
Engebøprosjektet –om sjødeponiet 
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Hvorfor trenger vi deponi?

• De fleste former for gruvedrift gir restmasser 
som ikke har noen direkte bruksverdi, og som 
derfor må deponeres

• Det finnes hovedsakelig to typer restmasser -
gråberg og restmineraler (overskuddsmineraler)

• Gråberg er steinmasser som brytes ut av fjellet 
for å komme til malmen som inneholder 
verdimineralene 

• Restmineraler er steinmasser som er til overs 
etter at malmen har blitt knust ned og 
verdimineralene er tatt ut gjennom ulike 
separasjonsmetoder

• Typisk er 0,001%-10% av malmer 
verdimineraler, mens resten er restmineraler
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Hva består restmassene fra Engebøfjellet av?

Finfraksjon Silt Sand

• Restmassene fra Engebø-forekomsten består av mineraler som vi 
typisk finner i norske fjell som granat, pyroksen, kvarts og amfibol

• Innhold av tungmetaller er naturlig lavt, og på nivå med det som 
finnes i naturen 

• Massene, hvorav ca. 65% er sand, er litt grovere enn den naturlig 
sedimenterte massen som er på bunnen av Førdefjorden

• Restmassene inneholder lave konsentrasjoner av tilsetningsstoffer 
Friknuste mineraler fra Engebø-forekomsten 
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Regulert område for deponering

• I 2015 ga klima- og miljødepartementet 
utslippstillatelse til deponi for restmasser 
fra Engebøprosjektet

• Et areal på 4,4 km2 er regulert til 
deponiformål på bunnen av Førdefjorden

• Arealet utgjør ca. 5% av det totale 
bunnarealet i fjorden

• Deponiet bygges gradvis opp innenfor 
deponiområdet gjennom prosjektets 
levetid
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Avansert nedføringssystem

Hydraulisk system for innblanding av sjøvann og fjerning av luft

• Restmineralene blandes med sjøvann før de 
føres ned i rørledning til ca. 300 meters dyp



6* Tallene er hentet fra den foreløpige mulighetsstudien for Engebøprosjektet; PFS, fra oktober 2017.

Forbedrede driftsparametere for deponiet 

• Oppstart med lavere produksjonskapasitet enn 
tidligere skissert; 1,5 mill. tonn malm pr. år 

• Økt produksjon av granat

• Økt utnyttelse av mineralressursen, fra 8% til 20%

• Redusert deponibehov; fra ca. 4 mill. tonn til 1,2 mill. 
tonn pr. år

• Redusert innhold av finstoff i restmineralene

• Vesentlig redusert behov for tilsetningsstoffer

Nøkkeltall for planlagt produksjon* Verdi Enhet

Årlig malmuttak 1,5 mill. tonn

Granatproduksjon (gj.snitt) 261 1.000 tonn

Rutilproduksjon (gj.snitt) 33 1.000 tonn

Årlig mengde restmineraler til deponi 1,2 mill. tonn
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Førdefjorden – et sedimentasjonsmiljø 

• Førdefjorden er et sedimentasjonsmiljø med en flat 
mudderbunn bestående av silt- og leirpartikler som er 
avsatt fra elver og landmasser rundt

• Langs sidene av fjorden er det nesten loddrette 
bergvegger

• På bunnen finnes reker, sjøkreps, trollhummer og 
pigghuder, samt dypvannsfisk som er typiske for 
norske fjordsystemer

• Tettheten av bunnlevende arter er generelt lav til 
moderat på mudderbunnen, men med høyere 
individtetthet langs bergveggene på sidene av fjorden 

Typisk mudderbunn i Førdefjorden
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Hovedkonklusjoner fra konsekvensutredninger 

• Avansert modellering viser at restmassene vil sedimentere 
innenfor det avgrensede regulerte området med liten 
spredning utenfor området

• Det er lave strømningshastigheter i deponiområdet og liten 
risiko for erosjon

• Effekter av deponeringen er hovedsakelig knyttet til at 
bunnlevende organismer tildekkes og bortfaller innenfor 
deponiområdet der sedimentering av partikler er høy

• Det forventes liten effekt i fjorden forøvrig

• Fisk og mobile arter forventes å ha en unnvikelsesadferd i 
nærheten av utslippet der partikkeltettheten er høy

• Liten negativ effekt for rødlistearter 

• Liten risiko for negative effekter på gytefelt for torsk 

• Påvirkning på fritidsfiske og havbruk vurderes som liten 

Simulering av maksimalt vertikalt partikkelinnhold
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Kontinuerlig oppfølging og avansert overvåkning

• Myndighetene stiller strenge krav til partikkelinnhold og 

sedimentasjon

• Avansert utstyr vil tas i bruk for å kontinuerlig overvåkning

• Høyoppløselige batymetriske kart

• Målinger av partikler i vannsøylen og sedimentasjon

• Undersøkelser av effekter for fisk og bunnlevende 

fauna

• Vi vil opprette en ressursgruppe bestående av ulike 

interesseparter for løpende oppfølging og rapportering

Profilerende strømmåler 

ROV for undersjøiske undersøkelser 
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Erfaringer fra operative sjødeponier i Norge

Norway

Sydvaranger GruveSibelcoSkaland Grafitt

The Quartz Corp.

