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Grafitt-utvinning i Øksnes?

”

Det er en 
engasjert og
optimistisk
Steve Hauge-
rud i selskapet 
Norwegian
Graphite AS
som deler
sine tanker om
de enorme verdiene og
mulighetene som ligger i
framtidg grafitt-
utvinning også i Øksnes.

Tommy Hansen
tommy@oksnesavisa.no               90 62 59 55

Øa skrev i januar 2013 om
Norwegian Graphite som da
var godt i gang med kartleg-
ging av granitt-forekomster i
Sortland, og spesielt i området
ved Jennestad. I dag er dette
arbeidet kommet mange skritt
videre, og der de økonomiske
utfordringene avgjør hvorvidt
selskapet makter å komme i
gang med utvinning og pro-
duksjon av grafitten. Metallet
er nemlig i stadig større etter-
spørsel på verdensmarkedet,
og Haugerud mener at det ab-
solutt er spennende å se mot
Øksnes også.

1.400 MILLIARDER 
KRONER
Det er uttalt fra nasjonalt hold
at det er verdier for om lag
1.400 milliarder kroner i bak-
ken i Norge i form av ulike
metallforekomster. I Øksnes
kommune er det slått fast at
det fins metallforekomster av
nasjonal interesse, noe geolog i
Statoil Barry Schønningsen har
bekreftet.

– NGU gjorde i fjor som-
mer kartlegginger i Vesterålen,
da også i Øksnes, og det er he-
vet over en hver tvil at det fins
store forekomster av grafitt.
Ved blant annet Romset, Tun-
stad, Meløya og hele fjellkje-
den langs Øvergårdsfjellet er
det forekomster, uten at det er
foretatt videre prøveboringer
og videre dokumentering.
Med den store etterspørselen
etter grafitt av god kvalitet, så
er dette vanvittig spennende –
også sett med øksnesbriller,
mener Haugerud.

TESLA
De fleste har kanskje fått med

seg den rivende
utviklingen for el-
biler, der produ-
senten Tesla nes-
ten er blitt som et
ikon og fore-
gangsbil å regne.
Haugerud sier at
eierne av Tesla
planlegger å
bygge en kjem-
pefabrikk i USA
som vil kreve
tilgang på gra-
fitt til elbil-bat-
teriene som til-
svarer den to-
tale tilgangen
på verdens-
markedet i
dag.

– Med én
million pro-
duserte Tes-
la-biler så
kreves det at
det åpnes
opp hele
fem nye
gruver. Og
hvorfor
skal ikke
en av disse
ligge i
Vesterå-
len? spør
han reto-
risk.

– HVOR ER DE SKARPE
HODENE?
Haugerud er videre overbevist
om at det fins mer enn tilstrek-
kelig med skarpe hoder i regi-
onen, og han undres litt over
hvorfor ikke flere etter hvert
har begynt å snakke om de
enorme verdiene som ligger i
bakken. 

– EU har for eksempel 
innsett at grafitt av god kva-
litet kommer til å bli en kritisk
mangelvare i framtiden, og
har sågar bevilget en milliard
euro til forskning på dette fel-
tet, utdyper han, og etterlyser
engasjement fra disse skarpe
hodene.

– Hvilke andre bruksområder

enn til bat-
terier til el-
biler har så
denne gra-
fitten?

– Oj, det er
mange.
Batterier er
nevnt, men
for fornybar
energi fins
det mange
bruksområ-
der. Oljein-
dustrien har
også for
lengst fattet
stor interesse
for materialet.
Tenk deg at
man maler fly-
ene med ma-
ling som inne-
holder grafitt,
for så igjen å
sette strøm på
malinga for å
fjerne is i stedet

for å benytte miljøskadelige
produkter? Ja, bruksområdene
er mange og spennende, fast-
slår han engasjert.

FINANSIERING
Norwegian Graphite AS har
altså store planer for utvin-
ning av grafitt, og da i første
omgang på Sortland og Jenne-
stad. Men Haugerud er av den
soleklare oppfatning at dette
er spennende sett fra Øksnes
også.
– Nå jobber vi mot å finansiere
en fabrikk i området som
nevnt, en investering som kre-
ver i størrelsesorden 65 millio-
ner. Men som jeg til stadighet
understreker så vil etterspør-
selen av grafitt eksplodere på
verdensmarkedet. Og da øn-
sker vi å være en del av denne
utviklingen – og gjerne med
Øksnes inne i bildet, konklu-
derer Steve Haugerud og Nor-
wegian Graphite AS.

Faksimle fra
januar 2013
da en mulig
grafitt-ut-
vinning i
Øksnes ble
presentert
første gang.

Selskapet NorwegianGraphite AS er i gangmed å kartlegge om-fanget av granitt i Sort-land kommune, samtidigsom et arbeid inn motØksnes allerede erstartet. Steve Haugeruder selskapets mann lo-kalt og han beretter ommeget spennende pla-ner.

