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1 Nasjonal bakgrunn  
 
Internasjonalt og i Norge1 er det sterk fokus på leting, utvinning og prosessering av mineralske råstoffer. EU 
har iverksatt et eget råmaterialinitiativ2,3, og i Norge kom en ny strategi for mineralnæringen tidlig i 20134. 
Det er blitt bevilget 100 mill. kroner til NGU fra staten til økt prospektering i Nord-Norge5.  Fra 2013 ble det 
i tillegg gitt tilskudd til økt prospektering i Sør-Norge. Strategi for mineralnæringen legger til rette for lønnsom 
og vekstkraftig mineralnæring i Norge. Daværende Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte 
strategien den 13. mars 2013 og momentene er fulgt opp av nåværende regjering. 

"Nå skal «arvesølvet» kartlegges. Målet er at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette 
blir tidenes skattejakt i Norge. Lønnsomme mineralbedrifter gir økt verdiskaping og arbeidsplasser i 
distriktene. Nye mineralprosjekter kan gi store positive ringvirkninger i norske lokalsamfunn. Mineraler 
inngår i nesten all vareproduksjon. Stabil tilgang på mineraler er en forutsetning for økonomisk vekst og 
arbeidsplasser. Befolkningsvekst, teknologisk utvikling og økonomisk vekst, ikke minst i folkerike land i Asia, 
har ført til økt etterspørsel og høyere priser på mineraler og metaller. Norge har en variert geologi med stort 
potensial for mineralproduksjon. Lang kystlinje og nærhet til det europeiske markedet er viktige 
konkurransefortrinn. Norge skal være et attraktivt land å drive mineralvirksomhet i. Myndighetene skal bidra 
med gode rammebetingelser. Mineralbedriftene må selv utnytte mulighetene. Mineralvirksomhet skal drives 
bærekraftig. Bedriftene må ta i bruk moderne teknologi og effektive driftsmetoder", sier Giske. 

Regjeringen har fire hovedmålsettinger for mineralnæringen. Disse er: 

1. En verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god vekstkraft. 
2. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige og aktivt søke fremtidsrettede 

løsninger. 
3. Forutsigbar og effektiv saksbehandling skal være en rettesnor for alle statlige, regionale og kommunale 

myndigheters praktisering av regelverk overfor næringen. 
4. Vekstkraften i næringen skal styrkes gjennom fortsatt satsing på mineralkartlegging, tilgang på 

informasjon om norske mineralressurser, bedre ressursplanlegging, fortsatt utvikling av 
mineralforvaltningen og satsing på kunnskap og tilgang på kompetent arbeidskraft.   
 

I strategien er det presentert tiltak på en rekke områder. Kartlegging av mineralressursene, investering og 
kapitaltilgang, utdanning og kompetanse, forskning og utvikling, miljø, samfunnsansvar, et forutsigbart 
rammeverk og mineralvirksomhet i samiske områder. Arbeidet med strategi for mineralnæringen har vært en 
bred prosess. Det har vært nær dialog med bedrifter, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, forsknings- 
og utdanningsmiljøer, miljøbevegelsen, sjømatnæringen og Sametinget for å nevne noen. 

 
1 Nordområdemeldingen (http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/nordomradeportalen/portalens-
forside/nordomraademeldingen.html?id=663593) 
2 The Raw Materials Initiative‐Meeting our Critical Needs for Growth and Jobs in Europe, Brussels. 2008 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-
materials/public-consultation/index_en.htm) 
3 EU Roadmap to a Resource Efficient Europe (http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/) 
4 Regjeringen, Giske med strategi for mineralnæringen, 2011. (http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2011/giske‐
medstrategi‐for‐mineralnaringen.html?id=643474) 
5 MINN–Mineralleting i Nord-Norge (http://www.ngu.no/en-gb/Aktuelt/2012/MINN-programmet-utvides-til-Sor-Norge/) 
 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/nordomradeportalen/portalens-forside/nordomraademeldingen.html?id=663593
http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/kampanjer/nordomradeportalen/portalens-forside/nordomraademeldingen.html?id=663593
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/raw-materials/public-consultation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2011/giske%E2%80%90medstrategi%E2%80%90for%E2%80%90mineralnaringen.html?id=643474
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/pressesenter/pressemeldinger/2011/giske%E2%80%90medstrategi%E2%80%90for%E2%80%90mineralnaringen.html?id=643474
http://www.ngu.no/en-gb/Aktuelt/2012/MINN-programmet-utvides-til-Sor-Norge/
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Strategien en viktig etappe i det langsiktige arbeidet for å realisere de betydelige verdier som ligger i norske 
fjell. 
 
Mineralstrategien legger til rette for økt innstas på prospektering, samordning av planprosesser og utvikling 
av miljøvennlige løsninger for deponering og alternativ anvendelse av restmasser. Spesielt fremheves behovet 
for at fylkeskommuner og kommuner ved utarbeidelse av planstrategier legger opp til langsiktig og helhetlig 
utnyttelse av mineralressurser. Regjeringens mål er en verdiskapende og lønnsom mineralnæring med god 
vekstkraft.  
 
Det er videre i 2019 utarbeidet en egen mineralstrategi for Nord-Norge i regi av Nordnorsk råd6 som skal legge 
til rette for økt fremtidig utnyttelse av nord-norske mineralske råmaterialer. Strategien legger et godt grunnlag 
for utvikling av denne type aktivitet i regionen. 

1.1 Regional bakgrunn 
 
På Indre Helgeland finnes en rekke påviste interessante ressurser og tidligere gruvevirksomhet i Bleikvassli, 
Mofjellet, Altermark, Svenningdal og pågående aktivitet i Seljeli, Tomma og på Storforshei gjør at regionen 
har erfaring med denne type verdiskaping. Indre Helgeland har i tillegg store løsmasseressurser og egnete 
bergarter for tilslagsproduksjon og for uttak av naturstein.  
 
