Mineralressursutvalget rydder opp i lovjungelen og
oppmuntrer til eket leteinnsats, for:
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Norge er rikt pll mineraler. Det har veert lIpenbart i hundrevis av
lIr. Likevel er landet vllrt alt for dllrlig kjent - ihvertf all i geologisk
betydning. Storre offentlige ressurser til kartlegging og m inerallet ing mll dertor veere et hovedmal, sier Mineralressursutvalget i
NOU 1984:8. Men utvalget foreslllr ogsll en kraftig oppmuntring
for dem som leter. Aile mineraler i fast fjell skal f inneren ha
forsterett til. bortsett fra berg som knuses t il pukk,
Norges offen tlige utredninger.
NOU 1984:8. Utnyttelse og fo rvaltning av mineralressurser fortjenes a leses av mange. For
mens vi aile soler oss i velstanden
skapt av undersjeiske forekomster. er erma rnve ukjent pa tert
land. Ja, Norge er i virkeligheten
et sveert darlig kartlagt land i geologisk betvdninq , Dertor er det
verdifullt at man na far presentert
det sto re potensiale som Iigger i
norske fjell. Og den innledende
hovedkonklusjon er positiv:
Et samlet utvalg vurderer at de
geologiske forhold tilsier gode
muligheter for nve drivverdige
funn av mineralske rastoffer i
Norg e.
Men hittil har altsa leteinnsatsen
veert f or darlig. Man har mest lett
etter tradisjonelle maimer fjem.
kobber 0.1.). Leteinnsatsen etter
andre mineraltyper har veert rela30

tivt liten. Den materialteknologiske utviklingen har imidlertid
skapt skapt ekt etterspersel etter
nve tvper mineralske rastoffer.
Og en rekke slike mineraler er det
gode muligheter for a finne og utvinne i Norge. Et eksempel er olivin, hvor Norge idag er domine rende pa verdensmarkedet.

Opprydding i lovju nge l
For a sette fart i letingen etter
driwerdige forekomster har man
bl.a. fo reslatt en helt nv minerallov. Denerstatter ikke mindre enn
6 lover og en mengde seerreqler
og utkast til seerlover og lovendringer. Det nve lovutkastet inneholder bl.a. nve lovforslag om:
- Fri feting efter aile mineralske ra·
stoffer. I dag er Iri leterett begren·
set til bestemt typer mineraler.
- Utvalgets f1ertall torestar at rnutbarheten utvides ti l a omlatte aile

minera lske rastotter I last Ijell,
unntatt Ijelilorekomster lor knusing til pukk. Ettmedlem g~r imot
en s~ omlattende utvldelse. Mutbarheten Innebrerer at almenheten
kan slkre seg rettlgheter til ~ underseke og utvlnne mlneraler etter
reglene om muting og utrnal,
- lnnfarlnq av drllts konsesjon generelt. Konsesjonspllkten utvldes
til ~ omlatte iverksett else avail
mineralutvinning , b~de Ira l ast
Ijell og lasrnasser . For ~ I~ konsesjon rna det bl.a. Iremlegges driftsplan. I dag kan grunne leren sette i
gang regelmesslg drllt p ~ Ikkemutbare lorekomster uten konsesjo n.
- Opphevelse av Statens hjernl all srett til malmb ergverk. I dag tillall er disse bergverkene State n
vederlagsl ritt ved f.eks. utl epet av
konsesjonstl den.
- Rehabi llter lng av landskapssar
eiter mlneraluttak.
- Felles regler lo r konses jon ved
erverv av minerai uttak.

Finnerens rettigheter
sterkt utvidet
For almenheten er det Interessant
at flnnerens rett til mlnera lfunn er
sterkt utvidet. Tldl igere hadde li nneren bare rett til maime r - dvs. rnineraler med drivverd lge lorekomster av metaller med densUet (speslf ikk vekt) over 5 kg/dm'. Dermed
opphever man et meget unaturllg
skllle: Disse mlneralene er Ikke adskllt I naturen - og ber heller ikke
adskilles I lovverket. Elte r det nye
lorslaget kan man altsa mute
I.eks. kvarts - s~ lenge denne befi nner seg i fast fjel l. Men ut nyut telse av lesmasser og fast fjell
som knuses t il pukk vii fortsa tt
veere en grunneierret tighet .
Det foreslas ogs~ at leti ng kan lorarealer som omlattes av atlemannsrett en: Blant annet kan
man lete ogs~ p~ Innmark n~r denne er Irosset. Til gjengjeld toreslar

eg ~ p~
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man konsesjonsplikt for aile slags
former
for
bergverksdrift.
Sulitjelma-diskusjonen hadde nok
ogsa veert tert pa en helt annen
mate om et annet fors lag hadde
veert gjennomf0rt: Na toreslar man
a fjerne Statens hjemfallsrett til
malmbergverk.