ØA skrev for noen uker sidenat det ligger verdier for om lag1.400 milliarder kroner i bak-ken i Norge i form av ulikemetallforekomster. I Øksneskommune er det slått fast atdet fins metallforekomster avnasjonal interesse, noe geolog iStatoil Barry Schønningsen harbekreftet. Selskapet Norwe-gian Graphite AS ble dannet imars i år og er allerede i gangmed å lete etter grafitt i Sort-land. Om de finner noe driv-verdig, kan det i følge Sort-landsAvisa blir storstilt gruve-drift og nye fabrikker påJennestad og Vik. Øksnesvæ-ringen Steve Haugerud er sel-skapets mann lokalt og hanforteller om spennende planer.
– Grafitt er et metall somstadig blir mer og mer etter-spurt på verdensmarkedet. I2011 sto Kina og Nord Koreafor utvinning av hele 82 pro-

sent av grafitten på verdens-markedet og det forventes enstadig større etterspørsel etterdette fleksible og verdifullemetallet. Og da er både Sort-land og Øksnes kommuner iså måte meget spennende åjobbe ut i fra, da basert på his-toriske data. Selskapet harbrukt flere uker på å kartleggeforekomster i Sortland, og jegpersonlig arbeider i dag innmot Øksnes med å kartleggeaktuelle grunneiere og innhen-te tillatelser fra disse for ågjennomføre et liknende ar-beid i Øksnes. Selskapet harfull fokus på regionen medtanke på utvinning av grafitt,bekrefter Haugerud.
FLAK-GRAFITTDet som konkret er tenkt ut-vunnet er det som kalles flak-grafitt, noe som er en megetettertraktet vare på det inter-nasjonale markedet. Grunnentil dette er mange, men detfaktum at kun om lag 400.000tonn flakgrafitt årlig blir tatt uter en del av likningen. I tilleggkan dette metallet brukes iutallige produkter på grunnav sin gode evne til å ledestrøm. Batterier, mobiltelefo-ner, flymaling og elbiler er kunnoen av bruksområdene. Hau-gerud utdyper:– Flakgrafitt leder strøm 200ganger bedre enn kobber.Også for oljeindustrien kandette være meget spennende,da kanskje spesielt for olje-vern. Ved hjelp av nanotekno-logi kan man utvikle svamper

tilsatt denne typen grafitt somigjen kan suge opp olje fra ha-voverflaten. Det fine her er vi-dere at svampene kan så for-brennes og skape varme, og såigjen brukes på nytt til olje-vern-formålet. Derfor er oljein-dustrien absolutt aktuell somen framtidig samarbeidspart-ner, forteller Haugerud enga-sjert.
ØVERGÅRDENDet Haugerud konkret har ar-beidet med en tid nå er å opp-nå kontakt med grunneiere iområdet rundt Øvergårdsfjel-let, der man tenker de størsteforekomstene av flakgrafitt iØksnes befinner seg. Han harallerede fått avtaler med seks,syv grunneiere, noe som er av-gjørende for videre framdrift.– Vi er avhengige av konkre-te avtaler med hver enkeltgrunneier i et område vi syn-tes er spennende å utforske ogkartlegge videre. Selskapet måforeta boreprøver i grunnensom er med på å avgjøre omområdet kan være drivverdig.Men vi er avhengige av å haminst 20 grunneiere med pålaget før vi kan gå videre iØksnes, og min oppfordringkan da være at grunneiere sombor i området som her nevnt,og som har en tanke om at detkan være forekomster i grun-ner rundt deres eiendommer,bare kan ta direkte kontaktmed meg. Det vil jeg i så måtesette stor pris på. Vi er av-hengig av å spille på lag medlokale krefter og grunneiere,

og det akter Norwegian Grap-hite AS å gjøre videre, presise-rer Haugerud.
Han sier videre at ved eneventuell etablering i Øksnesså kan dette skape ringvirk-ninger med tanke på sysselset-ting. Ved å ha én person aktiv igruvedrift så kan dette få kon-sekvenser for fem andre stil-linger tilknyttet dette. 

MANGE BRUKSOMRÅDER– Hva annet kan så flakgrafittbenyttes til som gjør metallet såettertraktet?– Oljeindustrien er alleredenevnt. Men også for fornybarenergi finnes det mangebruksområder, der jeg kan taet eksempel: Se for deg at dukjører elbil til Esso, setter den-

ne på ladning og går inn ogkjøper deg ei pølse og spiserdenne. Og før du er ferdigspister batteriet fullt oppladet – ogda takket være innholdet avgrafitt i batteriet i bilen. Ogtenk om du maler flyene medmaling tilsatt grafitt og så set-ter strøm på malinga for å fjer-ne is på flykroppen i stedet forå behandle det med ulike farli-ge kjemikalier? Dette på grunnav flakgrafittens gode egen-skaper til å lede strøm, under-streker Haugerud.
– Og som sagt, det kan liggespennende framtidsutsikterrundt en slik utvinning – ogdet fra Øksnes kommune, av-slutter Steve Haugerud, Nor-wegian Graphite sitt ansikt iregionen.

– Meget spennende 

Steve Haugerud er selskapets mann lokalt, og han setter pris på kon-
takt med øksnesværinger som mener de kan ha granitt-forekomster i
nærheten av sine eindommer. 

Foto: Johnny Myhr-Hansen, SortlandsAvisa
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Sjefsgeolog Rasmus Blomqvist iNorwegian Graphite AS oggrunneier i Vik i Sortland Sig-mund Ludvigsen viser måleut-styret som brukes til å lokaliseregrafitten. Foto: Johnny Myhr-Hansen, SortlandsAvisa
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Øksnesværingen Steve Haugerud er Norwegian Graphites mann ute i felten, og han er overbevist om at det ligger store verdier og muligheter –
også i Øksnes.

Her viser Haugerud et eksempel på fet og god grafitt fra Øksnes.

Fortsatt like spennende

2,6 mrd. til skredsikring av fylkesveier
– Sikring av skredutsatte strekninger og punkt på
vegnettet er en viktig del av arbeidet for tryggere
trafikk og et mer effektivt transportsystem. Slike
tiltak er også med på å få bort noe av den uvissheta
mange opplever når en daglig må ferdest langs vei-
er med fare for skred.  
Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i
forbindelse med at Samferdselsdepartementet nå
har godkjent handlingsprogrammet for tildeling av
statlige tilskudd til skredsikring på fylkesveiene for
de fire åra 2014-2017.

2014 2015 2016 2017 2014-2017
Nordland 30 105 170 118 423 mill.