Det foranstående om nasjonal og regional bakgrunn var grunnlag for at Minerals Norway og Indre Helgeland 
Regionråd tok initiativ til å gjennomføre et forprosjekt i perioden januar - oktober 2015 (Forprosjekt: 
Verdiskaping på indre Helgeland fra mineralressurser – SINTEF Rapport F 27214/2015) for å sette lys på 
mulig økt verdiskaping fra mineralske ressurser i regionen. Etter forprosjektet ble det opprettet et 
hovedprosjekt "Mineralprosjektet på indre Helgeland" med finansiering fra Nordland fylkeskommune (NFK), 
Indre Helgeland Regionråd (IHR), Statskog og lokale industriaktører. Prosjektet ble søkt for en periode på 3 
år, og har fått støtte fra NFK for 4. kvartal 2016, 2017, 2018 fram til 30.10.2019. 
 
I det etterfølgende følger sluttrapport med oppsummering av aktiviteter, resultater og anbefalinger fra 
Mineralprosjektet på Indre Helgeland.      
                     

2 Målsetting 
 
Hovedprosjektet har hatt som målsetting å sørge for at regionen etablerer en pådriverrolle og et tydelig faglig 
kontaktpunkt for de relevante aktørene, slik at de mineralske ressursene kan bidra til ny verdiskaping. Etter 
endt prosjektperiode vil regionen stå bedre rustet til å kunne utvikle mineralprosjekter gjennom forbedret 
kunnskap om prosesser og forhold som er avgjørende for å kunne lykkes. 
 
Prosjektet skal ha hovedfokus på 5 prioriterte forekomstområder og jobbe målrettet for utvikling av disse. Når 
prosjektet er gjennomført skal det foreligge et beslutningsgrunnlag for om forekomstene kan kommersialiseres 
eller ikke.  
 

 
6 https://www.tffk.no/_f/p1/i54a6c7f4-5a2b-4c3c-b68c-57d75a117722/mineralstrategi-for-nord-norge.pdf 

https://www.tffk.no/_f/p1/i54a6c7f4-5a2b-4c3c-b68c-57d75a117722/mineralstrategi-for-nord-norge.pdf
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Prosjektet har på vegne av regionen samarbeidet tett med både industriaktørene, offentlige myndigheter og 
virkemiddelapparatet. Samarbeidet har fungert som en aktiv læringsarena som har gitt alle involverte parter et 
læringsutbytte. Dette har bidratt til utvikling av ny kunnskap og kompetanse, ikke minst lokalt.  
 
Prosjektet har dessuten bidratt til at de lokale og regionale myndighetene har fått tilgang til viktig 
fagkompetanse ifm. forhandlinger, avtaleinngåelser og konsesjonssøknader. Prosjektet har sikret at dette har 
funnet sted ved at det er gjennomført samlinger og workshops der sentrale aktører blir kjent og forstår 
hverandres roller i prosjektutviklingen.  
 
Prosjektet har også hatt en beredskap underveis dersom det skulle dukke opp mer interessante forekomster 
som det må arbeides konkret med. 

3 Organisering og økonomi 
 
Prosjektet har vært organisert med egen styrings- og arbeidsgruppe og innleid ekstern prosjektassistanse fra 
SINTEF Industri.  
 
Ressursperson har vært bergingeniør Per Helge Høgaas, som har 30 års erfaring fra norsk og internasjonal 
gruvevirksomhet, både på metall- og industrimineralsiden. 
 
Styringsgruppens sammensetning har hatt sterk lokal forankring. I tillegg har de private aktørene som har 
bidratt økonomisk i prosjektet hatt en representant i styringsgruppa.  
 
Styringsgruppas sammensetning har vært: 
 

 Navn Organisasjon  
Prosjekteier og leder Arne Langseth Indre Helgeland Regionråd 
Medlem Svenn Tovås Minerals Norway 
Medlem Ola Torstensen Nordland fylkeskommune 
Medlem Per Helge Høgaas SINTEF Industri 

 
Arbeidsgruppas sammensetning: 
 

 Navn Organisasjon  
Leder Svenn Tovås Minerals Norway 
Medlem Per Helge Høgaas SINTEF Industri 
Medlem Frank Priesemann Rana Gruber 
Medlem Terje Lillebjerka Mo industripark 
Medlem Wenche Hjelmseth Statskog 
Medlem Trond Refseth Privat konsulent 
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Kostnadsplan 
 

Tittel 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 
Andre kostnader   95 000   80 000   65 000     240 000 
Eksterne tjenester   430 000   360 000   290 000    1 080 000 
Konferanser, profilering   30 000   20 000   20 000     70 000 
Kostnader styringsgruppe   30 000   20 000   10 000     60 000  
Sum kostnad 585 000 480 000 385 000   1 450 000 

 
Finansieringsplan 
 

Tittel 2017 2018 2019 2020 2021 SUM 
Indre Helgeland 
Regionråd   230 000   200 000   170 000     600 000 
Nfk - Statskogordningen   20 000   40 000   30 000     90 000 
Nordland fylke   300 000   240 000   185 000     725 000 
Næringsliv   35 000       35 000  
Sum finansiering 585 000 480 000 385 000   1 450 000 
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4 Situasjonsbeskrivelse og kunnskapsstatus på Indre Helgeland basert på tilgjengelig 
informasjon 

4.1 Situasjonsbeskrivelse og kunnskapsstatus 
 
Etterfølgende kart viser en oversikt over kjente aktuelle mineralske råstoffer på Indre Helgeland som har vært 
i drift eller tidligere blitt undersøkt. 
 

 
       Fig. 1: Kart over mineralforekomster på Helgeland (Fra NGU) 
 
      
       
 
 

Kommuner: 
Grane 
Hattfjelldal 
Hemnes 
Rana  
Lurøy 
Nesna 

Rød markering = Metallmalmforekomst 
Blå markering = Industrimineralforekomst 
Grønn markering = Naturstein/Pukk/Grus 
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I tillegg til forekomstene i kartet over vil det være andre objekter i samme område som kan øke grunnlaget for 
fremtidig verdiskaping. Forekomster av denne typen vil bli nevnt i tilknytning til den etterfølgende generelle 
beskrivelsen av områdets mineralogiske potensiale.  
 
