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Olivinmine i Grønland

Olivin forekomsten er 
beliggende i bunden af 
Fiskefjord i Maniitsoq 
kommune.
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Seqinnersuusaq
”Området der skinner som en sol”
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Seqinnersuusaq
”Området der skinner som en sol”

Indsejlingen til 
Tasiussarssuaq
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Hvad er Olivin?

Generel beskrivelse
Naturlig forekommende mineral i vulkansk bjerg. 

Udseende
Grønlig 

Typisk Specifikation
SiO2 44.0 % min
Fe2O3 8.5 % max
MgO 46.0 % min
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Opstarten

Crew Gold Corporation har i samarbejde med Mineco
haft efterforskningsrettighederne til området.

MT Højgaard indgik starten af sommeren 2005 en 
hensigtsaftale om partneringkontrakt på udvinding af 
120.000 tons Olivin.

Minelco overtog midt i 2005 alene 
udvindingsrettighederne til Olivinforekomsten.

MT Højgaard indgik primo august 2005 
partneringaftale om af udføre projekt i 
totalentreprise.



09-05-20066

Mål for minedriften

Der skal i 2005 udskibes 120.000 tons 0-100 mm 
Olivin fra bruddet.

Der skal i 2006 udskibes 500.000 tons færdigknust 
Olivin i sidste halvår.

Der skal fra 2007 kunne udskibes 1,1 mill. tons Olivin
pr. år.
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Forundersøgelse

Kortmateriale til lands og til vands

Foreliggende projekt

Verifikation af kortmateriale

Samling af kort fra land og vand
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Forundersøgelser
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Områdets 
geologi
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Kontrol af søopmåling
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Foreløbigt søkort 1333
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Samling af sø og landkort
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Veje og komponenter på land
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Plan af mineområdet
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Den midlertidige pier -
situationsplan
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Den midlertidige pier - snit
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Den midlertidige pier - detaljer
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Montering af skibslæsser
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Lastning af første skib

24. november 
2005

Artic trader
lastes med 
46.000 t 
forknust
Olivin i 
fraktionen 
0-100 mm
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Samtidig i bruddet

Samtidig 
arbejdes der 
24 timer i 
døgnet med 
brydning af 
Olivin.
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Lige før skibet er fyldt!

30. november 
2005.
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Permanent pierkonstruktion

Dybder er verificeret ved pejling

Bundforholdende er kontrolleret ved dykkervideo i 
spunslinien

Løbende kontrol af dybder under udførelse

Efterfølgende skinnepejling
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Principper for 
spunskonstruktion
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Hvor er vi nu?

Der blev i 2005 udskibet 90.000 tons Olivin på 2 
skibe.

Anlægsarbejdet fortsætter med etablering af 
knuseanlæg, kajkonstruktion, veje og oplagspladser

Det er målet at påbegynde udskibningen af Olivin i 
slutningen er sommeren 2006.
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SLUT


