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ÅRLIG RAPPORT FOR 2012 VEDRØRENDE NORDIC MININGS 
MINERALFOREKOMSTER; UNDERSØKELSESRESULTATER, 
MINERALRESSURSER OG MALMRESERVER 
 
  
Innledning 
 
Nordic Mining ASA Gruppens (“Nordic Mining” eller “Gruppen”) virksomhet omfatter pt. 
følgende datterselskaper og tilknyttede selskaper med tilhørende mineralprosjekter: 
 
1. Nordic Rutile AS (100%): Engebøfjellet rutilforekomst (titandioksyd) i Naustdal 

kommune 
 

2. Gudvangen Stein AS (100%): Gruvedrift, produksjon, salg og distribusjon av 
anortosittprodukter i Gudvangen i Aurland kommune 
 

3. Nordic Quartz AS (100%): Kvartsforekomst i Kvinnherad kommune 
 

4. Undersøkelsesprosjekt (100%) i Nordic Mining ASA i Reinfjord på Øksfjordhalvøya 
i Kvænangen kommune (nikkel, kobber, kobolt og palladium-platina-gull) 
 

5. Keliber Oy (38%): Spodumen-pegmatite forekomster (litium) i Østerbotten-
regionen i Finland 
 

6. Andre undersøkelsesrettigheter (100%) 
 

Denne rapporten ("Rapporten") gir informasjon om Gruppens mineralforekomster, 
inkludert undersøkelsesresultater, mineralressurser og malmreserver (der dette 
foreligger), i tilknytning til Gruppens mineralprosjekter. 
 
Rapporten er oppdatert pr. 25. oktober 2012. Nordic Mining vil på årlig basis utgi en 
rapport med oppdatering vedrørende Gruppens mineralforekomster. 
Dokumenter/rapporter og informasjonskilder som refereres i denne Rapporten er 
tilgjengelig på Nordic Minings hjemmeside www.nordicmining.com. 
 
Klassifisering/kategorisering som er gitt i kap. 1 (Nordic Rutile AS - Engebø 
rutilforekomst) og kap. 5 (Keliber Oy - litium i Østerbotten-regionen i Finland) i denne 
Rapporten er basert på rapporteringsstandarden i JORC Koden. JORC Koden skiller 
mellom tre ulike ressurskategorier: “inferred”, “indicated” og “measured”, avhengig av 
geologisk informasjon. En mineralforekomst kan klassifiseres som en mineralressurs 
og/eller “probable” (sannsynlig) og “proven” (påvist) malmreserve basert på vurdering 
av ulike tilleggsfaktorer som f.eks. plan for gruvedrift, markedsforhold, økonomiske 
forhold og miljøforhold.  
 
Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over klassifiseringsstrukturen i JORC Koden og 
sammenhengen mellom undersøkelsesresultater, mineralressurser og malmreserver (for 
ytterligere informasjon se: http://www.jorc.org/pdf/jorc2004print_v2.pdf). 
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Det opplyses at estimater som er gitt i kap. 2 – 4 i denne Rapporten ikke er i hht. 
standarden i JORC Koden.  
 
 
1. Nordic Rutile AS - Engebø rutilforekomst  
 
1.1 Generelt 
 
Nordic Mining kjøpte i september 2006 100% av ConocoPhillips Investments Norge AS 
sine utvinningstillatelser (“utmål”) i tilknytning til rutilforekomsten i Engebøfjellet i 
Naustdal kommune i Sogn og Fjordane. Rutilforekomsten på Engebø er internasjonalt 
anerkjent som en betydelig forekomst med et rutilinnhold (TiO2) på ca. 4%. Forekomsten 
omfatter en stor malmkropp med eklogitt som strekker seg over Engebøfjellet i en lengde 
på ca. 2,5 km.   
 