Generell beskrivelse: 
 
Møte med NGU 17.02. 2015 
https://www.ngu.no/ 
 
Deltakere fra NGU var: Peter Ihlen, Jan Sverre Sandstad, Are Korneliussen, Henrik Schiellerup og Terje 
Bjerkgård.  
 
Industrimineraler: 
 
Kalkstein/Dolomitt 
Innledningsvis ble det diskutert kalkstein/dolomitt-forekomster i regionen. NGU har utarbeidet en oversikt 
over karbonatforekomster i Norge, NGU Rapport: 2013.055 som ble brukt som grunnlag.  
I Nordland er mange forekomster, eks. Fagervollan (Rana), Surmyra (Hattfjelldal), Storakersvatnet (Rana) og 
Aldra (Lurøy) alle av betydelig størrelse.  
 
Det er økende interesse for utnyttelse av dolomitt som råstoff for magnesium og utenlandske interessenter ser 
nærmere på dette. Dolomitt importeres lokalt av SMA Mineral på Mo fra Hammerfall dolomitt på Fauske. 
Dolomitten anvendes som slaggdanner for metallprodusenter i Mo Industripark. Det er også produksjon i regi 
av SMA fra Seljeliforekomsten i Elsfjord, Vefsn kommune, Nordland. 
 
Talk 
Det finnes en større talkforekomst i Altermark – Rana kommune (Nakkan). Gruvedrift i det samme området 
har tidligere vært i regi av Norwegian Talk / OMYA. Forekomsten i Altermark er vurdert av NGU til å være 
av nasjonal interesse. Det er for tiden ingen aktører som utvikler talkressursene i Altermark, men talk er et 
interessant industrimineral med stort anvendelsesområde. 
 
Kvarts 
Det finnes flere større og potensielt viktige kvartsforekomster på Indre Helgeland. Av spesiell viktighet er 
forekomstene på Nasa og Melkfjellet i Rana. På Nasa har Elkem rettigheter og gjennomfører nå en prosess for 
avklaring av endelig tillatelse til oppstart og drift. Forekomsten på Melkfjellet er undersøkt og vurdert av 
Sibelco, som ikke lenger driver prosjektet videre.  
 
Beryllium 
Området Høgtuva i Rana kommune har i lang tid vært kjent for sitt innhold av sjeldne jordarter (REE) og 
Beryllium. NGU har hatt fortløpende geologiske undersøkelser over lang tid og det er foretatt prøveboringer.  
Flere aktører har leterettigheter i Høgtuva og det er interesse fra utenlandske aktører når det gjelder 
forekomsten av Beryllium. Det danske selskapet 21st. NORTH har tidligere inngått en avtale med grunneier 
Statskog om rett til prospektering etter beryllium på Høgtuva.  

https://www.ngu.no/


 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 10 av 62 

 

Metallmalmforekomster: 
 
Sulfidmalm 
Terje Bjerkgård fra NGU gikk gjennom og orienterte om pågående geologisk kartlegging, prøvetaking og 
feltarbeid i regi av NGU. Det ble viet størst oppmerksomhet knyttet til de mest modne områdene hvor 
potensialet for nye funn er størst. Terje Bjerkgård trakk fram områdene i Hattfjelldal, Bleikvassli og Rana som 
mest lovende.   
 
I Hattfjelldal har NGU gjennomført geokjemisk prøvetaking og geofysiske målinger, i tillegg til 
berggrunnsgeologisk kartlegging. Universitetet i Oslo vil ha en masterstudent på feltarbeid sommeren 2015.  
 
Det er påvist en rekke områder med svært høyt metallinnhold som vil bli fulgt opp nærmere. Det finske  
juniorselskapet OY Zawar Minerals innehar leterettigheter i Hattfjelldal. De svenske blokkleterne Stellan 
Burmann og Kjell Stenmark kan være kilde for ytterligere informasjon om det geologiske potensialet i 
Hattfjelldal. 
 
Regionen Hattfjelldal – Bleikvassli - Mofjell henger sammen som en metallogenetisk provins. Det har tidligere 
vært gruvevirksomhet både i Bleikvassli og Mofjellet. Ifølge Terje Bjerkgård er Mofjellet i Rana det området 
med størst potensiale for nye funn. Det er her et godt grunnlag for 3D geologisk modellering i tillegg til at det 
finnes moderne geofysikk fra området. Oppfølgende geologisk kartlegging og bakkegeofysikk med TEM-
målinger kan være aktuelt framover.  
 
Selskapet Sotkamo Silver AB har leterettigheter over Mofjell inklusive tilgrensende interessante arealer. I 
Bleikvassli finnes det kartlagt en begrenset restmalm på ca. 1 mill. tonn. Selskapet Bleikvassli Gruber har 
utvinningsrett i området, men ingen gruvevirksomhet. Eurasian Minerals AB har i tillegg leterettigheter i 
Bleikvassli. Det finnes referanseprøver fra både Mofjellet og Bleikvassli på NGU sitt borkjernelager på 
Løkken. 
 
Elkem AS har leterettigheter etter sulfider på Nasa i tillegg til avtale med Statskog ang. utvinning av kvarts. 
Det er ikke kjent at Elkem har aktivitet knytet til utvinning av sulfider på Nasa. 
 
Edelmetallmalm 
I Svenningdal i Grane kommune er det påvist forekomster av edelmetallene gull og sølv. I forekomsten 
Mikkeljord har NGU kartlagt gullførende mineraliseringer. Selskapet Eurot har en leterett i Svenningdal hvor 
det kartlegges på forekomst av sølv. På denne forekomsten har det tidligere vært gruvevirksomhet. NGU har 
også registrert en gullanomali i foten av Kjerringfjell i Rana kommune. 
 
Jernmalm 
Jernmalmene i Dunderlandsdalen har vært gjenstand for gruvedrift i lang tid i regi av selskapet Rana Gruber. 
Selskapet tar ut hematitt- og magnetittholdig jernmalm fra flere forskjellige forekomster. Det foregår i tillegg 
kartlegging og prospektering for å utvide malmgrunnlaget for framtidig drift.  
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REE/REO 
Som tidligere nevnt inneholder bergartene på Høgtuva i Rana også sjeldne jordarter i tillegg til Beryllium. 
Flere interessenter har tatt ut leterett etter metallene Niob (Nb) og Tantal (Ta) i tillegg til REO-mineraler. Det 
er ikke kjent at disse interessentene har hatt nevneverdig aktivitet de siste år. 
 
