 
vesentlige for 

teknologiutvikling og 

forsyning av grønne 
verdikjeder) 

Kilde: UN.org (2017) Kilde: www.chron.com/business/ Kilde: www.tu.no



DNV GL ©

Bruk av metallholdige mineralforekomster
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▪ Over tid har vårt behov for mengder og typer råvarer økt. 

▪ Figuren viser hvordan vårt behov for flere grunnstoffer har økt gjennom de siste 

trehundre år som følge av  den globale industrialiseringen fulgt av den 

høyteknologiske revolusjonen og det grønne skiftet. 

Kilde: NGU, 2019
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Enkelte metaller der etterspørselen forventes å øke

▪ Litium brukes i mange sammenhenger, fremst i batterier og keramiske produkter. 

– Markedet for litium-ion batterier, vil få et sterkt oppsving og nøkkelmarkeder vil 

være USA, EU og Kina, som følge av den raske utviklingen av bærbar 

elektronikk, lagring og forsyning av strøm til bolig og næringsbygg og 

strømforsyning til elektriske biler og hybridbiler. 

– I en elektrisk bil med ca. 320 km rekkevidde trengs mellom 7 og 15 kg litium til 

batteriet avhengig av biltype 

▪ Kobolt har fått et voldsomt oppsving da det i dag er en viktig komponent i 

oppladbare batterier som brukes i elbiler og i batterier til diverse elektronikk. 

– Et typisk elbil-batteri inneholder omlag 20 kilo kobolt.

– De største mengdene finnes i Den demokratiske republikken Kongo hvor det 

produseres under til dels svært kummerlige dårlige forhold og med 

barnearbeid. 

▪ Nikkel er et annet metall som vil dra nytte av batterirevolusjonen, dette på 

grunn av at nikkel inngår i battericeller som bl.a. brukes av Tesla.
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Bruk av sjeldne jordartsmetaller

Det grønne skiftet medfører også at vi tar i bruk en rekke sjeldne jordartsmetaller:

• Dysprosium - Brukes bl.a. i permanentmagneter som inngår i elbilmotorer og 

vindmølleturbiner. 

• Europium - Brukes i nøytronstaver i kjernekraftverk og er også en superleder.

• Neodym – Brukes bl.a. til kraftige permanentmagneter. 

• Scandium – Brukes bl.a. i magnetiske datalagringsmedier.

• Yttrium - Brukes bl.a. i fremstillingen av lysstoff i LED-lys og i skjermer. 
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 Dysprosium Europium Neodym
Kilde: https://en.wikipedia.org/

https://en.wikipedia.org/
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Dagens Næringsliv, 31.05.2019
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Hvor finner vi metaller på land?

Kina: bl.a. jern, arsen, 

gull, sjeldne jordarts-

metaller, sink og bly

Russland og Ukraina: 

bl.a. nikkel og 

palladium

Afrika (spesielt Sør-

Afrika): bl.a. krom, 

kobolt og platina

Sør-Amerika (spesielt

Chile): bl.a. kobber, 

sølv og litium

Australia: bl.a. 

aluminium 
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Kilde: U.S. Geological Survey, 2019
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Hvilke land dominerer produksjonen av metaller?

Element Største produsent Nest største 

produsent

Tredje største 

produsent

Bruksområde

Aluminium (Al) Australia 31 % Kina 18 % Brasil 14 % Karosserier, forbruksvarer

Arsen (As) Kina 47 % Chile 21 % Marokko 13 % Halvledere, solceller, optiske 

komponenter
Kadmium (Cd) Kina 23 % Korea 12 % Kazakhstan 11 % Batterier, pigmenter, solceller

Krom (Cr) Sør-Afrika 42 % India 17 % Kazakhstan 16 % Rustfritt og varmebestandig stål

Kobolt (Co) Kongo 40 % Australia 10 % Kina 10 % Batterier, varmebestandig stål

Kobber (Cu) Chile 34 % Peru 8 % USA 8 % Elektriske kabler, elektriske motorer, 

takbekledning, vannrør 
Gull (Au) Kina 13 % Australia 9 % USA 9 % Investering, smykker, elektrisk 

industri
Jern (Fe) Kina 39 % Brasil 17 % Australia 16 % Stål, industrielle magneter

Bly (Pb) Kina 43 % Australia 13 % USA 10 % Strålingsskjerming, batterier, 

metallbearbeiding
Litium (Li) Chile 41 % Australia 24 % Kina 13 % Batterier, luftfart og romteknologi