Nordic Minings heleide datterselskap, Nordic Rutile AS, har følgende Utvinningstillatelse 
knyttet til Engebøforekomsten: 
 
 
Rettighetsnummer 

 
Navn 

Varighet  
(forlengelse kan gis) 

Utvinningstillatelse FU-1/1997-VB Engebøfjellet 1 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-2/1997 VB Engebøfjellet 2 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-3/1997 VB Engebøfjellet 3 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-4/1997 VB Engebøfjellet 4 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-5/1997 VB Engebøfjellet 5 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-6/1997 VB Engebøfjellet 6 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-7/1997 VB Engebøfjellet 7 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-8/1997 VB Engebøfjellet 8 23. oktober 2017 
Utvinningstillatelse FU-9/1997 VB Engebøfjellet 9 23. oktober 2017 
 

Gruppens foreløpige planer for Engebøforekomsten innebærer produksjon i dagbrudd i 10 
- 15 år etterfulgt av underjordsdrift i ca. 35 år. Planlagt produksjon av rutilkonsentrat er 
ca. 100.000 tonn pr. år. I tillegg planlegges produksjon av granat som et biprodukt med 
ca. 100.000 tonn pr. år.   
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Rutilkonsentrat fra Engebø kan benyttes i pigmentproduksjon og som råmateriale for 
produksjon av titanmetall. Gjennom Engebøprosjektet vil Nordic Mining bli en betydelig 
aktør/produsent av titanråstoff for leveranser til den internasjonale pigmentindustrien og 
til produsenter av titanmetall. Markedet for naturlig rutil til pigmentproduksjon har de 
seneste årene vært preget av knapphet på produksjonssiden i forhold til etterspørselen, 
og prisene har hatt en betydelig økning. Den strategiske betydningen av titanmetall har 
økt som følge av nye/økende anvendelsesområder som f.eks. romfart/fly, forsvars-
materiell, offshore-installasjoner, nano-teknologi og helseprodukter. 
 
Granatprodukter av høy kvalitet kan produseres som biprodukt. Slike produkter kan 
anvendes f.eks. i vannjetskjæring og for ulike slipe-/skjæreformål. Nordic Mining 
undersøker muligheter for kommersiell anvendelse av gråberg og restmineraler fra 
oppredningsprosessen. 
 
Engebøprosjektet er et utviklingsprosjekt i pre-kommersiell fase. Reguleringsplan for den 
planlagte industrielle virksomheten og søknad om utslippstillatelse er til behandling i 
Miljøverndepartementet, og Nordic Mining venter på myndighetenes godkjennelser. 
Nordic Mining har ikke inngått investeringsforpliktelser/-avtaler, og det er ikke igangsatt 
operativ virksomhet knyttet til prosjektet. 
 
1.2 Estimater for forekomsten 
 
Engebøforekomsten ble bekreftet som en potensiell rutilforekomst i 1970-årene. I 
perioden 1995 – 1997 ble det gjennomført et stort boreprogram i regi av DuPont. 
Boreprogrammet dokumenterte forekomsten med et estimat på 383 millioner tonn 
eklogitt med et gjennomsnittlig innhold av titandioksyd på 3,96%. Det ble til sammen 
boret ca. 15.000 meter, og mer enn 50.000 prøver ble analysert. Borkjernene er lagret i 
NGUs borkjernelager på Løkken i Sør-Trøndelag. 
 
I 2009 påbegynte Nordic Mining en revurdering av det omfattende datamaterialet fra 
DuPonts undersøkelser med formål å utarbeide estimater i hht. standarden i JORC 
Koden. Estimering i hht. JORC Koden ble utført av en uavhengig, kvalifisert ekspert 
(“QP”). JORC Koden krever en særskilt kvalitet på geologisk informasjon, bl.a. tetthet for 
borehull, for at en forekomst kan klassifiseres som en mineralressurs. Fordi kravene i 
JORC Koden er strengere og stiller høyere informasjonskrav basert på kjerneboring og 
analyser er ressursestimatene i hht. JORC Koden lavere enn historisk estimat fra den 
tidligere eieren av forekomsten.  
 
JORC klassifiserte ressursestimater ble publisert i en Scoping-studie for prosjektet i 2009. 
Studien ble utført av geolog Adam Wheeler som QP med bistand av gruveingeniør Bob 
Dowdell.  
 