- Offentlige midler til geologisk
kartlegging ink l. grusregistrering
ber ekes med ca. 23 mill. kr pro ar
de naarmeste arena.
- Stetten til prospektering bar i
stor grad gis i form av proslektstetteo Det bar opprettes et Prospekteringsrad under Indust ridepartementet til a behandle saknader og
initiere prosjekter.
Mer kartlegging helt
- Indust rien ber gis adgang til
n"dvendig
skattefrie avsetninger til prospekMen for a gj0re funn som virkelig ter tnqstorrnal.
monner, kreves det mer innsats - Norsk kompetanse og kapasitet
enn det som gj0res av amaterer. innen prospektering bar styrkes
Utvalget toreslar at det satses ved opprettelse av et prospektesterkt pa langsiktige investeringer. ringsselskap. Et flertall i utvalget
Det kan best skje i form av geolo- gar inn for oppre ttelse av en inst igisk kartlegging og ressursunder- tusjon med near tilknytning til Norsakelser, Denne virksomheten rna ges geologiske undersekelse.
ha et perspektiv utover konjunk- Flertallet stiller seg positivt til at
tursvingningene. Innsatsen bar bredden i norsk prospektering styrtrappes betydelig opp , sier utval- kes ved opprettelse av private proget. Og da terst og fremst gjennom spekteringsselskap. Mindretallet
f01gende tiltak:
Ioreslar at Bergverkenes prospek-
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teringsselskap etablert I tllknytning til bergi ndustrien og anser at
den objektrettede prospekterlng
Ikke er det offentllges oppgave.
- Smrlig viktlg er bevilgnlngene II I
prospekter ing og geologisk kart legging, sier utvalgets form ann , crrekter Per C. Sandberg. Dette utgJer lalt 50 millioner kroner av de
82 mlllloner som utva lget tcreeter
som eknl ng I de offenli lge utgifter.
Og sett I relasjon til omkostnlngene ved A bore etter olje, bllr dlsse
beiepene meget besk Jedne. Selv
om de Ikke gir sA mye penge r tnbake, kan de I heyeste grad veers
med pA A sik re arbeldsplasser - og
skape nye. Oljsselskapene er torevrl g Inne pA tert land I Norg e: Av
de 60 m llll oner kron er som brukes
til prospektering, st ammer 15 ml ll l·
one r fra oljeselskaper. Og dette er
en aktivitet som oppherer I 1985.

BergYerk OgS8 en prlmeernmring
For berg lndustrien er langt fra uvlktlg Industrl. l 1981 var det ansatt
8068 personer i bergindustrfen. De
produserte for 2,9 milliarder kroner
regnet som bruttc produksjonsverdl. Man mA ikke glemme at bergverkene ogsA er et IIvsgru nnlag
for den mlneralf oredl ende Ind ustri.

Og her er det 33 500 ansatt e - med
en omsetning pA 20 m illlarder kroner. Likevel blir nok denne rapperte n langt m ind re dlskutert polltlsk
enn om den gjaldt det som vanligvis kalles primmrnCBrlngene.
- Min menlng er at man har en aktlvltet og polltisk interesse omkrlng
disse ressursene som er alttor lav.
Og spes ielt I for hold ti l sl tuasjonen innen nettopp fiske og landbruk - sler byrAsjef Sveln Knuds en
I MilJeverndepart emen tet. Det er
synd, for dette er ressurser so m vii
bll stadlg vlktigere I fremt iden.
Ja, man kan nok dratte om det ikk e
her hadd e VCBrt berettlget A ha et
eget ressursd irektorat • silk so m
man Idag har et Flskerld lrektorat.

Ikke polerte grsYstlltter
Videreforedllng er forev rlg et
punkt som er viet stor oppmerksomh et I rapporten. VI produserer
0,7 mill loner tonn natursten I Norge, og bare en IIten del blir sl tpt og
polert her I lancet, Selt i denne
sammenheng vii det nok ogsA
monne lite om man opphevet lckale fo rbud : I noen av vare store byer
er det forbudt A ha porerte qravsta tter!
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