Fra Allan Krill

3. høringsuttalelse til søknad om utslippstillatelse fra Nussir ASA i Kvalsund (2010/397)
Jeg viser til brevet fra NGU datert 28.03.2012 med overskrift Kommentar til høringsuttalelse fra Allan
Krill angående drift av kobbergruve i Kvalsund. Brevet tar utgangpunkt i min 1. høringsuttalelse
(13.03.2012) der jeg varslet om at Kvalsund-malmene er sulfidmalmer, og at det blir sulfider og også
svovelkis i avgangen. Uttalelsene kan leses her:
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2012/2010-397/?tab=2

NGUs kommentarbrev gir følgende inntrykk:
1. At NGU har gode kunnskaper om geologien og kobberforekomstene i Repparfjord-området, mens
min uttalelse inneholder misvisende og feilaktige opplysninger.
2. At svovelkis, som jeg varslet om, forekommer svært sjelden i de aktuelle malmene, og at andre
malmer som er rik med svovelkis ikke har geologisk betydning eller økonomisk interesse.
3. At Nussir ASAs fremdriftsplaner kan gå videre uten å forsinkes av nye sulfidundersøkelser som jeg
foreslo.
Jeg gjorde en liten siteringsfeil, som jeg korrigerte i min 2. høringsuttalelse (30.03.2012). Men ellers er
jeg ikke enig at min 1. uttalelse inneholder misvisende eller feilaktige opplysninger.
Innholdet i NGUs kommentarbrev demper ikke mine sulfidbekymringer. Tvert i mot: ved en
gjennomgang av kommentarene og tilgjengelige informasjoner, har jeg funnet flere grunner til å mene
at svovelkis er problematisk og at laboratorieavgangen som ble analysert ikke er representativ for
fremtidige gruveavganger.
Jeg tar de tre ulike punktene i samme rekkefølge.
1. Generelt sett, er geologi et fagfelt med mye synsing og mange usikkerheter. Data er ofte tvetydig, og
kan tolkes på ulike måter. Det er viktig å være åpen til data og tolkninger som utfordrer foreløpige
konklusjoner. Mine geologiske vurderinger av forholdene ved Repparfjord var nyttig, fordi jeg er godt
kjent med geologien der, men var ikke tilknyttet gruveprosjektet og dens tidligere konklusjoner.
I kommentarbrevet står det noen diskutable påstander. Det skrives at "Kobber-malmen i Nussir er av en
helt annen type enn de andre norske kismalmene, og kan bedre klassifiseres som en 'sediment-hosted
Cu-deposit'." Da vil jeg minne om kobbergruven ved Lille Raipas i Alta. Den er også en 'sedimenthosted Cu-deposit', i øverste del av en dolomitt av samme alder og type som Nussir. Lille Raipas
forekomsten også har bornitt som det viktigste kobbermineralet, og svovelkis er ikke funnet der.
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=820&p_spraak=N

Lille Raipas er en liten kobberforekomst i forhold til Nussir, der kobberet er fordelt over en langt større
strekning. Men Nussir- og Ulveryggen-malmene er ikke av en helt annen type enn Lille Raipas. Jeg har
ledet geologiske feltkurs på Lille Raipas i over 15 år, og er godt kjent med bergartene av 'Raipasgruppen' som også Nussir- og Ulveryggen-bergartene hører til. Jeg skriver dette innledningsvis, for å
tilbakevise inntrykket av at jeg ikke er kjent med Repparfjords geologi.
2. Kommentarbrevet noterer at det ikke er observert svovelkis i 16 representative prøver fra Nussirmalmen. Komposittprøvene som ble levert til avgangsundersøkelsene inneholdte heller ikke svovelkis.
Men svovelkis er allikevel kjent i Nussir-malmen. NGUs Malmdatabase har registrert mellom 1-10%:
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=774&p_spraak=N

Det er også registrert mellom 1-10 % svovelkis i Ulveryggen-malmen:
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=766&p_spraak=N

Da er det uklart hva som menes med "NGU har ikke kunnskap om at det finnes malm 'med betydelig
svovelkis' i Nussir- eller Ulveryggen-forekomsten." Jeg anser et par prosent som betydelig. De tre
komposittprøvene som ble brukt for avgangsanalysene hadde bare mellom 2,04 - 2,64%
kobbermineraler (kobbersulfider), og slike mengder med svovelkis (jernsulfid) bør betraktes som
betydelig.
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Jeg er enig med NGU at kobbermalmen ved Karl skjerp (med over 10% svovelkis) som jeg nevnte i
min første uttalelse, er av en annen type enn Nussir, Ulveryggen, og Lille Raipas. Men jeg forstår ikke
kommentaren at slike svovelkisrike malmene "opptrer i andre bergarter enn de som ønskes utnyttet i
dag." Karl skjerp ligger i de samme sandsteinene som Ulveryggen-malmen, innenfor planområdet. I de
samme sandsteinene litt utenfor planområdet finnes Skreivatnet kobberforekomst, med mer enn 10%
svovelkis.
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=772&p_spraak=N