Møte med Direktoratet for mineralforvaltning 17.02. 2015 
https://dirmin.no/ 
 
Mineralprosjektet møtte senioringeniør Trond Refseth for gjennomgang av bergrettigheter og 
informasjonsutveksling for øvrig. Det ble mottatt en oppdatert liste over registrerte bergrettigheter pr. 17.02.15. 
Trond gjorde rede for direktoratets innsigelse mot det planlagte småskala kraftverket i Bordvedåga.  
Direktoratet har innsigelsesrett i alle saker som berører mineralressurser. Denne saken ligger nå hos NVE for 
avgjørelse.  
 
Det ble også mottatt informasjon ang. Sotkamo Silver som har rettigheter i Mofjellet i tillegg til orientering 
om Sibelcos arbeid med kvartsforekomsten i Melkfjellet. Angående sistnevnte ble det opplyst at Nils E 
Johannsen og Hans Øines begge innehar detaljkunnskap om denne forekomsten. For forekomstene i Mofjellet 
anbefalte Trond Refseth å snakke med Lars Loe, Lars E Loe og Stellan Burmann. Stellan Burmann har tidligere 
arbeidet som gruvegeolog i Mofjellet gruver. 
 
Samtale med 21st NORTH 22.04. 2015 (Anders Nørby Li) 
( http://www.21stnorth.com/) 
 
Gjennom den offisielle websiden til 21.st NORTH ble det opprettet kontakt med CEO Anders Nørby Li. Han 
ga en grundig gjennomgang av prosjektet med status pr. april 2015. Selskapet arbeider nå med å reise penger 
til videre prosjektarbeid framover. Forutsatt vellykket emisjon så vil det bli gjennomført boring på forekomsten 
i 2016. Det ble videre diskutert marked og mulig avsetning for et berylliumkonsentrat. Markedet er preget av 
noen få større aktører og 21.st NORTH legger opp til en årlig produksjon på 500 tonn, hvilket tilsvarer ca. 10 
% av total global produksjon. Selskapet fremstår som seriøst og med en realistisk plan for videre aktivitet. 
Selskapet har sin nåværende største aktivitet på Grønland. 
 
Samtale med Elkem 27.04. 2015 (Jan Magne Larsen) 
(https://www.elkem.com/) 
 
Samtalen dreide seg i hovedsak knyttet til prosjektutviklingen for kvartsforekomsten på Nasa. Fylkesmannen 
i Nordland har lagt ned innsigelse til reguleringsplan for området. Det er gjennomført mekling i saken mellom 
Rana kommune og Fylkesmannen i februar 2015, uten at det er oppnådd enighet. Saken er oversendt fra Rana 
kommune til Fylkesmannen i Nordland hvor nå saken forberedes og oversendes KMD for endelig avgjørelse. 
Et utfordrende element i saken er forholdet til reindriftsutøvere på svensk side av grensen ved Nasa. Det vil 
være viktig å følge opp videre saksprosess for et fremtidig kvartsuttak på Nasa. 
 
 
 

https://dirmin.no/
http://www.21stnorth.com/
https://www.elkem.com/
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Samtale med Sotkamo Silver 27.04. 2015 (Timo Lindborg) 
http://www.silver.fi/sivu/en/ 
 
Det ble første gang etablert kontakt med Timo Lindborg under GeoNor-konferansen 2015, i Mo i Rana. Under 
telefonsamtalen ble det informert om at det ikke for øyeblikket foreligger en detaljert plan for rettighetene som 
innehas i Rana kommune. Det skal etableres et norsk datterselskap av Sotkamo Silver som skal lede og drive 
de norske prosjektene framover. Sotkamo Silver ser for seg å utvikle de viktigste rettighetene i Rana framover 
og ser for seg synergier med MIP, tilgjengelig infrastruktur og med Rana Gruber som viktige forutsetninger 
for å lykkes. 
 
Møte med Eurasian Minerals 08.08. 2015 
http://www.eurasianminerals.com/s/Home.asp 
 
Under møtet og gjennomgangen med NGU ble Eurasian Minerals Ltd. nevnt som rettighetshaver i Hattfjelldal. 
Det ble opprettet kontakt med selskapet gjennom hjemmesiden og etter hvert ble det også avtalt et møte, da 
representanter for selskapet hadde planlagt gjennomgang av borkjernematerialet på Løkken og besøk hos 
NGU. Til stede på dette møtet var GM Exploration Eric Jensen, Prospecting chef Peter Mitchell og en svensk 
medarbeider.  
 
Eurasian Minerals virker å være en seriøs aktør og hadde klare planer for ytterligere geologisk arbeid i området 
sommeren 2015. De var videre veldig opptatt av tidlig å etablere god kontakt med lokale myndigheter og 
lokalmiljø. De var også veldig interessert i å samarbeide videre med Mineralprosjektet på Indre Helgeland. 
Det vil bli holdt løpende kontakt med Eurasian for å få oppdatert informasjon ang. løpende aktiviteter. 
 
Samtale med Rana Gruber 12.05. 2015 
http://www.ranagruber.no 
 
Det er gjennomført en samtale med gruvesjef Anders Bergvik. Rana Gruber gjennomfører ikke 
prospekteringsboring i 2015 pga. anstrengt økonomi. Bergvik nevnte spesielt det ansvaret Rana Gruber tar for 
lokalmiljøet rundt gruvevirksomheten. Det er etablert et 5-årig fond hvor det er avsatt kr. 50.000 årlig til 
nærmiljøtiltak. I planlegging og gjennomføring av slike tiltak er det opprettet en tett dialog med Statskog. Det 
er blant annet kjøpt inn utstyr for prøvefiske.  
 
Samtaler med Eurot, Omya, SMA Mineral, Statskog, Svein Stensrud, Ola Skattum og Øyvind 
Pedersen. 
 