Tabellen nedenfor oppsummerer ressurskategoriseringen for Engebøforekomsten slik den 
er presentert i Scoping-studien:   
 
Ressurskategori  
(JORC) 

Volum 
(mill. tonn) 

Innhold (% TiO2  
@ 3% cut-off) 

“Indicated”   31,7 3,77 
“Inferred” 122,6 3,75 
   
Kilde: Scoping-studie for Engebø av QP Adam Wheeler (geolog) og Bob Dowdell (gruveingeniør).  Scoping-
studien er tilgjengelig på: 
http://www.engeboprosjektet.no/getfile.php/Filer/Operations/Engeb%C3%B8%20in%20english%20-
%20prospekt/Wheeler_and_Dowdell-08.11_Scoping_Study.pdf 

Nordic Mining planlegger ytterligere boring i Engebøfjellet for å øke og oppgradere 
ressursbasen for prosjektet. 
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1.3 Undersøkelsesresultater 
 
Det har ikke vært utført kartleggingsarbeid eller boring på forekomsten i Engebøfjellet i 
2012.    
 
 
2. Gudvangen Stein AS – Gudvangen anortosittforekomst 
  
2.1 Generelt 
 
Gudvangen Stein AS (“Gudvangen Stein”) er et heleiet datterselskap i Nordic Mining med 
lokalisering i Aurland kommune i Sogn og Fjordane. Nordic Mining kjøpte 85% av aksjene 
i Gudvangen Stein i 2007 og de gjenværende 15% i 2009. Gudvangen Stein produserer i 
størrelsesorden 200.000 anortositt pr. år fra sin egen gruve. Gruveaktiviteten foregår i 
en stor anortosittforekomst som hovedsakelig består av plagioklas-feltspat. 100% av det 
som utvinnes fra gruven utnyttes i kommersielle produkter, og ingen restmineraler blir 
igjen fra produksjonen. Hovedaktivitene i Gudvangen Stein er gruvedrift, knusing og 
transport av anortosittprodukter.  
 
Gudvangen Stein eier to eiendommer på hver sin side av Nærøydalen. Begge 
eiendommene har rike forekomster av anortositt. Gruvedrift og produksjon foregår i dag 
på eiendommen i Jordalsnuten på den vestlige siden av dalen. 
 
Anortosittprodukter brukes hovedsakelig som råmateriale for produksjon av steinull 
(isolasjonsmateriale) og som toppdekke i asfalt. Steinull har mange anvendelsesområder 
og er vanlig som isolasjonsmateriale i bygg og andre tekniske installasjoner i de fleste 
europeiske land. Anortositt fra Gudvangen skipes i mindre bulkbåter til norske kunder og 
til kunder i andre land. Gudvangen Stein har en løpende produksjonstillatelse 
(driftskonsesjon) som ble utstedt 8. mai 1989 av Direktoratet for mineralforvaltning.  
 
Nordic Minings strategi for Gudvangen Stein er å identifisere nye anvendelsesområder for 
anortositt. Måle er å posisjonere anortositt i anvendelser som bedre kan reflektere de 
verdifulle mineralkomponentene i anortositten. Anortositt er en bergart som hovedsakelig 
består av aluminium-feltspat med ca. 30% alumina og med lavt innhold av alkalie-
elementer. Nordic Mining utreder potensialet for å utvikle forekomsten som råmateriale 
for ulike spesialanvendelser og som råstoff for alumina til aluminiumsproduksjon.  
 
2.2 Estimater for forekomsten 
 
Anortosittforekomsten i Gudvangen har vært gjenstand for geologisk kartlegging, 
prøvetaking og boring i flere runder fra 1970-årene og frem til i dag. Størstedelen av 
undersøkelsesarbeidet har vært gjennomført av NGU. Det har totalt blitt boret 11 
borehull (undersøkelsesboring) i Jordalsnuten hvor gruvedriften i dag foregår. I tillegg er 
det boret 4 borehull på den andre siden av Nærøydalen hvor gruveproduksjon har 
foregått tidligere. Boringene er utført i perioden 1972 – 1996, og arbeidet er beskrevet i 
rapporter fra NGU. Borkjernene er lagret i NGUs borkjernelager på Løkken i Sør-
Trøndelag. Formålet med undersøkelsesboringen har vært å kartlegge variasjoner i 
anortosittkvalitet innen brytningsområdet. 
 