Malmdatabasen viser mange svovelkisrike kobbermalmer i ulike bergarter i Kvalsund kommune.
http://aps.ngu.no/pls/oradb/imiobj.k_forekomstliste?f_kommunenr=2017&p_sprak=N

I kommentarbrevet står det at de svovelkisrike kobbermalmene har liten tonnasje, bare opp til 0,25
millioner tonn malm. Men også i følge kommentarbrevet, har de store kobberinnhold, opp til 10% Cu.
Dette kan tilsvare så mye som 0,025 millioner tonn ren kobber, nesten en tiendedel av kobberet som
Nussir ASA har søk om å utvinne (25 millioner tonn Nussir-malm med 1,15% Cu; og 7,7 millioner
tonn Ulveryggen-malm med 0,8% Cu. Se s.18 og s.20 i Reguleringsplan med KU 2011.)
http://www.fiskeridir.no/content/download/25754/235935/version/1/file/repparfjorden-ku-nussir.pdf

Det er riktig at de små svovelkisforekomstene har ingen økonomisk betydning i dag, men de vil ha
betydning så snart det er gruvedrift i området. Vi kan håpe at Nussir ASA finner flere kobbermalmer av
den svovelkisrike typen, som kan utvinnes i tillegg til de forekomstene som det hittil er søk om. Da blir
de totallverdiene større. Leting med kjerneboringer vil fortsette, og man må forvente at alle
kobbermalmer som blir funnet vil brukes når driften er i gang. Hvis gruveavgang er tillatt deponert i
sjøen, vil tillatelse gjelde alle malmer som er funnet. Jeg mener fortsatt at det burde blitt utført
avgangsundersøkelser av svovelkisholdige malmer.
3. I følge kommentarbrevet jobber NGU i samarbeid med og på oppdrag for Nussir ASA. NGU
fungerer i praksis som en konsulent for gruveselskapet. Etter min 1. uttalelse, ville ikke NGU støtte
mitt ønske om ytterligere undersøkelser før eventuell godkjenning av sjødeponi. Men nå kan dette
spørsmålet bli vurdert på nytt, og kanskje også av en instans som er uavhengig av gruveselskapet.

Om avgangsprøven som ble fremstilt i laboratorieforsøk og brukt til miljøvurderinger
Nussir-malmen ligger under et tynt skiferlag, som ligger under mektige grønnsteiner (se snittet Figur 18, Reguleringsplan med KU 2011.) Malmen ble sannsynligvis dannet da kobbersulfidmineraler ble
formet fra svovelholdige vesker som var på vei oppover. Bergarten dolomitt består av mineralet
dolomitt, med formel CaMg(CO3)2. Mange steder forekommer det et lag med dolomitt (blåfarget
bergart i Figur 1-8) like under skiferlaget, og på de stedene er sulfidmineralene hovedsakelig i
dolomitten.
Der dolomittbergarten mangler, ligger malmen i skifer og sandstein. Man ser i Figur 1-8 at dolomitt
mangler i de øverste 150 meter av malmsonen i nordøstlige deler av Nussir-malmen. Dolomitt treffes
først i dype borekjerner, fra ca. 200 meters dybde. Det betyr at de mest tilgjengelige malmer i Nussir
nordøst, de som skal utvinnes der først, ikke har dolomitt.
Dolomitt gjør malmen mer miljøvennlig, fordi dolomitt kan nøytralisere svovelsyre som dannes fra
oksiderende sulfidmineraler i gruveavgangen. Kalkspat, i likehet med dolomitt, er også nøytraliserende
og løses opp fortere enn dolomitt gjør. Kalkspat har formel CaCO3 som gjør den enda mer miljøvennlig
enn dolomitt, fordi den ikke gir fra seg Mg ved oppløsning. Komposittprøven 'Nussir-NE' som ble
brukt til å produsere avgangsprøve 'F12' for miljøutredningen SGS-002, er laget av den mest
miljøvennlige malmen som finnes i hele området, fordi den faktisk har kalkspat (32%) i stedet for
dolomitt (1,1%, se analyse s.3 i SGS-001). Årsaken til sitt kalkspatinnhold er forklart på s.18 i
Reguleringsplan med KU: at dolomittmineralene er lokalt kjemisk-erstattet av kalkspat.
Komposittprøven var dermed ikke representativ for dolomittholdig Nussir-malm, og ikke representativ
for dolomitt-fri Ulvegryggen-malm. Etter føre-var-prinsippet, burde miljøundersøkelsene blitt gjort på
malm uten dolomitt og kalkspat: enten Ulveryggen-malm eller Nussir-malm fra de øverste 150 meter i
Figur 1-8.
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http://www.fiskeridir.no/content/download/25754/235935/version/1/file/repparfjorden-ku-nussir.pdf

