
Orientering til NYKOS sine finansielle partnere (gruveselskaper og NFR) vedrørende 
samarbeidet mellom NYKOS og et planlagt chilensk forskningsprogram på sjødeponering 
av gruveavgang. 

 

Undertegnede har fungert som konsulent for Antafogasta Minerals og gruveselskapet Minera Los 
Pelambres i Chile siden 2012. Arbeidet har vært knyttet til bistand vedrørende opprettelsen av et 
chilensk forskningsprogram på sjødeponering av gruveavgang for kopperindustrien i dyphavsområdet 
utenfor kysten av Chile (DSTP). Initiativet ble tatt av Antafogasta Minerals og har resultert i to 
omfattende workshops i Valparaiso henholdsvis i 2013 og 2014 med ca. 50 deltagere fra de mest 
sentrale Universitetene i Chile, gruveselskaper, fiskerimyndigheter, NGOer og utenlandske eksperter. 
Det ble tidlig klart at et samarbeid med Norge ville være av stor interesse ettersom dette er et land 
som har praktisert sjødeponering i snart 50 år. I forbindelse med planleggingen av NYKOS var det 
naturlig å diskutere mulighetene av samarbeid mellom de to forskningsprogrammene ettersom de 
var planlagt å gjennomføres på samme tid og med problemstillinger som i høyeste grad var dels 
overlappende og dels supplerende. Det ble derfor definert som en vinn-vinn-situasjon for begge 
parter. 

NYKOS søkte NFR om midler til nettverksbygging med chilenerne og fikk søknaden innvilget. I 2015 
ble det arrangert en felles workshop på en marin forskningsstasjon vest for Santiago. Det ble i den 
sammenheng diskutert videre samarbeid i 2016 og årene framover, bl.a. en ny workshop i Trondheim 
i 2016. 

Antafogasta ha de siste par årene jobbet for å få myndighetene med i det videre arbeidet med å 
starte et DSTP –program. For Antafogasta var det viktig at myndighetene ønsket et slikt program som 
ville være til stor nytte for å kunne framskaffe ny kunnskap om sjødeponering på dypt vann (> 1000 
m). Det ble et regjeringsskiftet i 2013 i Chile og det førte til at dialogen med den forrige regjering ble 
avbrutt og det har ikke lyktes å åpne denne dialogen med den nye regjeringen. Etter forsøk i to år  
med å få til en dialog har nå Antafogasta Minerals besluttet å skrinlegge planene om et nytt 
forskningsprogram. Det innebærer at samarbeidet med NYKOS er dermed et avsluttet kapittel, med 
mindre det skjer noe politisk som gjør at drøftingene gjenopptas. 
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