Det foreligger ikke estimater for forekomsten i hht. standarden i JORC Koden. For gruve- 
og driftsplanlegging har dette ikke blitt vurdert som nødvendig fordi forekomsten er 
betydelig og fordi selskapets eiendommer består omtrent utelukende av anortositt. 
Videre er det slik at de markedssegmenter som i dag anvender anortositt, i liten grad er 
påvirket av eventuelle variasjoner i anortositten. Derfor har det foreløpig ikke vært 
nødvendig av markedshensyn med mer detaljert kartlegging. En utvikling av 
virksomheten i Gudvangen Stein i retning av markedssegmenter hvor følsomheten for 
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kvalitetsvariasjoner er større, vil kunne medføre behov for økt kartlegging av 
forekomsten. 
 
Nordic Minings grove anslag for anortosittvolum på Gudvangen Stein sine eiendommer er 
ca. 500 millioner tonn. Anslaget er ikke i hht. standarden i JORC Koden. 
 
NGUs anortosittekspert, Jan Egil Wanvik, har gitt en beskrivelse av forekomsten basert 
på tilgjengelig informasjon. Wanviks rapport er tilgjengelig på: 
http://www.gudvangenstein.com/getfile.php/Gudvangen%20Stein/Wanvik-
2007_Assesment%20of%20the%20anorthosite%20at%20Gudvangen.pdf 
 
2.3 Produksjon 
 
De siste tre årene har Gudvangen Stein hatt følgende produksjonsvolum for anortositt: 
 
2011: 220.000 tonn 
2010: 187.000 tonn 
2009: 183.000 tonn 
 
Produksjonsestimatet for 2012 er i området 210.000 – 225.000 tonn anortositt. 
 
Sammenlignet med forekomstens størrelse medfører den årlige produksjonstakten en 
begrenset nedbygging av forekomsten. 
 
 
3. Nordic Quartz AS - Kvinnherad kvartsforekomst  
 
3.1 Generelt 
 
Nordic Mining har inngått avtaler med grunneiere om eksklusiv rett til undersøkelser og 
drift på en kvartsforekomst i Kvinnherad kommune i Hordaland. Kvartsforekomsten er en 
ca. 600 meter lang kvartsåre. NGU har estimert at forekomsten består av ca. 2,7 
millioner tonn kvarts. Estimatet er ikke i hht. standarden i JORC Koden. 
 
Kvartsforekomsten utvikles gjennom Nordic Minings heleide datterselskap Nordic Quartz 
AS. Det er ikke inngått investeringsforpliktelser/-avtaler og ikke igangsatt operativ 
virksomhet knyttet til prosjektet. 
 
Analyser viser at kvarts fra Kvinnheradforekomsten har særskilt høy renhet. Avanserte 
prosesstester viser at nivået av forurensende elementer i kvartsen kan bli ytterligere 
redusert ved fysisk og kjemisk prossesering til et nivå på linje med de beste produktene i 
markedet, som f.eks. “Iota 4” og “Iota 6”.  
 
Høyren kvarts (“High Purity Quartz”, “HPQ”) er kvarts med eksepsjonell renhet ogbare 
noen milliondeler forurensing som alkalier, jern og/eller tungmetaller i kvartsen. HPQ 
benyttes i mange høyteknologiske produkter. Det er et økende marked for HPQ til ulike 
industrier/anvendelsesområder som f.eks. halvledere, telekommunikasjon, optikk, 
elektronikk og solceller. Markedet er pr. i dag volummessig begrenset, men med høye 
produktpriser. Det globale HPQ markedet er forventet å vokse de neste årene.  
 
Gitt den begrensede størrelsen for HPQ markedet kan et mulig utvinningssenario for 
kvartsen i Kvinnherad basere seg på produksjon av 25.000 – 50.000 tonn pr. år av 
råkvarts for videre prosessering. 
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3.2 Undersøkelsesresultater 
 
Forekomsten i Kvinnherad består av såkalt hydrotermal kvarts i Proterozoic-bergarter sør 
for Hardanger-forkastningen. Kvartsåren er omtrent 600 meter lang og i gjennomsnitt 12 
- 15 meter bred. Et tverrsnitt av fjellsiden viser at deler av forekomsten strekker seg ned 
til minst 150 meters dybde. 
 
Et foreløpig estimat beregnet av NGU indikerer at forekomsten inneholder ca. 2,7 
millioner tonn hydrotermal kvarts. Feltarbeid utført av Nordic Mining i 2011 bekrefter 
dette estimatet. Det understrekes at disse beregningene ikke er i henhold til standarden i 
JORC Koden. 
 
