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Høringsuttalelse vedrørende Nordic Mining ASA sin søknad om utslippstillatelse for 

utvinning av rutil i Engebøfjellet 

 
Bellona anbefaler at Nordic Mining ASA ikke får tillatelse til det omsøkte utslippet i 
forbindelse med gruvedrift i Engebøfjellet. Basert på blant annet Havforskningsinstituttets 
beregninger anser vi det som sannsynlig at influensområdet for finfraksjonen i utslippet vil bli 
betydelig større enn det Nordic Mining ASA antyder i sin konsekvensutredning. Dette vil 
videre medføre betydelig større negativ påvirking på det marine økosystemet i Førdefjorden 
enn beskrevet i søkers konsekvensutredning.     
 
Nordic Mining ønsker tillatelse til å slippe ut opp til 4 millioner tonn/år gruveavfall det første 
10-15 år (dagbruddsdrift) og deretter opp til 6 millioner tonn (underjordsdrift). 
Underjordsdriften vil ha en levetid på 35-45 år. I tillegg søkes det om utslipp av både 
flotasjons- og flokkuleringskjemikalier til vann. Bellona reagerer på av LC50-verdier benyttes 
som grenseverdier for en rekke av disse kjemikaliene. 
 

 

Store mengder gruveavgang 
Ved gruvedrift produseres store mengder avgangsmateriale. Nordic Mining ønsker å deponere 
dette i fjorden utenfor Engebøfjellet. Sjøbunnen som dekkes til vil være uproduktiv i hele 
produksjonsfasen. I tillegg kan det ta mange år før organismer klarer å reetablere seg på 
sjøbunnen etter stans i driften. Men en planlagt dagbruddsdrift på 15 år, underjordsdrift på 45 
år og en reetableringsperiode på kanskje 10 år innebærer dette at området som påvirkes av 
nedslammingen vil være uproduktivt i hele 70 år.       
 
Nordic Mining skriver i sin søknad at etter en 50 års drift vil arealet på den tildekkede 
sjøbunnen være på ca. 2,9 km2. Toppunktet på deponiet vil heves fra ca. 300 meters dyp til 
150 meters dyp. Dette er en antagelse som Havforskningsinstituttet bestrider i sin 
høringsuttalelse. Finfraksjonen av gruveavgangen (partikler mindre enn 0,02-0,04 mm), som 
utgjør opptil 600.000 tonn i dagbruddsfasen og 900.000 tonn ved underjordsdrift, har svært 
lav synkehastighet og vil lett kunne transporteres ut av det tiltenkte deponiområdet. For å øke 
synkehastigheten ønsker Nordic Mining å benytte seg av inntil 10 tonn årlig av 
flokkuleringskjemikaliet Magnafloc 155. Havforskningsinstituttet bestrider at dette vil 
fungere etter hensikten og skriver ”det er lite sannsynlig at tilsetting av 10 tonn/år av 
Magnafloc vil ha noen betydning for sedimenteringen av det finpartikulære materialet fra 
gruveavgangen. Disse påstandene må utredes grundig da dette er kjernen i hele 
konsekvensutredningen. Er det sannsynlig at influensområdet blir større enn antatt på grunn 
av dårlig sedimenteringseffekt ved bruk av Magnafloc? Hvis mengden Magnafloc må økes for 
å få tilstrekkelig effekt så må også konsekvensene av økt kjemikaliebruk vurderes. 



 
Havforskningsinstituttet antar at det påvirkede bunnareal, og også vannmassene, vil komme til 
å bli hele fem ganger større enn det som er beskrevet i KU. Det svært store spriket mellom 
søkers KU og Havforskningsinstituttets betraktninger er for Bellona et klart tegn på at den 
faglige uenigheten er for stor. Dette spriket må dekkes inn med ytterligere vurderinger før det 
kan gis tillatelse til den omsøkte virksomheten.   
 