De tre malmprøvene ('Nussir-NE', 'Nussir-OW', og 'U' Ulveryggen) som ble brukt i avgangsanalysene
ble kalt for komposittprøver ('composites' SGS-001, s.1) fordi de ble komponert fra borekjerner.
Komposittprøven 'Nussir-NE', som var utgangspunkt for avgang 'F12' og miljøforsøkene, hadde
kalkspat i stedet for dolomitt. Den hadde også lav kobberverdi: Cu =1,04% (SGS-001, s.2). Malmen fra
nordøstlig Nussir har stort sett høyere verdier, oppgitt i Figur 1-8 til Cu = 1,27%, 1,70%, og 1,59%. I
NGUs Malmdatabase, er det registrert at Nussir-malmen har Cu = 1,44%. Reguleringsplan med KU
oppgir Cu-innhold som 1,14%. Når det er lav Cu-verdi i komposittprøven, blir det tilsvarende lav Cuverdi i laboratorieavgangen. Også dette gjør at avgang 'F12' som ble undersøkt i miljøutredningen
SGS-002 ikke er representativ.
Det er ingen svovelkis i komposittprøven 'Nussir-NE'. Svovelkis vil antagelig ikke forekomme i
borekjerner som har lave Cu-verdier. Mengden med Cu og S varierer fra sted til sted i malmer. Det er
bare i partier med virkelig store mengder kobbersulfider (f.eks. mer enn 10%) at det er nok svovel til å
binde med jern og danne svovelkis. Malmdatabasen har registrert Nussir-malm med over 10%
kobbersulfider og over 1% svovelkis,
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=774&p_spraak=N

men så rike malmpartier ble antagelig ikke med i komposittprøvene.
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De tre utredningene om laboratorieavgangen, med analysene av komposittprøvene og avgangene, kan
leses her:
(SGS-001) An Investigation into Recovery of copper from the Kvalsund deposit, prepared for Nussir
ASA
http://www.kvalsund.kommune.no/getfile.php/1660117.747.exxseuyrcf/8.+An+investigation+into+recovery+of+copper+from+t
he+Kvalsund+deposit.+SGS+2011.pdf

(SGS-002) An Investigation into Environmental Impact of Marine Disposal of Tailings from the
Kvalsund Deposit, prepared for Nussir ASA
http://www.kvalsund.kommune.no/getfile.php/1660116.747.afcybtrfwt/7.+Environmental+impact+of+marine+disposal+of+tailin
gs+from+the+Kvalsund+deposit.+SGS+2011.pdf

NTNU-rapporten som hjelper med å forstå innhold og prøvenummerering i SGS-001 og SGS-002:
http://www.klif.no/nyheter/dokumenter/horing/horing2010-397_flotasjonsavgang.pdf

Bergfalds avgangsbeskrivelser
Avgang fra komposittprøven 'Nussir-NE' ble vurdert i en utredning av Bergfald Miljørådgivere i 2011:
Alternativ disponering av avgangsmasse fra Nussir og Ulveryggen.
http://www.kvalsund.kommune.no/getfile.php/1660129.747.fataburdxd/20.+Alternativ+disponering+av+avgangsmasse.+Bergfal
d+Miljørådgivere+2001.pdf

Til tross for at Ulveryggen nevnes i tittelen, er avgangen som diskuteres der bare fra Nussir og ikke
Ulveryggen (se min 2. høringsuttalelse, 30. mars):
http://www.klif.no/no/Aktuelt/Horinger-og-kunngjoringer/2012/2010-397/?tab=2

Dette var sikkert ikke kjent for Bergfald, som gikk ut i fra at avgangen var representativ for begge
forekomster. Ulveryggen-malm har verken dolomitt eller kalkspat. Nussir-avgangen som Bergfald
diskuterte hadde nesten ingen dolomitt, fordi komposittprøven 'Nussir-NE' hadde kalkspat i stedet for
dolomitt. Dette var heller ikke kjent for Bergfald. Her kan vi lese en av Bergfalds tolkninger:
Bergfald (side 4):
Massene inneholder en del dolomitt, og er derfor basiske. Avgangsprøvene viser en
gjennomgående pH på 9,3. Sjøvann holder normalt pH på ca. 8,1. Tidligere var sjøvann enda
mer basisk. Man regner ofte med et førindustrielt nivå på 8,3. Forsuring av havet regnes for å
være et av de mer alvorlige utslagene av drivhuseffekten, blant annet gjennom ødeleggelse
av korallrev. Tilførsel av masser med svak basisk innhold vil ikke forverre dette. Tvert imot vil
det være et lite bidrag til å bremse forsuringen.
Flere andre steder er Bergfalds beskrivelser også påfallende beroligende. Nå kan det sammenlignes
Bergfalds tolkninger, og mine føre-var meninger.
Bergfalds tolkning (side 6):
Kobberverdiene som er målt i avgangen varier mellom 507 og 1400 ppm. Målet til gruven vil
være at denne restverdien er så lav som mulig, ettersom kobber er produktet som utvinnes.
Det er rimelig å anta at avgangen i virkeligheten vil ligge i den nedre delen av intervallet ved
produksjon. Dersom restverdien av kobber holdes under 1000 mg/kg vil dette tilsvare
tilstandsklasse 3.