Nordic Mining har utført omfattende analyser og avanserte prosesseringsundersøkelser 
ved Dorfner Anzaplans laboratorium i Tyskland. En gjennomførbar prosessmetode for 
kvartsen ble utviklet av Dorfner Anzaplan i 2011. For å bekrefte at kvartsforekomsten er 
av gjennomgående høy kvalitet, ble det våren 2012 tatt prøver på 250 - 500 kg ved 4 
ulike lokasjoner langs forekomsten. Alle disse prøvene gav produkter av høy kvalitet 
mht. urenheter og glasskvalitet. 
 
Kvartsprosjektet er i en tidlig og pre-kommersiell fase, og Nordic Mining har igangsatt en 
Scoping-studie for å undersøke alternative gruve- og produksjonsscenarioer, samt 
foreløpige økonomiske beregninger for prosjektet. Studiet er planlagt ferdigstilt i første 
del av november 2012. I tillegg vil det i oktober 2012 bli gjennomført geofysiske 
målinger på forekomsten for å få bedre informasjon om forekomstens form og dybde. 
 
Ytterligere informasjon om kvartsprosjektet i Kvinnherad er tilgjengelig på Nordic Minings 
hjemmeside:   
http://www.nordicmining.com/kvinnherad-quartz/category276.html  
Nordic Minings børsmeldinger:   
http://www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax-vis-nyhet/category293.html?itemId=1125543 
http://www.nordicmining.com/nyhetsarkiv-oaax-vis-nyhet/category293.html?itemId=1091548 
og NGUs hjemmeside: http://www.ngu.no/no/hm/Georessurser/industrimineraler/Kvarts-og-
kvartsitt/Hoyren-kvarts-ved-Hardangerfjorden/ 
 

 
4. Nordic Mining ASA - Undersøkelsesprosjekt (100%) på Øksfjordhalvøya i 

Kvænangen kommune (nikkel, kobber, kobolt og palladium-platina-gull)  
 

4.1 Generelt 
 
Nordic Mining har leterettigheter for nikkel (Ni), kobber (Cu), kobolt (Co) and 
platinagruppe-elementer (PGE) i Kvænangen kommune i Troms (ref. rettighet nr. 0125-
0127/2011 med navn “Reinfjord”). Leterettighetene er gyldig til 28. februar 2018 og kan 
ved søknad forlenges med ytterligere 3 år. Undesøkelsesområdet befinner seg på 
omtrent 600 meters høyde over havet, ca. 5 km fra sjøen og bygda Reinfjord.  
 
Nordic Mining har de to siste årene aktivt prospektert etter sulfidmineraliseringer i 
området som består av en ultramafisk intrusjon, “Reinfjord intrusjonen”. Intrusjonen 
viser tegn på malmdannende prosesser som er karakteristisk for malmprovinser som 
f.eks. “Bushveld” i Sør-Afrika.  
 
Nordic Minings prospekteringsmodell/-hypotese er at en rikere base- og edelmetall 
forekomst, som er relatert til  innblanding av sideberg og nytt magma, befinner seg 
under overflaten i den sentrale delen av intrusjonen. Geofysiske undersøkelser i området 
har vist en større elektromagnetisk anomali sentralt i intrusjonen på ca. 100 meters 
dybde. Boring av to borehull i 2012 førte til funn av Ni, Cu, Co og PGE mineraliseringer 
på omtrent samme dybde som den modellerte elektromagnetiske lederen.  
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Prospekteringsprosjektet er forsatt i en tidlig og ikke-kommersiell fase. Ingen 
ressursestimering er gjennomført, ingen investeringsforpliktelser er inngått, og ingen 
operativ virksomhet er igangsatt.  
 
4.2 Undersøkelsesresultater 
 
Nordic Mining gjennomførte feltarbeid, overflatekartlegging og geofysiske målinger med 
helikopter  i Reinfjord-området (Reinfjord intrusjonen) i 2011. De geofysiske målingene 
(elektromagnetiske og magnetiske målinger) ble gjennomført av det danske selskapet 
SkyTem. 
 
Måledata fra de geofysiske målingene ble vurdert av eksperter fra det amerikanske 
selskapet Revelation Geosciences. Gjennomgangen dokumenterte to sidesliggende 
konduktive felt i Reinfjord intrusjonen. Konduktivitet kan indikere metallinnhold i 
berggrunnen, og elektromagnetiske målinger benyttes ofte ved kartlegging av base- og 
edelmetaller. 
 