Fjerner en viktig brikke fra økosystemet 
I tillegg til at sjøbunnen som tildekkes blir gjort uproduktiv i en lang periode vil det 
omkringliggende økosystemet også berøres. Økosystemet består av en rekke brikker som er 
avhengige av hverandre. Fjerner du sjøbunnen og bunndyrene så fjerner du også organismene 
som beiter i det aktuelle området og som igjen skulle vært føde for andre arter høyere i 
næringskjeden. KU tar for seg noen av de ulike artene men gir ingen god beskrivelse av 
effekten på økosystemet samlet sett.  
 

• Indre del av Førdefjorden er etablert som en nasjonal laksefjord, med tilhørende nasjonalt 
laksevassdrag i Nausta. Laksen skal med dette gis et utvidet vern. Selv om grensen ligger 
lengre inn i fjorden vil både utvandrende og tilbakevendende laks måtte passere 
utslippspunktet. Hensynet til laksebestanden krever ekstra varsomhet med tanke på å 
tillate nye utslipp. Et industriutslipp av den størrelse det her søkes om er ikke forenelig 
med det utvidede verneregime som allerede er etablert og villaksen. 

• En rekke rødlistearter vil bli berørt. Gryteelva er identifisert som viktig oppvekstområde 
år ål med tilhørighet i Førdefjorden. Ål er oppført på Artsdatabankens rødliste som en 
kritisk truet art. Deponiet vil sterkt påvirke habitatet til flere rødlistearter av dypvannsfisk 
som vanlig uer, blålange, lange, spisskate og pigghå. 

• Gytefelt for kysttorsk ved utløpet av Gryteelva vil bli berørt. 
• Om lag 40 prosent av rekefeltet i Førdefjorden vil bli berørt av deponiet. Sjøkrepsen i 

området vil også bli berørt.  
 
  
Kjemikaliebruk 
Under gruvedriften vil det benyttes flotasjons- og flokkuleringskjemikalier.  
 

• Flotasjonskjemikalier (ved 4 millioner tonn råmalm per år) 
o H2SO4 (800 tonn/år) 
o Vannglass (720 tonn/år) 
o Dekstrin (120 tonn/år) 
o Flotinor SM 15 (720 tonn/år) 
o Flotinor S2 (240 tonn/år) 
o Flotol B (32 tonn/år) 

• Flokkuleringskjemikalier 
o Magnafloc 155 (10 tonn/år) 

 
Bellona reagerer på at søker benytter seg av LC50-verdier som grenseverdier for en rekke av 
kjemikaliene som er planlagt brukt. For flokkuleringskjemikaliet Magnafloc 155 er det 
oppgitt PNEC-verdier (Predicted Non Effect Concentration) for både kronisk og akutt 
giftighet. Men for flotasjonskjemikaliene Flotinor SM 15, Flotinor S2 og Flotol B benytter 
man seg av LC50-verdier. LC50 (Lethal Concentration, 50%) er et mål for den 
konsentrasjonen av et kjemikalie som tar livet av 50 prosent av individene i en populasjon. 
Denne verdien kan ikke benyttes som en grenseverdi hvor man gi inntrykk av at utslippet er 
uproblematisk bare man holder seg under denne.  



 
Det er et voldsomt gap mellom PNEC-verdier og LC50-verdier. Som et eksempel kan vi se på 
Magnafloc 155 hvor søker oppgir at PNEC-verdiene for dette kjemikaliet er 40 µg/l (kronisk 
giftig) og 400 µg/l (akutt giftig). LC50 verdien med tanke på fisketoksisitet er i følge 
produktdatabladet 357 mg/l. LC50-verdien ligger altså i dette eksemplet henholdsvis 10.000 
og 1.000 ganger høyere enn PNEC-verdiene.   
 
Søker må skaffe til veie hensiktsmessige grenseverdier også for flotasjonskjemikaliene før de 
kan vurdere konsekvensene av slik bruk. Konsentrasjoner langt under LC50-verdiene kan ha 
store negative effekter på fisk og andre organismer i Førdefjorden. Siden det i dette tilfellet er 
snakk om en utslippsaktivitet over lang tid (50 år) vil det viktig å få klarhet i dette før det tas 
stilling til søknaden om utslippstillatelse. 
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