Rana Gruber

Hustadmarmor

• Erfaringene viser ingen store miljøødeleggelser

• Fine partikler flokkulerer, dvs. at de «klumper
seg», og sedimenterer raskt 

• Rask reetablering av liv etter avsluttet
deponering

• God sameksistens med andre næringer, som 
fiske og havbruk 

• Begrensede og midlertidige konsekvenser
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Rask restitusjon av fjordhabitatet 

• Erfaringer fra sjødeponier og rekoloniseringsforsøk viser at bunndyr raskt vender tilbake etter at deponeringen 
opphører

• Undersøkelser i Dyngadjupet, der Titania deponert restmasser mellom 1984 og 1994, viser at 
rekolonisering skjedde raskt etter avluttet deponering. Tilstanden i deponiområdet ble betegnet som ‘svært 
god’ i henhold til miljømyndighetens klassifisering av økologisk tilstand, åtte år etter avsluttet deponering 

• Rask reetablering er også påvist i rekoloniseringsforsøk med deponimasser fra Hustadmarmor hvor en 
betydelig rekolonisering skjedde allerede etter ett år

• Studier fra Island Copper Mine i Canada konkluderer med rask restitusjon av artsmangfoldet i 
deponiområdet

• Fjorder er naturlige sedimentasjonsmiljøer med kontinuerlig tilførsel av partikler fra elver og landområder rundt. 
Partiklene sedimenterer på fjordbunnen sammen med biologisk materiale fra vannmassene over, og danner 
kontinuerlig ny sjøbunn. Sjøbunnen normaliseres derfor relativt raskt etter at deponeringen er avsluttet

• Bunndyrsamfunn som retableres kan ha en annen artssammensetning enn tidligere, men kan være like artsrike 
og vil være tilpasset det habitatet som finnes på sjøbunnen 
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Faktabasert tilnærming til effekter av sjødeponering

• Sjødeponering har blitt omtalt i nyhetssaker og sosiale medier i stort omfang de siste årene. Ofte dannes et 

skremselsbilde som ikke har rot i virkeligheten. 

Typiske misoppfatninger kan være …

Restmasser er gift Ikke gift, men knuste steinmasser ikke ulikt bunnsedimenter i fjorder

Fjorden skal fylles opp Kontrollert deponering i et avgrenset fjordområde 

Fine partikler spres ukontrollert Flokkuleringseffekten i sjøvann gjør at fine partikler klumper seg sammen og 
sedimenterer relativt raskt

Massene skal dumpes i fjorden Kontrollert deponering i rør ned til bunnen

Deponiet vil ødelegge hele fjorden Effektene av deponering er i hovedsak knyttet til området av fjordbunnen hvor 
massene sedimenterer

De fleste andre land forbyr sjødeponi Det er ingen forbud mot sjødeponier i andre land, men få land har gruver som 
ligger nært dype fjorder som muliggjør bruk av denne deponiløsningen
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Hvorfor ikke legge massene på land?
Effekter Landedeponi Sjødeponi

Arealbeslagleggelse Ja Ja

Begraver ikke-mobile 
organismer

Ja Ja

Reetablering av 
naturhabitatet etter 
deponering

Sakte Rask 

Effekter på land, innsjøer og 
elver

Ja Nei

Effekter i sjøen Usannsynlig Ja

Dambrudd med alvorlige 
konsekvenser

Ja Nei

Lokal støvproblematikk Ja Nei

Utlekking av tungmetaller Ja Mindre 
sannsynlig

Langvarig miljørisiko Ja Ikke sannsynlig

Visuell effekt i landskapet Ja Nei

Gjenbruk av restmineralene Enklere Vanskeligere

Visuell overvåkning Enklere Mer avansert

Energikrevende Ofte I mindre grad

• Ofte store og langvarige konsekvenser av 
deponering på land 

• Globalt skjer det flere større dambrudd 
hvert år som fører til store 
miljøkonsekvenser og noen tilfeller tap av 
menneskeliv 

• Norske miljømyndigheter mener at 
sjødeponering kan være den beste løsning 
der forholdene ligger til rette for det

• Utredninger for engebøprosjektet 
konkluderte med at sjødeponering var den 
beste løsningen
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Kan restmassene brukes til noe?

• Tildekking av forurensede bunnsedimenter

• Betong, keramer og glass

• Jordforbedringsmiddel

• Dikebygging/-forsterkning

• Forsegling/konvertering av myrjord

• Fyllmasse lokalt

• Marin utfylling, nye landområder etc.

Vi vurderer flere potensielle bruksområder:

Restmassene ligner masser som finnes mange steder i naturen, og er i utgangspunktet uten markedsverdi. Ved å 

jobbe systematisk med å finne bruksområder tror vi likevel at vi på sikt kan benytte opp mot 15% til ulike formål. 
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Hvorfor ikke tilbakefylle alt i gruven? 

Tilbakefylling vil bli vurdert gjennom gruvens levetid, 

men det er ikke mulig å tilbakefylle alt, fordi: 

• Volumet av massene øker betydelig etter uttak

• Man kan ikke tilbakefylle når gruva er operativ

• Sikkerhetsmessige hensyn både i dagbrudd og under 

jord kan gjøre tilbakefylling vanskelig

Selv om deler av restmineralene kan tilbakefylles, er 

det fremdeles nødvedig med en trygg deponiløsning 

for øvrige masser 
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