Mine føre-var meninger:
Hensiktene med laboratorieforsøkene var også å få restverdiene så lave som mulig. Resultatene skulle
brukes bl.a. til søknad om sjødeponering. Testene ble laboratoriemessig gjennomført med små mengder
med malm: 10 kilogram eller mindre i hvert forsøk. Hver malmtype ble behandlet separat. Ved den
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planlagte gruvedriften, vil flere malmtyper kjøres sammen i oppredningen, i enorme mengder: 250 tonn
per time. Her kan det ikke bli så god kontroll som i et laboratorium. Fokus blir på kontinuitet og de
totale kostnadene. Jeg vil forvente en høyere andel av kobbersulfidkornene som slipper gjennom
flotasjonsprosessen og går ut med avgangen, ikke en lavere andel.
Resultatene av flotasjonsforsøk utført av SGS-001 viste at sulfidmineralene i Ulvergyggen-malm er
mer finkornet enn i Nussir-malmen og at knusings- og flotasjonsprosessene som var best egnet for den
ene ikke var best egnet for den andre (SGS-001, s.13). Men i Reguleringsplan med KU 2011 (s. 30)
skal de to malmene slås sammen til felles knusing og flotasjon. Jeg mener at kobberverdiene som er
målte i laboratorieavgang ikke er realistisk for gruvedriftavgang, og bør betraktes som
minimumsverdier.
Bergfalds tolkning (side 7):
Det er strengere krav til klassifiseringen for forurenset sjøbunn i Norge. Kobberinnholdet vil
her føre til en klassifisering som tilstandsklasse 5, svært dårlig, mens de for de andre
parametrene vil variere mellom bakgrunnsnivå (klasse 1) og dårlig (klasse 4). Et interessant
aspekt som ikke framkommer av klassifiseringssystemet er hvor tilgjengelig metallene er for
miljøet rundt seg. Til tross for høye verdier av kobber i avgangsmaterialet, viser
utlekkingstestene forskjellige resultater fra liten til betydelig utlekking.
Dersom det i virkeligheten er liten utlekking kan dette skyldes at kobberet i avgangen fra
Nussir er det som ligger igjen inne i partiklene til tross for omfattende prosessering for å få
kobberet ut. Kobber i vanlig byjord, havnesedimenter og lignende er i hovedsak løst kobber
fra en rekke bruksområder. Biotilgjengeligheten kan derfor ikke sammenliknes.

Mine føre-var meninger:
Jeg ser ingen grunn til å tro at det blir liten utlekking av kobberet i avgangen, og at kobberet ikke vil
være lett biotilgjengelig. Den "omfattende prosessering for å få kobberet ut" er egentlig mekanisk
prosessering (flotasjon), og ikke kjemisk prosessering (oksidering). Kobbersulfidene vil oksideres lett i
kontakt med luft og vann. Kobbersulfider er så kjemisk ustabil at laboratorium holdte
komposittprøvene i frossen tilstand etter knusing (SGS-001, s.1), for at overflaten til kobbersulfidene
ikke ble oksidert før flotasjonsforsøkene kom i gang. Der malmavgangen mangler dolomitt eller
kalkspat vil vannet få lavere pH, ikke høyere som i laboratorieforsøkene, og kobberet vil frigjøres fort
og bli lett biotilgjengelig og giftig. Selv i fjellet er det et forgiftningsfelt fra malmen, og man kan følge
den tynne 8-km lange malmstripen i terrenget med hjelp av forgiftningsfeltet (se beskrivelsen i NGU
Malmdatabasen).
http://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=774&p_spraak=N

Jeg mener at det er behov for flere undersøkelser av mer sulfidrike malmer. Sulfidavganger fra
fullskala utenlandske kobbergruver bør også sammenlignes med småskala laboratorieavganger, for å
finne ut om laboratorieavgangene gir realistiske verdier.
mvh
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Trondheim 11.04.2012