Eurot AS 
Det er gjennomført en samtale med Christian Sivertsen i selskapet Eurot. Selskapet har en leterett i 
Svenningdal, Grane kommune. Leteretten er tatt ut i et område hvor det tidligere har vært sølvgruve. Sivertsen 
er hobbygeolog og har et ønske om å utvikle leteretten i egen regi i første omgang. Det vil etter hvert kunne 
bli aktuelt å se etter samarbeidspartnere. Selskapet er interessert i å samarbeide med Mineralprosjektet. 
 
 

http://www.silver.fi/sivu/en/
http://www.eurasianminerals.com/s/Home.asp
http://www.ranagruber.no/
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Omya Knarrevik 
www.omya.com 
 
Omya hadde tidligere rettigheter til talk fra forekomstene i Altermark, Rana kommune. Omya har pt. solgt seg 
ut av talkmarkedet. Selskapet hadde tidligere rettigheter til forekomsten Nakkan, også i Altermark, som av 
NGU er klassifisert som av nasjonal betydning. Lars Frydendal, produksjonssjef ved Omya Knarrevik er 
usikker på om Omya igjen ønsker å gå inn i talkmarkedet. Forekomsten i Altermark bør vurderes nærmere, 
enten via industrielle aktører eller gjennom markedsføring av grunneier/kommune. 
 
SMA Mineral 
https://smamineral.se/sv/ 
 
SMA Mineral produserer brent kalk lokalt på Mo i egne kalsineringsovner i Mo industripark. Kalken brukes 
som slaggdanner for metallprodusentene i industriparken. Virksomheten er basert på importert kalk fra 
Franzefoss Tromsdalen og dolomitt fra Seljeli i Vefsn. Lokal kalk og dolomitt fra Rana har ikke god nok 
kvalitet for å kunne brukes i prosessen for SMA Mineral. Selskapet vurderer nærmere en kalkstein fra 
Ljøsenhammer i Misvær kommune. 
 
Statskog (Tare Steiro 22.04.15) 
http://www.statskog.no/Sider/forsiden.aspx 
 
Statskog er Norges største grunneier og har dermed rettigheter til grunneiers mineraler. Statskog har som 
ambisjon å ivareta og utvikle verdier på statens grunn. Fokus for selskapet i mineralsammenheng er å være 
grunneier og innta en forutsigbar rolle mhp. muligheter for mineral-virksomhet. På Indre Helgeland har 
Statskog prosjektsamarbeid med bl. annet Elkem ang. kvarts på Nasa, på Høgtuva med 21st NORTH ang. 
beryllium og med Rana Gruber ang. avslutning og etterbruk i dagbruddsområdet på Storforshei.  
 
Svein Stensrud 
Svein Stensrud er registrert som rettighetshaver til leterett i Bleikvassli og Høgtuva. Gjennom samtale ble det 
avklart at Stensrud ikke har opprettholdt rettigheter i de to nevnte områdene. 
 
Ola Skattum 
Ola Skattum har leterettigheter på Høgtuva i Rana etter REE og Niob. Det har ikke lyktes å få kontakt med 
Skattum. 
 
Øyvind Strandern Pedersen 
Øyvind Strandern Pedersen har leterett på Høgtuva. Det har ikke lyktes å få kontakt med Perdersen. 
 
 
 
 
 

http://www.omya.com/
https://smamineral.se/sv/
http://www.statskog.no/Sider/forsiden.aspx
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For systematisk gjennomgang og samlet vurdering vil de viktigste mineralske ressursene på Indre Helgeland 
bli inndelt i følgende hovedtyper: 
 
 Metallmalmforekomster i Hattfjelldal 
 Sulfidmalmforekomster i Mofjellet 
 Kalkstein på Aldra 
 Talk på Alteren 
 Høgtuvaforekomsten 

 

5 Gjennomførte aktiviteter 
 
Det har over hele prosjektperioden vært gjennomført en rekke forskjellige aktiviteter. Det har blant annet vært 
avholdt i alt 11 møter i styrings/arbeidsgruppe, gjennomført 2 heldags workshops på mulighetene på Høgtuva, 
vært gjennomført geologisk befaring ved masseuttak i Mofjellet berghaller, deltakelse på GeoNor-konferansen 
og avholdt koordineringsmøter med NGU og DMF i tillegg til løpende dialog med eksisterende industriaktører 
og mulige interessenter.  
 
Referater fra møter i styrings/arbeidsgruppe er vedlagt i tillegg til årsrapporter og referater fra workshops. 
Annen relevant informasjon fra prosjektarbeidene er enten lagt ved eller det er linket opp til dette hvor det er 
mulig.  
 
Det har blitt utarbeidet en informasjonsbrosjyre på norsk om prosjektet med dets planer og målsettinger. 
Brosjyren har vært aktivt brukt for markedsføring av prosjektet og dets samarbeidspartnere. Brosjyren er 
tilgjengelig både digitalt og trykket versjon. 
 
Brosjyre Mineralprosjekt Indre Helgeland: 
 

 
 

Brosjyren kan i sin helhet lastes ned fra Rana Utviklingselskaps hjemmeside7 
 

7 http://www.ru.no/ 

http://www.ru.no/
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6 Vurdering av muligheter  

6.1 Metallmalmforekomster i Hattfjelldal 
 
Potensialet i Hattfjelldal er ifølge NGU betydelig og området er et av de mest interessante med tanke på nye 
drivverdige funn av sulfidmalmer. NGU har i løpet av sommeren 2017 gjennomført kartlegging i området og 
det har blitt utarbeidet en ny statusrapport høsten 2017. I løpet av året er det kommet inn nye rettighetshavere 
i området rundt Favnvatnet, som indikerer interesse fra utenlandske juniorselskap. Interessenten er et finsk 
selskap ved navn OY Zawar Resources.  
 
NGU foreslår følgende for Hattfjelldal: 
 

 
 
Prosjektet har etablert kontakt for å kartlegge selskapets ambisjon og målsettinger, og legge til rette for 
samarbeid med tanke på fremtidig utvikling av forekomstene i Hattfjelldal. Prosjektet har dialog med 
kontaktperson Markku Iljina i Zawar som vi har kontaktet for nærmere samarbeid. Arbeidet med 
sulfidmalmene i Hattfjelldal har ikke medført økt aktivitet i regionen.  
 