I begynnelsen av 2012 ble det gjennomført bakkegeofysiske målinger for å få et bedre 
bilde av de konduktive feltene som var oppdaget ved helikoptermålingene. De 
bakkegeofysiske målingene ble utført av Geovista AB, og bekreftet et betydelig 
konduktivt felt i Reinfjord, omkring 100 meter under bakkenivå. Undersøkelsesboring av 
to hull ble gjennomført i mai 2012 for å undersøke hvorvidt det konduktive området 
inneholdt økonomisk interessante mineraliseringer. Ved boringen ble det påvist en Ni, 
Cu, Co, PGE og gull (Au) førende sulfidmineralisering. Mineralisering ble påvist mellom 86 
og 116 meter og er sammenfallende med den modellerte konduktiviten. 
 
To borehull ble boret i lengder på hhv. 243 meter (RF-1) og 169 meter (RF-2). Borehull  
RF-1 gikk gjennom en Ni-Cu førende sone og en underliggende PGE-Au holdig sone. 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig metallinnhold for de to mineraliserte sonene:  
 
Borehulls ID Fra Til Meter Nikkel Kobber Kobolt Gull  Palladium Platinum  PGE+Au Svovel 

(m) (m) (m) % % % g/t g/t g/t g/t % 

RF‐1  86  93  7  0.38  0.12  0.02  0.03  0.03  0.03  0.09  0.61 

RF‐1  107.75  117*  9.25  0.27  0.06  0.02  0.07  0.20  0.15  0.42  0.58 

*inkludert  107.75  113  5.25  0.24  0.05  0.01  0.10  0.31  0.23  0.64  0.41 

 
 
Borehull RF-2 har en mer kompleks geologi med kryssende yngre intrusive faser. 
Disseminerte sulfider er påvist mellom 94 and 116 meter.  
 
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig metallinnhold for den mineraliserte sonen i 
borehull RF-2:  

Borehulls ID Fra Til Meter Nikkel Kobber Kobolt Gull  Palladium Platinum  PGE+Au Svovel  

  (m) (m) (m) % % % g/t g/t g/t g/t % 

RF‐2  94  116  22  0.29  0.05  0.02  0.02  0.02  0.02  0.06  0.36 

 
 

Ytterligere informasjon om undersøkelsesprosjektet på Øksfjordhalvøya, inkludert 
komplett analyseoversikt for borkjerner, er tilgjengelig på Nordic Minings hjemmeside: 
http://www.nordicmining.com/new-nickel-copper-and-platinum-group-element-discoveries-in-north-
norway/category139.html 
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5. Keliber Oy - Litium i Østerbotten-regionen i Finland 
 
5.1 Generelt 
 
Keliber Oy (“Keliber”) har prosjektplaner for utvinning av litium i kommunene Kaustinen 
og Ullava i Østerbotten-regionen i Finland. Etter nylig gjennomført 
egenkapitalfinansiering av Keliber eier Nordic Mining 38% av selskapet; ref. 
børsmeldinger fra Nordic Mining 26. september og 25. oktober 2012. Keliber vil fremover 
være et deleiet/tilknyttet selskap i Nordic Mining.  
 
Keliber har utvinningsrettigheter til forekomster av litiumholdige spodumenmineraler i 
Läntta og Outovesi. Videre har selskapet undersøkelsesrettigheter og såkalte 
reservasjoner for undersøkelsesrettigheter i andre områder i Østerbotten-regionen. 
 
Kelibers litiumprosjekt innebærer bygging av en ny opprednings- og prosesseringsfabrikk 
i Kalavesi, ca. 20 km sørvest for forekomsten i Läntta. Fabrikken vil produsere høyrent 
litiumkarbonat som sluttprodukt. Planlagt kapasitet er 200 – 250.000 tonn pr. år med 
spodumenmalm, som igjen vil gi ca. 4.000 tonn pr. år med litiumkarbonat. 
 
