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Behov for 7 ganger 
produksjonsøkning av 
metaller brukt innen 
energitransisjon 2022-
2030



Global gruveindustri 1850-2030 – metaller og 
industrimineraler
(prosent av verdensproduksjonen unntatt kull)
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Tilgang på mineraler og metaller

• Gruver på land
• Nær alle metaller og mineraler kommer fra gruver på land
• Utfordringer med lang oppstartstid, arbeidsforhold, geopolitiske utfordringer, synkende 

gehalt i gamle gruver

• Resirkulering
• Noen metaller som aluminium og kobber har høy grad av resirkulering, mens andre som 

f. eks. sjeldne jordarter knapt resirkuleres

• Havbunnsmineraler
• Store verdier er påvist globalt
• Kun prøveproduksjon for mangannoduler har blir utført til nå 



Havbunnsmineraler

Polymetalliske mangannoduler Koboltrik manganskorpe Havbunnsmassive sulfider (SMS)



Kilde: Rystad Energy, FN

Hvor finnes havbunnsmineraler
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Eiere av potensielle havbunnsmineraler



Havbunnsmineraler internasjonalt forvaltes av Den 
Internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA)



Norge fikk egen havbunnsminerallov 1. juli 2019



Konsekvensutredningsprosess 2020-2023
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Havbunnsmineraler i Norge

Areal: 592.000 𝑘𝑚!
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Havbunnsmineraler innen norsk økonomisk sone



Anbefalt leteområde fra OED – 28.10.2022
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Ressursvurdering av havbunnsmineraler på norsk sokkel



Ressursvurdering av havbunnsmineraler på norsk sokkel 
(Milliarder NOK)

Sum basemetaller:
14.300 milliarder NOK

I tillegg stort volum
av sjeldne jordarter (REE)



Prøveproduksjon av polymetalliske mangannoduler fra 
Clarion Clipperton Zone (CCZ)
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Konklusjoner
• Verden behøver en stor økning i kritiske metaller og mineraler for å 

oppnå et grønt skifte
• Oljedirektoratet har laget en ressursrapport som viser et stort 

potensiale for kritiske metaller og mineraler på norsk sokkel
• Den Internasjonale havbunnsmyndigheten (ISA) vil beslutte om det 

skal åpnes for produksjon av havbunnsmineraler i internasjonalt 
farvann Q2 - 2023
• Stortinget vil beslutte om det skal åpnes for leting etter 

havbunnsmineraler på norsk sokkel Q2 – 2023