NGU rapport 2018-005 oppsummerer geologisk status for området.8 

6.2 Sulfidmalmforekomster i Mofjellet  
 
Prosjektet har hatt løpende dialog med Sotkamo Silver AB, som har rettighetene i Mofjellet. Det ble 
gjennomført et møte med selskapets CEO Erkki Kuronen under GeoNor-konferansen 2017. Sotkamo Silver 
arbeider med utvikling av en ny geologisk modell for Mofjellet. Prosjektet har også kontakt med 
Nasjonalbiblioteket som har satt i gang en større utvidelse av eksisterende fjellhaller i Mofjellet.  

 
8 https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2018/2018_005.pdf 

https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/2018/2018_005.pdf
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Gjennom dette samarbeidet har vi mottatt prøver fra kartleggende boring, underlagsdokumentasjon og vi vil i 
tillegg få anledning til befaring for evt. geologisk oppfølging. Analyser fra kartleggende boringer utført i 
forbindelse med Mofjellet fjellhaller er lagt ved under. Man kan lese ut av tabellen at ingen analyser viser 
særlig forhøyete verdier for basemetaller. 
 
Tabell: Analyser fra undersøkelser Mofjellet fjellhaller: 

 

From: ALS Laboratory Group Norway AS, Drammensveien 173, N-0277 Oslo. Tlf. +47 2213 1800.  Faks. +47 2252 5177.  Email:  info.on@alsglobal.com
To: Structor Geomiljø AS  Ref: Ane Damberg  [ane.damberg@structor.no]
Program: MATERIAL
Ordernumber: N1712002  ( 417031; Mo i Rana - borekaks )
Report created: 2017-07-27 by nadide.donmez
ELEMENT SAMPLE P1 Borekaks P2 Borekaks P3 Borekaks P4 Borekaks P5 Borekaks P6 Borekaks P7 Borekaks P8 Borekaks P9 Borekaks P10 Borekaks P11 Borekaks P12 Borekaks P13 Borekaks P14 Borekaks P15 Borekaks
Tørrstoff (L) % 99,9 99,9 99,8 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,6 99,3 99,8 99,7
SiO2 % TS 65,7 71,2 71 73,6 76,3 73,6 73,9 75,6 71 77 72,6 73,3 71,6 69,6 72,5
Al2O3 % TS 13,1 12,4 13,1 13,9 12,7 12,1 14 13 15,1 13,2 12,9 12 11,9 11,2 11,8
Kalsiumoksid (CaO) % TS 4,41 2,55 2,5 2,99 3,28 2,15 3,14 2,63 2,21 2,56 3,3 3,53 3,5 3,52 2,34
Fe2O3 % TS 4,47 2,97 4,12 3,67 3,23 4,5 3,48 3,7 1,3 3,82 4 3,63 4,26 4 3,98
K2O % TS 2,2 1,88 1,6 1,36 1,26 1,71 1,39 1,51 4,38 1,43 1,58 1,54 1,65 2,11 1,98
MgO % TS 1,17 0,499 1,01 0,787 0,854 1,12 1,14 0,75 0,188 0,715 0,94 0,719 1,48 0,884 1
MnO % TS 0,101 0,0843 0,0863 0,0742 0,0853 0,082 0,0825 0,0765 0,0347 0,0806 0,091 0,0756 0,0979 0,0653 0,073
Na2O % TS 2,18 2,77 3,89 4,1 3,83 3,74 3,95 3,71 3,87 4,11 3,96 3,01 2,85 2,6 3,1
P2O5 % TS 0,0444 0,0303 0,0569 0,0481 0,0522 0,0491 0,797 0,0468 0,0145 0,0442 0,0547 0,0434 0,0678 0,0596 0,0533
TiO2 % TS 0,364 0,211 0,298 0,265 0,249 0,277 0,37 0,235 0,077 0,221 0,233 0,238 0,298 0,234 0,254
Glødetap (LOI) % TS 1,5 1,2 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,9 0,4 1,2 1,4 1,6 2,1 1,3
As (Arsen) mg/kg TS <1 <0.6 0,819 1,21 0,957 0,876 0,472 0,946 1,97 1,02 1,15 1,14 1,11 0,831 1,2
Ba (Barium) mg/kg TS 568 426 327 333 335 360 334 367 893 273 299 282 301 337 403
Be (Beryllium) mg/kg TS 0,992 0,837 1,37 1,15 1,08 1,15 1,62 1,11 2,29 1,57 1,29 0,943 1,2 1,15 1,05
Cd (Kadmium) mg/kg TS 0,474 0,444 0,0485 0,0585 0,0931 0,0825 0,0535 0,0772 <0.02 0,0473 0,0559 0,0589 0,118 0,0665 0,0965
Co (Kobolt) mg/kg TS 7,22 2,4 4,3 3,04 2,69 4,24 2,99 2,97 0,848 3,32 3,81 3,47 6,75 3,93 3,94
Cr (Krom) mg/kg TS 15,3 12,2 14,4 17,8 22,4 17,5 19,8 12,7 16,4 14,1 19 19,2 32,8 24,3 23,1
Cu (Kopper) mg/kg TS 14,4 7,57 4,49 4,16 3,2 10,2 6,15 2,77 13,2 3,47 3,95 4,89 7,4 4,99 8,46
Hg (Kvikksølv) mg/kg TS <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
Mo (Molybden) mg/kg TS 2,19 0,844 1,34 2,26 0,51 0,809 0,48 <0.5 <0.5 <0.5 0,586 0,524 1,18 0,504 0,843
Nb (Niob) mg/kg TS <5 4,97 4,66 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Ni (Nikkel) mg/kg TS 4,25 1,83 2,59 2,08 2,15 2,81 2,29 1,43 1,9 1,98 3,89 3,49 4,77 2,63 3,98
Pb (Bly) mg/kg TS 67,8 69,1 8,85 11,3 13,2 13 13,2 10,2 41,3 6,84 8,08 7,96 13,2 10 12,2
S (Svovel) mg/kg TS 2070 1800 304 414 283 877 371 428 412 145 326 314 529 365 333
Sc (Scandium) mg/kg TS 19,3 13,9 10,6 11,6 9,62 11,5 10,9 12,6 3,13 10,3 12,1 11,1 12,4 10,5 12,2
Sn (Tinn) mg/kg TS 1,72 1,31 1,28 1,14 1,36 1,36 1,02 0,995 0,739 1,26 1,56 1,65 1,07 1,2 1,45
Sr (Strontium) mg/kg TS 138 104 73,6 79,5 140 79 152 92,8 260 72,4 79,4 90,4 91,3 104 76,3
V (Vanadium) mg/kg TS 68,6 10,9 19,8 13 14,1 14,9 14,8 13,2 4,78 13,1 16,7 13,9 43,7 14,7 16,9
W (Wolfram) mg/kg TS 2,54 3,07 2,75 5,75 2,52 1,87 1,8 1,72 2,59 1,95 1,86 1,67 1,92 1,83 1,48
Y (Yttrium) mg/kg TS 28 33,3 30,3 32,6 34,2 29,8 29,1 28,9 7,7 32,8 31,7 29 24,6 26,1 26,8
Zn (Sink) mg/kg TS 197 164 84,1 76,9 66,1 86,2 74 65,2 20,6 57,4 60,2 56,4 80,1 70,1 93,3
Zr (Zirkonium) mg/kg TS 84,7 102 92,9 100 111 99,4 106 97,7 42,5 98 91,7 89 87,8 87,5 88,4
Th (Thorium) mg/kg TS 2,79 3,69 3,37 3,48 3,87 3,5 4,09 3,32 1,05 3,31 3,21 3,08 2,69 3,02 2,66
U (Uran) mg/kg TS 1,32 1,5 1,44 1,26 1,59 1,62 1,46 1,33 0,827 1,27 1,25 1,16 0,906 0,992 0,875
Tørrstoff (E) % 100 99,9 99,7 99,9 99,9 99,9 99,9 99,8 100 99,9 99,4 99,7 99,9 99,6 99,7
TIC % TS 0,249 0,216 0,093 0,088 0,108 0,09 0,118 0,085 0,177 0,065 0,276 0,198 0,162 0,532 0,164

