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Samfunnet står overfor en stor omstilling i tiden fremover, og jeg er enig i at det i den 
forbindelse er viktig å legge til rette for fremtidens mineralnæring. Mineraler er en 
forutsetning for det grønne skiftet, og de må utvinnes på bærekraftig vis. Regjeringens mål er 
at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring og bidra til at Norge leder an 
globalt som leverandør av grønne byggesteiner.  

Samtidig ser vi en sterk økning i etterspørselen etter mange av de råvarene vi trenger til 
industrien og til det grønne skiftet. Det gjør at verdens produksjon av råvarer må øke, men 
også at tilgangen til råvarer kan bli en begrensning i hastigheten i det grønne skiftet i Norge 
og andre land. 

Jeg er opptatt av disse problemstillingene, og jeg varslet tidligere i år at vi skal utarbeide en 
ny mineralstrategi som skal legges frem i løpet av 2022. Den forrige mineralstrategien er fra 
2013, også da fra en rødgrønn regjering. Blant temaene i den nye strategien er samfunnets 
og industriens tilgang til kritiske mineralske råvarer, og hvordan vi kan legge til rette for vekst 
i mineralnæringen innenfor miljømessig og sosialt bærekraftige rammer. Jeg er særlig 
opptatt av å legge til rette for å redusere konfliktnivået og bedre den lokale forankringen. 
Dette er helt avgjørende rammebetingelser og sentralt for en langsiktig mineralpolitikk og 
forutsigbarhet for næringsaktørene.  

Stabil og langsiktig tilgang til råvarer med lavt klima- og miljøfotavtrykk er en forutsetning for 
å utvikle en grønn industri, og før sommeren la vi frem et veikart for grønt industriløft og en 
batteristrategi. Her varslet vi at vi i arbeidet med ny mineralstrategi blant annet skal jobbe for 
at næringen kan bli mer sirkulær, vurdere å stille økt krav til gjenbruk av overskuddsmasser, 
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vurdere fremtiden til sjødeponi og utrede hvordan en større del av verdiskapingen i 
mineralnæringen kan bli igjen lokalt og nasjonalt.  
 
Internasjonalt samarbeid om kritiske råvarer er også viktig for det grønne skiftet, og vi 
samarbeider derfor med EU om et grønt industrielt partnerskap. Vi har også blitt med i 
Mineral Security Partnership som er et initiativ fra USA. Dette er et samarbeid mellom flere 
land om råvaretilgang, og Norge er et av landene som ble invitert til å delta. Slike samarbeid 
vil være viktige for å få opp tempoet i det grønne skiftet. 
 
For å vurdere hvilke tiltak som er aktuelle har vi også hatt en rekke møter med blant annet 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard, Norges geologiske 
undersøkelse, industrien og miljøorganisasjonene. Vi har i den forbindelse fått en rekke 
innspill og konkrete forslag som vi vil arbeide videre med i forbindelse med utarbeidelse av 
strategien. Det er også viktig å sikre ivaretakelse av samiske rettigheter, og jeg vil ha dialog 
med Sametinget om dette.  
 
Jeg viser videre til at Minerallovutvalget leverte sin innstilling NOU 2022:8 «Ny minerallov» 1. 
juli 2022. Mineralloven må, sammen med annet regelverk, sikre gode og forutsigbare 
rammevilkår for verdiskaping i mineralnæringen, og legge til rette for at mineralvirksomhet 
foregår forsvarlig og bærekraftig. Minerallovutvalget har blant annet foreslått endringer i 
mineralloven for å forbedre reguleringen av undersøkelsesfasen, bedre samordningen med 
andre lover, og forebygge og redusere konflikter, særlig i forholdet til samiske 
rettighetshavere. NOUen er på høring med høringsfrist 1. november 2022.  
 
Jeg vil se utarbeidelsen av mineralstrategien og den videre oppfølgingen av 
Minerallovutvalgets innstilling i sammenheng.  
 
Flere av forslagene peker på viktige utfordringer knyttet til mineralaktivitet og utfordringer for 
mineralnæringen, og vil vurderes i forbindelse med utarbeidelsen av mineralstrategien og 
den videre oppfølgingen av Minerallovutvalget. Det er for tidlig nå å konkludere om hvilke 
tiltak vi ønsker å gå videre med i regjeringens strategi for mineralnæringen.  
 
Med hilsen 
 

 
Jan Christian Vestre 