Mangan (Mn) Kina 25 % Australia 17 % Sør-Afrika 14 % Rustfritt stål, lysdioder

Nikkel (Ni) Russland 19 % Indonesia 13 % Canada 13 % Korrosjonsbeskyttelse, 

korrosjonsbestandig stål
Palladium (Pd) Russland 41 % Sør-Afrika 41 % USA 6 % Katalysatorer (kjemisk industri), 

smykker
Sjeldne 

jordartsmetaller

Kina 97 % India 2 % Brasil 1 % Permanente magneter, 

batterier, lysdioder

Tinn (Sn) Kina 37 % Indonesia 33 % Peru 12 % Komponent i bronse, lysdioder, 

skjermer

Sink (Zn) Kina 25 % Peru 13 % Australia 12 % Korrosjonsbeskyttelse, batterier, 
byggematerialer
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Kilde: basert på World Ocean Review, 2014 og Oljedirektoratet 2018.
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Hvem forsyner EU med kritiske råmaterialer?
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Av de 37 kritiske 
råmaterialene i EU  
(hovedsakelig 
metaller) kommer 
kun 9 % EU/EØS 
land. 

Kilde: EC, 2017
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Norge – Metallressurser og verdi

▪ På verdensbasis utgjør ubrukte 

metallressurser på land i Norge 

en brøkdel: ca. 0,2 % for jern 

og ca. 0,1 % for kobber. 

▪ Unntaket er titan der Norge har 

ca. 7 % av de ubrukte metall-

ressursene i verden.

▪ NGU har estimert verdien av 

den totale mengden ubrukte 

metallressurser  som vi har i 

bakken til drøyt 1 000 milliarder 

NOK (pr. april 2017). Herav 

utgjør titan drøyt 700 milliarder 

NOK. 
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Kilde: basert på NGU, 2016
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Mineraler på havbunnen - Bakgrunn

▪ Den økende etterspørselen av mineraler har også medført økt interesse for de 

mineraler som finnes på havbunnen. 

▪ Mineraler fra havbunnen vil kunne utgjøre et betydelig tilskudd til de 

mineralforekomster som finnes på land.
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Gjennomskåret prøve av manganskorpe innsamlet ved
Jan Mayen-ryggen. Kilde: Oljedirektoratet

Oljedirektoratets havbunnsprøving ved Mohnsryggen (3 500m 
dyp) – sommeren 2019. Kilde: Oljedirektoratet
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Havbunnsmineraler - typer

▪ Havbunnsmineraler på store dyp (1 500 – 6 000 m) kan grovt inndeles i tre 

kategorier: Sulfider, manganskorper, og manganknoller. 

– Sulfider – er metallsulfider dannet på sjøbunnen av utløp fra varme kilder. De 

varme kildene danner «svarte skorsteiner» (black smokers) som er aktive for 

en periode for så å dø ut og bli inaktive. 

– Manganskorper – dannes som overflatedekke på sjøbunnen på sidene av 

undervannsfjell, rygger og platåer.

– Manganknoller – ligner i sammensetningen på manganskorper, men de 

forekommer i form av små potet-lignende knoller spredt på bløt havbunn. 
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Kilde: GeoPublishing AS Kilde: SubSea World News Kilde: Te A ra, the Encyclopedia of New Zealand
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Mineralforekomster på havbunnen
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Oransje = Sulfider Rød = Manganknoller Sort = Manganskorper

Kilde: International Seabed Authority, 2014.

Rettigheter til

mineraler på

havbunnen:

Internasjonalt

farvann: ISA 

(International

Seabed

Authority)

Nasjonalt

farvann

(Hvert lands 

territorialgren

se): Landets

egen

lovgivning
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Verden – mineraler på havbunnen

Manganknoller Manganskorper Sulfider

Mineraler (mest 

interessante)

Nikkel, Kobber, Mangan, 

Kobolt

Kobolt, Nikkel, Mangan, 

Kobber

Kobber, Sink, Gull, Sølv

Estimert størrelse på 

ressursen

21 100 millioner tonn

manganknoller i Clarion-

Clipperton Zone

7 533 millioner tonn 

manganskorper i Prime 

Crust Zone

600 millioner tonn sulfider i 

den neovulkanske sone på de 

midtatlantiske havryggene 

Metallinnhold 2,4 wt% Cu+Ni

0,2 wt% Co

28 wt% Mn 

(i Clarion-Clipperton Zone)

