
NYE OPP LYS N ING E R OM G R U BE R OG STEINBRUDD.OG-nytt ap ril 1982 .
Av J. H. Paxal.

I den meld ing Indust ridepartemenet na har
sendt Stortinget om bransjeradenes virk
somhet i 1980 er det mange interessante
opplysninger om yare gruver og stein
brudd . Seerlig om en har Iyst til a oppseke
nye trakter hvor det foregar produksjon
er det godt a ha situasjonen pa det rene
pa forhan d, men det er ogsa nye opplys
ninger om kjente trakter og bedrifter .
Det ksn Leks . inte ressere at A/S Killing
dal Grube selskap har fatt konsesjon pa
bergrettighetene i Reros, Midtre Gauldal
og Holtillen kommuner. fller at A/S Bid
djo vagge Gruber har fatt forlenget dr ift s
hvile t il 1985 fordi metallprisene na er for
lave. En far ogsa driftsresulta ter som viser
hva slags mineraler en kan fin ne . Fo lldal
Verks ramalmpro duksio n pa 660 000
tonn pa Hjerkin har Leks. gitt 23 000

tonn kopperkonsentrat , 12 800 tonn
sinkkonsent rat , 284 000 tonn svovelkis
og 7 200 tonn magnetittkonsentral.
Det framgar at for Grong Grub er bidrar
den heye selvprisen i 1980 til 15% av
totale salgsinntekter.
Et privat og kommunalt selskap A/S Agder
Mineral har fatt til op pgave a kartlegge
mineralressursene i Froland, Evje og Hor
nes kommuner. Elkem A/S Norsk Nefe
lin produserte 231 000 tonn nefelinsye
nitt , hvorav 206 000 tonn glasskvalitet ,
23 000 tonn keramikkvalitet og 2 000
tonn amberkvalite t og det drives na fors k
ning pa anvendelse av avfallsprodukter ,
b1.a. stove r.
A/S Olivin bar nesten 10 -do bb let pro
duk sjone n fra 197 5 t il 1980.
Til jernverkene gikk 750 000 to nn , som
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balla stmasse til Statfjord B-plattformen
gikk 130 000 to nn og samme mengde
130 000 to nn ble nyttet til fo rmsand og
blasesand .
AIS Skaland Grafitverk klare r a produ
sere grafitt med sta dig hoy ere kullstoff
innhold og nye mark edsmuligheter apner
seg.
Av 45 be drift er t ilsluttet Puk k- og Grus
leverandorenes Landsfor en ing ble det pro 
dusert II mill ioner tonn knu ste stein
materialer. Det oppgis at Fjordstein AIS
hadde en produksjon pa 805 000 tonn ,
hvoav 1/3 an orto sitt og 2/3 noritt og at
75% av dell e gar til eksport.
Bransjeradet fo r bergverkene har gatt inn
for at lov om Oslomarka utformes slik at
prospekteringen ette r maimerogmineraler
ikke innskrenkes utover det sam det etter
dagen s besteromelser er adgang til og at
det i Radet for Oslomarka blir med en
person med bergteknisk eller geologisk
bakgrunn .
Nar det gjaldt fredningen av Hardanger
vidda hadde ik ke bransjeradet merknader
til de for eslatte grense r idet det t il da bare
var kjent srna og betydningslese malm- og
mineralforekomster i omra det . Rader
mente ellers at vernereglene burde gi ad 
gang for inst it usjo ner og geologisk int er
esserte til a ta de nodvendige prover.
Ellers rna nevne s radets forslag om a la
Bergverksmuseet i Kong sberg overta og lit

Myntens bygninger og grunn nar Den
kongelige mynt pa naboeien dommen na
skal flytte .
Bransjeradet fo r st einin dustr ien har ogsa
interessante opplysninger. Totalt bestar
denne industr ien av 250 bedrifter med
2000 sysselsatte . Av eksporten utgjer
larvikitt og skifer 96%.
Larvikittprodusentene har sam kjent hall
problemer med a bli kvitt avfall et. Insti 
tutt for anleggsdr ift ved NTH bar na ut
arbeidet omradeplaner for de mest belast
ede bruddornradene i Tjolling og Brunla
nes. Delle vii fore til bedre arbeidsforho ld ,
riktigere ressursutnyttelse og bedre milje,
Markedet for Iys larvikill er bra, men s
situasjonen for mock larvikitt er meget
vanskelig. Det er Fran krike sa m kjoper
me st stein, men ogsa Nederland, Vest
Ty skland og Italia kjop er meget og i
stigende grad .
Det anse s av avgjorende betydning at det
innenlandske marked utvides. Stenkon
toret arbeider rned forskning og informa
sjon . Det arb eides na for utvidet kjennskap
til norsk naturstein , bl.a . i undervisnin gs
opplegget ved norske arkitekthegskoler,
men ogsa ved informasjon til etablerte
arkite kte r og an dre planleggere . Det er
ogsa salt igang monteringskurs for bygge
og anleggsb ransjen .
Det arbeides med a fa ut gitt en steinbo k .
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