
Presseinvitasjon: Næringsministeren åpner NGU-dagen i
Trondheim
Næringsminister Monica Mæland deltar på årets NGU-dag «Med god grunn» hos Norges geologiske undersøkelse.

Hvordan kan vi utvinne helt nødvendige ressurser mest mulig miljøvennlig? Spørsmålet stiller Norges geologiske undersøkelse (NGU) på NGU-
dagen.

– Det er gode grunner til å rette søkelyset på bærekraftig utvinning av mineralressurser, sier næringsminister Monica Mæland.

Mineralnæringen hadde i 2012 rundt 6000 ansatte, en omsetning på 12,7 milliarder kroner og eksporterte for 7,4 milliarder kroner.

– Vi har et mål om å legge til rette for vekst i mineralnæringen. Næringen kan gi økt aktivitet og sysselsetting i Norge, sier Mæland.

Når: torsdag 6. februar kl. 12.
Sted: Norges geologiske undersøkelse, Leiv Eirikssons vei 39, Trondheim.

Norges geologiske undersøkelse er en av Nærings- og fiskeridepartementets underliggende etater. De skal aktivt bidra til at geofaglig
kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø.

NGU-dagen 2014 blir i sin helhet sendt direkte på www.ngu.no i samarbeid med NRK. Les mer om dagen her.

Nøkkeltall:

Mineralnæringen i Norge omsatte i 2012 for 12,7 milliarder kroner og eksporterte for 7,4 milliarder kroner.
De største produktgruppene er pukk og grus (5,14 milliarder kroner), jern (2 milliarder kroner), kalkstein (1,9 milliarder kroner),
ilmenitt/titanoksid (950 millioner kroner) og kull (826 millioner kroner).
Pukk og grus har en eksportandel på om lag 20 prosent. Næringen for øvrig har en gjennomsnittlig eksportandel på 87 prosent.
Norge står for 6 prosent av verdensproduksjonen av titanmineraler, og 43 prosent av verdensproduksjonen av olivin. 
Norge har også ressurser av blant annet gull, kobber, sølv, sjeldne jordarter, thorium, uran og flere andre metaller.
De tre største mineralfylkene målt etter omsetning i 2012 er Rogaland (2,2 milliarder kroner, 878 årsverk), Møre og Romsdal (2,1
milliarder kroner, 545 årsverk) og Finnmark (1,7 milliarder kroner, 789 årsverk).
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