Litiumkarbonat har en rekke anvendelser, f.eks. i batterier, brendselsceller, glassindustri, 
aluminiumproduksjon og i forbindelse med overflatebehandling av jern. Det er 
batterisegmentet som har representert den største veksten i de siste årene. Batterier 
produsert med litium har høyere energiopptak og lettere vekt enn nikkel-kadmium og 
nikkel-metall-hydrid batterier. 
 
Keliber er i en pre-kommersiell fase og arbeider med sikte på verifikasjona av flere 
drivverdige litiumforekomster som resultat av pågående utforskningsarbeid. Dette vil 
bidra til en dokumenterbar og akseptabel økonomi, og dermed et levedyktig 
mineralprosjekt. Det er ikke gjort vedtak knyttet til investeringer, og selskapet har ingen 
produksjonsaktivitet. 
 
5.2   Mineralressurser og malmreserver 
 
I 2011 ble det ferdigstilt en QP-rapport som inkluderte ressursestimater i henhold til 
JORC Koden for forekomstene i Läntta og Outovesi. Rapporten er utarbeidet av geolog 
Markku Meriläinen og gruveingeniør Pekka Lovén, begge QP. 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer konklusjoner for Läntta: 
 
Mineralressurser
(JORC) 

    Malmreserver 
(JORC)  

   

Res.klasse Tonn Li2O%  Res. klasse Tonn Li2O% 
“Measured” 433 000 1.12  “Proven” 472 000 0.98 
“Indicated” 868 000 1.06  “Probable” 513 000 0.96 
Totalt 1 301 000 1.08  Totalt 985 000 0.97 
Kilde: Ekspertvurdering for Keliber ved QP Markku Meriläinen og QP Pekka Lovén 
 
Merk: Ressurser er ikke i tillegg til reserver. 
 
Estimatene er basert på en cut-off gehalt på 0,5% Li2O. Malmreserver og gehalter er 
basert på en utvinningsgrad på 95% og en gråberginnblanding på 15% ved 0% Li2O 
gehalt. Beregninger av maksimalt dagbrudd innebærer en maksimal dybde på 120 meter 
og et gråberg/malm forhold på 6,9. I det videre arbeidet med gruveplaner vil det bli 
foretatt økonomiske analyser for å optimalisere produksjonsopplegget. 
 
Konklusjoner og estimater for Outovesi er vist i tabellen nedenfor: 
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Mineralressurser
(JORC) 

    Malmreserver
(JORC)  

   

Res. klasse Tonn Li2O%  Res. klasse Tonn Li2O% 
“Indicated” 289 400 1.49  “Probable” 277 000 1.17 
Total 289 400 1.49  Total 277 000 1.17 
Kilde: Ekspertvurdering for Keliber ved QP Markku Meriläinen og QP Pekka Lovén 
 
Merk: Ressurser er ikke i tillegg til reserver. 
 
Estimatene er basert på de samme forutsetninger mht. cut-off gehalt, utvinningsgrad og 
gråberginnblanding som for Läntta. Den vertikale dybden for dagbruddet er estimert til 
60 meter. 
 
Ekspertrapporten for de to forekomstene er tilgjengelig på Nordic Minings hjemmeside:  
http://www.keliber.no/getfile.php/Keliber/Keliber%20Mineral%20Resource%20Reserve%20Statements%20Fin
al.pdf 
 
Total produksjonsperiode basert på de to nevnte forekomstene er ikke tilstrekkelig til å 
rettferdiggjøre investeringer eller finansiering av Kelibers litiumprosjekt. Derfor har 
Keliber prioritert en strategi som innebærer kjøp og/eller nye funn av tilleggsforekomster 
som ved hjelp av boring og andre metoder kan klassifiseres i hht. standarden i JORC 
Koden.  
 
Keliber har kartlagt og valgt ut flere områder der det vil bli gjennomført ytterligere 
utforskningsarbeid. Keliber har i oktober 2012 ervervet litiumforekomstene i Leviäkangas 
og Syväjärvi i Kaustinen kommune. De to områdene har tidligere vært undersøkt av GTK 
(Finlands geologiske undersøkelser). GTK har i flere år utført omfattende 
undersøkelsesarbeid på de to områdene, bl.a. med kjerneboring av til sammen 9.400 
meter. Keliber vil få tilgang til GTKs informasjon fra undersøkelsesarbeidet for det videre 
feltarbeidet, bl.a. data fra prøvetaking inklusive kjemiske analyser, geologiske kart, 
informasjon om borkjerner og analyser, samt data fra lokale geofysiske undersøkelser. Et 
nytt leteprogram vil inkludere Leviäkangas og Syväjärvi hvor det er nødvendig med 
ytterligere boring for å tilfredsstille krav i hht. JORC Koden.  
 