Please note: This report is preliminary and does not contain all relevant information.
For the definitive and complete reporting of the results, reference is made to the
corresponding signed final report from ALS Laboratory Group Norway AS

Analyses that are not ready yet are shown as "**********".
Analyses that are not measured  are shown as "          ".
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Vi har også mottatt underlagsrapport fra Statsbygg ang. Mofjellet berghaller: 
 

 
 
Rapporten kan lastes ned i sin helhet fra Rana Utvikling sin hjemmeside.9 
 
Dette tette samarbeidet kan ha stor betydning for Sotkamo Silver i arbeidet med utvikling av Mofjellet. I 2018 
har vi hatt løpende dialog med Sotkamo og assistert for selskapets søknad om forlengelse av leterettigheter i 
Mofjellet. Fra Direktoratet for mineralforvaltning er en søknad om forlengelse avslått, hvilket kan ha alvorlige 
konsekvenser for Sotkamo. MPH ønsker å bidra til at Sotkamo fortsetter sitt utviklingsarbeid i Mofjellet.  
 
I løpet av 2019 har det vært gjennomført en befaring i Mofjellet, og det er gjennomført geologisk feltarbeid i 
regi av rettighetshaver. Sotkamo har signalisert at arbeidet med utvikling av Mofjellet vil bli gitt høyere 
prioritert etter oppstart av selskapets gruve i Finland nå er gjennomført. Sotkamo er en seriøs aktør som det 
bør opprettes et tettere samarbeide med.  Resultater fra kartleggingsarbeidet som er utført av to studenter fra 
NTNU sommeren 2019, er under forberedelse og det forventes at det vil foreligge en rapport i løpet av mai 
2020. 
 
NGU foreslår følgende for Mofjellet: 
 

 
 

9 http://www.ru.no/ 

http://www.ru.no/


 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 18 av 62 

 

 

6.3 Kalkstein på Aldra 
 
Kalksteinen på Aldra er av svært god kvalitet det har vært arbeidet med å få tilgang på grunnlagsmateriale fra 
OMYA. Forekomsten har tidligere vært godt undersøkt av NGU og det er i tillegg tatt ut et større parti kalk 
for undersøkelse. Lurøy kommune har utarbeidet et prospekt over forekomsten som gir en god oversikt over 
kvalitet og muligheter, se under: 
 

 
 
Prospektet kan lastes ned fra Rana Utviklingsselskaps hjemmeside10 
  
 OMYA har meddelt oss at forekomsten på Aldra synes å være for liten for kommersiell utnyttelse. Det har 
ikke lyktes å få på plass andre industriaktører med interesse for å arbeide videre med kalken på Aldra.  
 
Forekomsten er likevel interessant og bør undersøkes med tanke på som råstoff for høyverdige anvendelser. 
 
NGU har følgende innspill for Aldra: 
 

 
 

10 http://www.ru.no/ 
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6.4 Talk på Alteren 
 
Talkforekomsten i Nakkan på Alteren er av nasjonal interesse. Der har det vært gruvedrift fra langt tilbake, 
men det er nå mange år siden det var drift der. Det var Norwegian Talc AS som drev gruva og skipet talken til 
Knarrevik ved Bergen. 
 
Prosjektet har sett et samarbeide mellom LNS/Linnajavvre talken og Nakkan som gunstig for begge 
forekomstene. Prosjektet har mottatt beskjed fra LNS ar de ikke har kapasitet til å arbeide med begge 
forekomstene og aktiviteten på Nakkan vil fremover skje ved introduksjon for andre industripartnere.  
 
Vi har diskutert med OMYA ang. utvikling av Altermark potensialet uten at vi har fått konkret tilbakemelding. 
Det har ikke lyktes å få på plass andre industriaktører med interesse for å arbeide videre med talken på Alteren. 
Vi har fått oversendt en rapport som er utarbeidet av NGU over talkforekomstene i Altermark11, forfattere Tor 
Arne Karlsen, Edvin Rian og Oddleiv Olesen. 

