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Gode framtidsutsikter for
norsk naturstein

Norge har med sin varierete berg
grunn, et fanlaslisk utvalg av naturstein.
Dettt: til tross, brukervi lite naturstein til
bygninger, utearealerog utsmykninger,
sammenliknetmed andre industrialiserte
land.

Mens vi i Norge hadde en betydelig
natursteinsproduksjon for hjemmemar
kedet, var det stort sett bare den eksport
rettede delen av meringen samt monu
mentprodusentene som overlevde etter
krigstiden. Mye tyder pA at norske arki
tekter nA er i ferd med Agjenoppdage
naturstein som et viktig element bl. a. i
utearealer.

De siste Arene har vrert meget gode
for eksport av norsk naturstein. I 1990
ble det eksportert for 550 millioner kr..
Av dette utgjorde 400 millioner kroner
mblokkav lalVikitt. EllersvardetFauske
marmor, skifer og granittvarianter.
Rl1vareorientert

Norsk steineksport er svrert
rAvareorienterl (se STEIN 1/91). Det vii
si at det eksporteres mblokk som selges
til bearbeidingsfabrikker i andre land.

Flere bedrifter fors0ker derfor A0ke
verdiskapningen gjennom st0rre grad
av bearbeiding. Foredlingsanlegg iAlta
og alta oppgraderes og Lilleberg
Steinindustri, som bryter og bearbeider
flere steintyper i den nordlige Iandsde-

len, har nylig investert i en ny fabrikk i
Nord-Tr0ndelag.

I tillegg til deetablertesteinmilj0ene,
foregAr del en omfattende satsing pA
prospektering og nyetableringer i hele
landet, bAde i offenllig og privat regi.
Denne satsingen har avdekket et stort
behov for kunnskap, dette gjelder aile
ledd fra brudd til marked.
NGU salser pl1 naturstein

Norge harensvrertvariertberggrunns
geologi, ogi teorien kan vi tilby defleste
typer stein som opptrer i det internasjo
nale markedet. Norges geologiske un
ders0kelse (NO U) satsre derforsterkt pA
AvidereutvikIe og tilrettelegge kunn
skap om Norges berggrunn pA en slik
mAte at det bidrar til Astyrke utvikIings
mulighetene i natursteinbransjen.

Dette omfatter database, pr0ve
samlingerog natursteinkataloger. NOV
satser pA Aha en nasjonal naturstein
katalog kJar i 1993. Den vii inneholde
fargefotografier og detaljert informa
sjon om aile kjente forekomster i landet,
og vil vrere et verdifullt oppslagsverk
for aile som er interessert i naturstein.
Kataloger for en del utvalgte fylker vii
utkommei Ar.. En natursteinskatalogfor
Finnmark utkom i 1991, og er all blitt
m0tt med meget stor interesse.

NOV gjennomf0rer geologiske un-
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dersllkelser av natursteinsforekomster i
omkring halvparlen av aile landets fyl
ker. Det blir gilt vurderinger av bAde
kjente og nye forekomster.

Ved Geodatasenteret som NGU eta
blerte p1I L0kken i Meldall990, [jnnes
utstyrogkompetanseforbearbeidingav
pr0veblokker. I fllrste rekke er delle
nyltig forvurdering av nye forekomster.
NGU kan her framstille av polerte plater
for markedsundersllkelser, vurdere av
sage- og poleregenskaper, framstille
tynnslip, ulfllre geokjemiske analyser,

gi pelrografiske vurderinger av bergar
terogsammenlikne med andresteinlyper
i markedet.
Forskningssamarbeid

Forskningssenteret for naturstein er
elsamarbeid mellom flere forskningsin
stitusjoner som p1I en eller annen mAte
arbeider med nalurslein.

fra pressemelding fra NGU 4/Cf2

RedaksjoneZt
Moo det nivAet 80m arbeidsl0Sheten nA har nAdd er det en nasjonal

oppgave AfA l1ere i arbeid. Vi 80m steUer moo stein pA hobbybasis kan
kans~eha et og annet Abidra med nAr det gjelder kunnskaper om stein
og forekomster 80m kan utnyttes kommersielt .To og et halvt tusen
organiserte steininteresserte er en formidabel kunnskaps. og ideressurs
hvor myndigheter og steinindustri burde kunne ha noe Ahente. NAr de
ikke gjllr det skyldes det sikkert ikke mangel pA fantasi, evne, mot eUer
vilje.

Ikke vet vi hva som er grunnen, kans~e de ikke vet om ass, eller
glemmer at vi sammenlagt har 500 000 timer moo ness istein pro Ar. Hvis
sA er tilfelle, roper vi stille uten AblAse opp vAr egen betydning; Hallo,
forskere, industri, departement, eksportrAd, med l1ere, med l1ere, med
l1ere, her er vi.

SA, hvem vet , kans~e vi fAr mer enn vArt eget ekko tilbake denne
gangen.

Skulle du ha Iyst til ata kontakt med NGU om naturstein, sa ring 07·
904011 og sp/lr etter Tom Heldal eUer Henri Barkey.
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