0,5 wt% Cu+Ni

0,7 wt% Co

23 wt% Mn

(i Prime Crust Zone)

3 wt% Cu

9 wt% Zn

2 ppm Au (gull)

100 ppm Ag (sølv)

Fotavtrykk for 

utvinning av 2 

millioner tonn

150 km2 25 km2 <0,2 km2

Ressurspotensiale Høy (mere mangan, kobolt

og nikkelressurser enn på

land)

Høy (mere mangan- og

kobolt enn på land)

Liten

Global påvirkning av 

utvinning på 

metallmarkedet i 

verden

Høy (avhengig av hvor

raskt og hvor mye

utvinning som etableres)

Høy (avhengig av hvor

raskt og hvor mye

utvinning som etableres)

Lav
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Kilde: basert på Petersen et al., 2016
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Clarion Clipperton Zone og Prime Crust Zone
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Norge – mineraler på havbunnen
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▪ Norges samlede mineralforekomster på 

havbunnen innenfor den utvidete norske 

kontinentalsokkelen er så langt ikke 

estimert. 

▪ Undersøkelser utført så langt har 

konsentrert seg om midthavsryggene på 

sokkelen

▪ Oljedirektoratet har også funnet 

forekomster av metallholdige 

manganskorper utenfor ryggene

▪ Utførte undersøkelser har identifisert 

sulfider og manganskorper på 

havbunnen. 

▪ Det forventes ikke å finne mangan-

knoller innenfor den norske 

kontinentalsokkelen. 

Norsk kontinentalsokkel - 2 millioner km2

Kilde: Oljedirektoratet
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Mulig utvinning av mineralforekomster fra havbunnen
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•Undersøkelsesfasen, leting 

og prøvetaking.
•Utvinningsfasen, malmen 
fraktes opp til et 

oppredningsverk for videre 
bearbeiding. 

•Transportfasen, fraktes 
råstoffet nærmere sluttbruker, 
enten til et oppredningsverk 

eller et smelteverk
•Prosesseringsfasen, de 

verdifulle mineralene 
separereres fra de ikke 
verdifulle mineralene i et 

prosessanlegg. 

Kilde: DNV GL
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Produksjon på havbunnen

▪ Det finnes ingen produksjon av metallholdige 

mineralforekomster på dypt vann i verden i dag.  

▪ På grunnere vann (<100 m) finnes det imidlertid 

produksjon av jern fra jernsand, og også produksjon av 

andre mineraler som diamanter og fosforitt.

▪ Det prosjektet som av mange har vært antatt å bli det 

første kommersielle prosjektet i verden for utvinning på 

dypt vann (1 600 m), er Solwara 1 prosjektet utenfor 

kysten av Papua Ny-Guinea.  

– Her hadde det kanadiske selskapet Nautilus Minerals 

Inc. planlagt utvinning av sulfider som bl.a. består av 

kobber og gull. 

– Nautilus Minerals gikk i konkurs i 2019 og måtte 

restruktureres. Har solgt en lisens de hadde utenfor 

Tonga til selskapet DeepGreen. Ikke fått solgt lisensen 

for Solwara 1. Signaler fra regjeringen i Papua Ny-

Guinea antyder at de kanskje ikke lenger er interessert 

i å tillate videre utvikling av prospektet.
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Hva skjer i verden?

▪ International Seabed Authority (ISA) har et 

etablert system for lisenser til leting/ 

undersøkelser av havbunnsmineraler. ISA har 

inngått 15-års leteavtaler med 21 kontraktører.   

▪ ISA arbeider for tiden med et regelverk for 

utvinning av havbunnsmineraler på 

internasjonalt farvann «Regulations on 

exploitation of mineral resources in the Area”.

– Regelverket skulle egentlig være ferdig i 2020 

men det vil neppe foreligge i endelig form før

tidligst i 2021.

– Arbeidet har mange utfordringer bl.a. ved at 

alle 168 medlemsstater i prinsipp skal være

enige om regelverket.

– Store utfordringer er bl.a. kostnader for 

lisenser og fordeling av inntekter fra lisenser.  
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Hva skjer i Norge?

▪ Den 19. februar 2019 vedtok Stortinget 

«Lov om mineralvirksomhet på kontinental-

sokkelen» (havbunnsmineralloven), og 

loven trådte i kraft 1. juli 2019.