6.5 Høgtuvaforekomsten 
 
I styringsgruppemøte den 28 august 2017 ble det besluttet å starte arbeid med videreutvikling av kunnskapen 
om Høgtuva for å løfte denne opp til et nasjonalt nivå.  
 
NGU hadde følgende innspill til arbeidet med Høgtuva: 
 

 

 
11 https://www.ngu.no/publikasjon/ngu-bulletin-436-2000, 93-102 
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Dette spesifikke arbeidet ble startet med en workshop i Mo i Rana den 2 november 2017, hvor bidragsytere 
fra bl. annet NGU ble invitert. Denne workshopen ble gjennomført som planlagt og med hovedfokus på 
gjennomgang av geologisk grunnlagsmateriale.  
 
I møtet ble det foreslått en videre prosess på Høgtuva ved å invitere til en nasjonal workshop hos NGU i 
november 2018 og ny workshop i november 2019. Denne siste workshopen ble gjennomført med ytterligere 
gjennomgang av historisk arbeid, nåværende status og mulige markeder for Be fra Høgtuva. Det er enighet om 
at prosjektet arbeider videre for å få gjennomført ny strukturgeologisk kartlegging i området med størst Be 
potensial. Beryllium er et strategisk kritisk metall for Europa, og vi har dialog med BeST (Beryllium Science 
and Technology Association) for mulig samarbeide om utvikling av forekomsten. 
 
NGU v/ Iain Henderson gikk gjennom underlag på Høgtuva. Han redegjorde for tidligere arbeider og 
utarbeidete publikasjoner. Det ble diskusjoner rundt tidligere boringer, kartlegging, prøvetaking og analyser. 
Det finnes kjerner på Løkken fra boringene tidlig på 1990-tallet. Det er følgelig et omfattende 
underlagsmateriale som er tilgjengelig. Det er utarbeidet flere rapporter ang. Høgtuva, siste oppdatering finnes 
i NGU publikasjon 91/81.12  
 
Det ble også nevnt at det er gjennomført oppredningsundersøkelser på Be-malmen i regi av NTH (Digre). Det 
er antakelig Norsulfid som sitter på dette materialet. Ved en eventuell fortsettelse av prosjekt på Høgtuva så 
bør man spore opp dette grunnlaget. Man må også se om et uttak av andre interessante mineraler fra 
forekomsten kan gi bedre forekomstøkonomi. 
 
Peter Mählmann fra Tropag gikk gjennom marked, priser, produsenter og utsikter for beryllium framover. Det 
er forventet et fortsatt positivt marked for beryllium framover. Et interessant poeng er at beryllium er det eneste 
kritiske metallet som er identifisert av USA. Det er et av mange kritiske råmaterialer for EU. 
 
Dag Øistein Eriksen fra Inter Pares ga en orientering om prosessering av sjeldne jordartsmineraler, beryllium 
og andre mineraler som kan komme ut av forekomsten på Høgtuva. I mange tilfeller er det snakk om 
kompliserte prosesser som krever utviklingsarbeid. Det vil ofte være snakk om en kombinasjon av tradisjonell 
oppredning etterfulgt av hydrometallurgi. Det ble opplyst at det er flere aktører som leter etter partnere og 
prosjekter i forbindelse med EU Horizon 2020 utlysninger innenfor råmaterialer og da spesielt innenfor sjeldne 
metaller og mineraler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 https://www.researchgate.net/publication/282955498_Formation_and_evolution_of_the_Hogtuva_beryllium_deposit_Norway 
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7 Oppsummering, konklusjon og anbefaling 
 
Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å arbeide for økt verdiskaping fra interessante mineralressurser på 
indre Helgeland. Vi har gjennomført dette i hovedsak ved å etablere en arena hvor mulige industriinteressenter 
kunne få tilgang til underlagsmateriale og hjelp i forbindelse med en mulig utvikling av de utpekte 
mineralressursene.  
 
Dessverre har vi ikke lyktes med å få til konkret aktivitet på noen av forekomstene, som antakelig kommer av 
at industriaktørene ikke anser potensialet som stort nok. Dette forholdet kan endres over tid og vil avhenge av 
marked, pris og etterspørsel. Det er likevel viktig å nevne at grunnlagsmaterialet som er samlet med fordel kan 
anvendes av nye og eksisterende aktører som ønsker å arbeide videre med mulighetene som finnes. For en slik 
markedsføring kan man benytte den utarbeidete brosjyren som prosjektet har fått laget. 
 
Sett i lys av omstilling av det moderne samfunnet mot grønn industri vil ikke behovet for mineraler avta, men 
tvert imot øke. Av særlig interesse i denne sammenheng er kanskje potensialet for utvikling av 
mineralressursene på Høgtuva, hvor det finnes mineraler og metaller av spesiell interesse for det grønne skiftet. 
Det bør derfor arbeides konkret framover med tanke på økt innsats for kartlegging og utvikling av potensialet 
på Høgtuva. 
 
Det anbefales derfor å utarbeide et prosjektforslag med bakgrunn i foreliggende grunnlag og innspill som er 
kommet fram gjennom gjennomførte Høgtuva workshops. En slik prosjektbeskrivelse må inneholde bakgrunn, 
målsettinger, leveranser, arbeidsbeskrivelse, organisering, kostnader og finansiering.  
 
Det er helt avgjørende at man kan knytte til seg en eller flere industriaktører eller interessenter med evne og 
interesse for det mineralske potensialet på Høgtuva, og som kan ta eierskap og drive et slikt arbeid framover. 
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8 Vedlegg: Planer og referater  
Planer og aktiviteter 2016 og 2017 
 

 



 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 24 av 62 

 

 



 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 25 av 62 

 

 
 



 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 26 av 62 

 

 
 



 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 27 av 62 

 

 
 



 

PROSJEKTNR 
102014651 

 

RAPPORTNR 
2020:00148 

VERSJON 
1 28 av 62 

 

Planer og aktiviteter 2017 
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