Bergindustrien

- hva betyr den for deg?

www.norskbergindustri.no

Alt som ikke gror er mineraler –
og alt som gror trenger mineraler
I norske fjell er det viktige ressurser. Siden det første steinaldermennesket lagde sin første steinøks har mennesker brutt fjell for å bruke
det både til pynt og til viktige nytteredskaper. Steinalderen, jernalderen
og bronsealderen har alle fått navn fordi kunnskap om disse
materialene var avgjørende for utviklingen.
En rekke lokalsamfunn i Norge er bygd opp rundt forekomster
av mineralske råstoffer. Naturstein som utvinnes og foredles fra
norske fjell har en holdbarhet som kan måles i tusener av år.
Det lages mange vakre og holdbare produkter i naturstein. I tillegg
skaffer bergindustrien det norske samfunnet råstoff til vedlikehold og
utvikling av viktig infrastruktur og til mange høyteknologiske formål – i vår
hverdag omgir vi oss med mange produkter basert på mineraler.

Stein og mineraler er de råstoffene
som brukes aller mest etter vann

Det moderne samfunnet er avhengig av
tilgang på mineralske råstoffer
Alle trenger byggeråstoffene vi utvinner. Vår infrastruktur trenger det,
oljeindustrien trenger det, legemiddelindustrien trenger det og fremtiden
trenger de miljøvennlige løsningene som vi muliggjør.

Det heter at ”det er ikke gull alt som glimrer.”
Så sannelig. Men det er ikke bare edle steiner
som er juveler. Ikke undervurder gråstein

Babypudder
Takstein
Vindusglass
Betong/murstein
Isolasjonsmateriale
Ledninger og kabler
Maling
Stål
Kretskort
Jetmotorer
Sykler

Hver nordmann forbruker omtrent
13 tonn mineraler pr. år. Gjennom
livet blir dette rundt regnet 1 000 tonn

Asfalt
Brostein, sand
Batterier i hybrid/el.biler
LCD-skjermer, PC, TV

De mineralske ressursene inngår i vår hverdag
i et omfang få er klar over.

Mobiltelefoner
Kosmetikk
Smykker
Tannpasta
Brilleglass
Lakk
Papir
Kjøkkenbenker
Alkalisering av drikkevannet

Motorer, katalysatorer, karroserideler
Kunstige kroppsdeler
Gravsteiner

Kan du se for deg en verden uten bergindustriens produkter? Det kan ikke vi

I Norge jobber rundt 6000 mennesker i mer enn 800 bedrifter
med å utvinne og bryte malm, kull og industrimineraler,
samt lage natursteinsprodukter til interiør og eksteriør,
monument og bygningsstein, pukk og grus
Bergindustrien produserer mer enn 90 millioner tonn råvarer til en verdi av
mer enn 12,5 miliarder kroner årlig. Bergindustrien er viktig både lokalt i
form av arbeidsplasser og skatteinntekter, samt nasjonalt og globalt ved
at norsk naturstein og mineraler faktisk gjør en forskjell både lokalt,
nasjonalt og internasjonalt.
I tillegg kommer leverandørvirksomhet, transport og service, at vi skaffer
råstoffer til mineralforedlende industri og skaper grunnlag for mang en
industriell verdikjede. Ringvirkningene av bransjen er dermed betydelige.

Vi har behov for arbeidsplassene

Bergindustriens rolle
Bergindustrien utvinner ikke-fornybare ressurser. Et tonn råstoffer kan
bare utvinnes en gang. Til gjengjeld er gjenvinnings- og gjenbruksmuligheten
stor for mange av bergindustriens produkter. En av fordelene ved å drive
i Norge er et konstant fokus på miljøvennlig og ny teknologi.
Vi ligger langt framme mht. miljøstandarder og teknologibruk. Vi ønsker
at Norge skal være med på å forme og utvikle framtidens bergindustri.
Rett og slett være med på å skape en bedre verden. Det innebærer
at våre bedrifter må gis anledning til å utvikle seg videre
som konstruktive og ansvarlige samfunnsaktører.

Vår bransje trenger et bredt spekter kompetanse
for å løse framtidens utfordringer
Enten du er bergingeniør, geolog, elektriker, operatør, maskinfører eller har annen
relevant kompetanse kan du gjennom en jobb i bergindustrien være med på å
vedlikeholde og videreutvikle vårt moderne samfunn og livsstil gjennom å være
med på å skape de spennende produktene som bergindustrien leverer råstoffer til.
Visste du forresten av 50 prosent av vekten av denne brosjyren er knust stein?
Den brenner dermed dårlig. Det betyr at du ikke bør fyre opp i peisen med den.
Det betyr også at papiret produseres mer miljøvennlig enn om det
utelukkende hadde bestått av trefiber.

Norsk Bergindustri er en bransjeorganisasjon for bedrifter
som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske
ressurser i Norge, eller bedrifter som på annet vis har
særlig tilknytning til bergindustrien.

Våre verdier er å være Langsiktige, Inkluderende og Modige (LIM).
På denne måten er verdiene det limet som binder
organisasjonen sammen.
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Vår visjon er å skape en sterk og samlet norsk bergindustri.