▪ Den nye loven skal legge til rette for 

undersøkelse etter og utvinning av 

mineralforekomster på norsk 

kontinentalsokkel i samsvar med 

samfunnsmessige målsettinger. 

▪ Loven forventes å medføre økt interesse for 

utvinning av mineralforekomster på norsk 

kontinentalsokkel. 
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Hva skjer i Norge?

▪ I mai 2020 besluttet regjeringen å igangsette en 

åpningsprosess for mineralvirksomhet på 

kontinentalsokkelen i henhold til havbunns-

mineralloven. Olje- og energidepartementet er 

ansvarlig for å gjennomføre en slik prosess. 

▪ Som del av åpningsprosessen skal det gjennomføres 

en konsekvensutredning som skal belyse hvilke 

virkninger en eventuell åpning kan få for miljøet og 

antatte næringsrelaterte, økonomiske og sosiale 

virkninger. 

▪ Første skritt i konsekvensutredningen er å utarbeide 

et program for konsekvensutredningen. Olje- og 

energidepartementet har bedt Oljedirektoratet om 

bistand til å utarbeide et forslag til program innen 

15. september 2020.

▪ Spørsmålet som skal avklares er hvorvidt det er 

mulig å drive forsvarlig mineralvirksomhet både mht. 

ivaretakelse av havmiljøet og andre brukere av 

havet. 
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Åpningsprosessen omfatter områder 

mellom Jan Mayen og Svalbard og 

sørøst for Jan Mayen. Området 

inkluderer de områdene som antas å 

være prospektive både når det gjelder 

sulfidforekomster og manganskorper. 

Kilde: Oljedirektoratet og www.regjeringen.no
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Hvordan ser fremtiden ut for havbunnsmineraler?

▪ Som følge av stigende mineralpriser og mindre tilgang av mineraler på land kan 

en forvente at det på et tidspunkt vil være lønnsomt å utvinne 

havbunnsmineraler. 

▪ Noen av havbunnsmineralene har estimerte mengder (f.eks. kobolt og nikkel) 

som er større enn de globale metallressursene på land. De (og også andre) vil 

kunne være et vesentlig bidrag i den grønne revolusjonen  og sikre at en unngår 

knapphet i metallproduksjonen.

▪ Hvis en ser på den norske kontinentalsokkelen er det meget positivt at en i 

manganskorpene i Norskehavet har funnet betydelig mer litium (20-80 ganger) 

enn i tilsvarende skorper i Stillehavet og resten av Atlanterhavet.  Videre er 

funnene av sjeldne jordartsmetaller (lantanoider og scandium) på den norske 

sokkelen vesentlig for det grønne skiftet. 

▪ Samtidig må det innhentes mer kunnskap om hvordan biodiversitet og 

økosystemet på store dyp påvirkes av mineralutvinning. 
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Muligheter for industri og andre tjenester

▪ Det ligger godt til rette for teknologioverføring fra norsk 

erfaring innen olje/gass og fremtidige oppdrag for norske 

selskaper.

▪ Det finnes allerede oppdrag i dag innen rådgivning bl.a. 

bistår DNV GL den internasjonale myndighetene 

(International Seabed Authority) med utarbeidelse av 

veiledere og rapporter til regelverket for utvinning av 

havbunnsmineraler på internasjonalt farvann.

▪ Det arbeides aktivt med forskning og teknologiutvikling i 

de norske universitetene, bl.a. innen programmet 

MarMine (NTNU) og ved K.G. Jebsen Centre for Deep Sea 

Research (Universitetet i Bergen)

▪ Det er svært vanskelig å si når en kan forvente at det vil 

være produksjon av metallholdige mineralforekomster på 

norsk kontinentalsokkel. 

▪ Per i dag er det interesse bl.a. fra Tyskland om samarbeid 

for å utføre pilotprosjekter for metallholdige 

mineralforekomster og da spesielt sulfider. 
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Kilde: NTNU MarMine / Lars Ivar Tumyr

Kilde: Kongsberg Maritime
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Norsk Forum for Marine Mineraler
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▪ Stiftet våren 2019

▪ Fremme forskning og utvikling av drift på marine mineraler

▪ Tett samarbeid med næringsliv, akademia og forvaltningsinstitusjoner

▪ Mer enn 15 medlemsbedrifter pr. juni 2020
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