Ytterligere informasjon om de to områdene er gitt i følgende rapporter fra GTK: 
Leviäkangas: http://arkisto.gtk.fi/m19/2323/m19_2323_2010_32.pdf 
Syväjärvi: http://arkisto.gtk.fi/m19/2323/m19_2323_2010_44.pdf 
 
5.3 Utforskningsresultater 
 
Keliber gjennomførte i 2012 et begrenset boreprogram med hovedformål å undersøke 
mulige forlengelser av forekomstene i Läntta og Outovesi. Arbeidet resulterte i 
oppdagelse av en ny pegmatittstruktur nær forekomsten i Läntta. Kjerneprøver vil bli 
analysert for å undersøke litiuminnholdet i den nye pegmatittåren. 
 
Utforskningsresultater i Läntta 
Målsettingen med kjerneboringsprogrammet var å avklare en mulig forlengelse mot syd-
vest av malmsonen som ble funnet i januar 2011. Det ble boret 21 hull med en total 
lengde på til sammen 1.336 meter. Flere irregulære spodumenholdige pegmatittårer ble 
funnet, i hovedsak med en bredde på 1- 6 meter. I ett hull ble det funnet to separate 
årer med tykkelse på henholdsvis 18 og 5 meter. Spodumen forekommer på en irregulær 
måte, og innholdet vil bli kvantifisert gjennom kjemiske analyser. 
 
Strukturen for malmårene gjør tolkningsarbeidet krevende og vil kunne medføre behov 
for ytterligere boring i området. Det er imidlertid indikasjoner på at nye pegmatittårer 
tilhører en annen hovedstruktur enn forekomsten i Läntta. Ytterligere utforskningsarbeid 
er påkrevet for å påvise nye malmressurser. 
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Utforskningsresultater i Outovesi 
En mulig forelengelse mot syd, samt i en nedadgående del av nordområdet ble 
undersøkt. Ingen nye resultater av betydning ble rapportert. Ett hull ble boret for å 
undersøke en mulig forlengelse i syd med begrenset resultat. To hull ble boret i 
forlengelsen av den kjente hovedåren. Det første hullet traff spodumenåren, mens det 
andre ikke traff. Betydelige mengder med bruddstein kan indikere en endring av den 
geologiske strukturen. Det vil bli gjennomført ytterligere overflatekartlegging av 
blokkstein, samt geokjemiske undersøkelser av sidebergarter for å øke forståelsen av 
avslutningen i nordenden av forekomsten. 
 
Keliber vil fortsette utforskningsaktiviteten i Østerbotten-regionen. 
 
 
6.    Andre undersøkelsesrettigheter 

 
Nordic Mining har diverse undersøkelsesrettigheter som ikke omfattes av de ovennevnte 
mineralprosjektene. Undersøkelsesrettighetene som er listet nedenfor, er alle i Norge. 
 
Nordic Mining har ikke utført undersøkelsesarbeid på noen av områdene for de listede 
rettighetene i 2012. 
 
Undersøkelsesrettigheter for nikkel, kobber, kobolt og platina-gruppe elementer: 
   
Navn Rettighetsnummer Fylke Varighet 
Lokkarfjord 1-3 0803-0805/2009 Finnmark 30.11.2016 
Stjernøya A-N 1331-1343/2012 Finnmark 05.07.2019 
 
 
Undersøkelsesrettigheter for sjeldne jordarter (REE): 
 
Navn Rettighetsnummer Fylke Varighet 
Nordfjellet 2433-1/2011 Finnmark 15.12.2018 
 
 
Undersøkelsesrettigheter for molybden:  
 
Navn Rettighetsnummer Fylke Varighet 
Kleivan  0092-1/2011 Vest-Agder 19.01.2018 
 
 
Undersøkelsesrettigheter for titan:  
 
Navn Rettighetsnummer Fylke Varighet 
Steinkrossen 1-9 1687-1695/2006 Sogn og Fjordane 12.12.2013 

 


