
20211221 Norge bør satse på thorium 
Norge er utvilsomt verdens ledende energiland. Satsing på thorium vil sikre at 
denne posisjonen vil være sikret i levetiden til de som lever nå og neste 
generasjon! 

Fra gammelt av har Norge den utrolige energiressurs som ligger i vannkraften – 
elver og fosser i hele landet. Den har i seg selv bidratt til betydelig 
industriutvikling og velstand.  

Så fant vi olje og gass i !960-årene. Jeg var selv i årene 1971-1979 engasjert i 
leting etter og utvinning av olje og gass som ansatt i Norsk Hydro og Phillips 
Petroleum på det som alle kaller norsk kontinentalsokkel. NRK brukte 
betegnelsen lykkelandet på denne perioden – og det var jo treffende – også av 
grunner som ingen tenker på nå.  

«Kontinental-sokkel» er egentlig en geologisk betegnelse, og viser til områder som er en 
fortsettelse av fjell osv. på land. Den geologiske betegnelsen «norsk kontinentalsokkel» 
omfattet egentlig bare land innenfor dypvannsrennen langs den norske kysten mot sør og vest. 
For så vidt var det helt riktig at norske geologiske myndigheter i sin tid fullstendig avviste at 
det kunne finnes olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Det er da heller ikke gjort funn av olje 
og gass på det som geologisk sett representerer norsk kontinentalsokkel i Nordsjøen. 

Heldigvis for Norge ble spørsmålet om rekkevidden av norsk kontinentalsokkel i 
forhold til Norskerennen aldri tatt opp av forhandlere fra Danmark og England i 
forhandlingene om kontinentalsokkelens utstrekning i Nordsjøen på 1960-tallet 
og senere! Dette, og fremsynte norske forhandlere (Jens Evensen m.fl.) sikret 
at store ressurser av olje og gass ble reservert for Norge, som alt var i en 
energi-messig særstilling med sin vannkraft! 

Norges hell som lykkelandet tok ikke slutt med dette. Norge har betydelige 
ressurser av grunnstoffet thorium. I en tidlig studie ble det anslått at bare 
Fensfeltet i Nome kommune inneholder et sted mellom 56 000 og 675 000 tonn 
thorium, m.a.o. en av verdens største thoriumforekomster – og en potensielt 
enorm energikilde. Energiinnholdet i thoriumressursene er trolig minst 10, 
muligens opp mot 120 ganger energiinnholdet i all olje og gass på norsk sokkel; 
inkludert alt som er utvunnet, kjente reserver og alle antatte, men uoppdagete 
ressurser, iflg.  Øivind Berg i dokumentnr. 20121202. Han var forskningsleder 
ved Institutt for energiteknikk i Halden og prosjektleder et forsknings-
prosjektet ”Thorium – En framtidsressurs i Oslofjordregionen?”, finansiert av 
blant annet Oslofjordfondet.   
Dokument nummeret er datoen for dokumentet i del-bloggen Thorium i Mitsem-blogg.com. Der 
er datoene angitt i det 8-tallssystem som jeg håper vil bli norsk standard (som forbinder det 



beste i internasjonale dato-betegnelser og norske betegnelser på den mest logiske måten). De 
fire første tall er året. De fire neste er måned og dato, i det system som brukes i USA (der 
«nine eleven» er den faste betegnelsen på datoen for ødeleggelsen av World Trade Center 11. 
september 2001, altså 20010911). Neste 1ste nyttårsdag blir 20220101 (OK?). 

Norge var tidlig ute med forskning på atomkraft med en atomreaktor på Kjeller 
utenfor Oslo (i drift fra 1958) og med verdens første atomreaktor med 
tungtvann i Halden (i drift fra 1961 til 2021, med tungtvann donert av Norsk 
Hydro).  

Jeg kan ikke se at det er nevnt noe sted at Norge har særlige fortrinn når det 
gjelder atomenergi, også med gammeldags teknologi, basert på uran og 
plutonium. Det som gikk galt i Fukushimaulykken i Japan 20110312, var at 
strømmen til kjølevannspumpene ble borte. Det behøver ikke være noe problem 
for en reaktor plassert i den norske fjellheimen. Hvis den plasseres nær en elv 
slipper man bekymringen for strøm til kjølevannspumper. Da trenger man ikke 
strøm for kjølevannspumper – man kan bare åpne kranen, så kommer kjølevannet 
av seg selv!  

En atomreaktor basert på Thorium kan visstnok ikke oppleve ulykker i likhet med 
Tsjernobyl og Fukushima, fordi den ikke har deler som er under høyt trykk.  

I dokument 20200430 er det på s. 3 opplyst at ett enkelt thorium-kraftverk i 
et fjellområde kunne utvikle like mye strøm (helt uavhengig av vinden) som 
vindturbiner i et område på 1350 km². 

Det er utrolig at man i Norge har brukt mange millioner kroner, og vil bruke 
enda flere millioner, på å bringe elektrisk kraft, som vi jo ikke har nok av, til 
oljeplattformer for å erstatte gassturbiner offshore, når det samme kunne 
oppnås med utslippsfrie thorium-reaktorer. En reaktor på Ekofisk-tanken kan 
levere nok strøm til hele Ekofiskfeltet, uten utslipp av CO2, uten å belaste 
strømnettet i Norge. En Thorium-reaktor trenger ikke mer plass enn at den kan 
plasseres på et skip, for å drive dette, jfr. dokument 20200430 s. 3.   

«Thorium» er nevnt mer enn 100 ganger i Stortingstidende, ofte av Stortings-
representanter som har blitt oppfordret av vitenskapsmenn med Thorium-
kunnskap om å ta saken opp. Statsrådene som har svart, senest nåværende olje- 
og energiminister Marte Mjøs Persen 1.desember 2021, har aldri delt 
entusiasme til de som  spør. Kan de mange vitenskapsmenn som står bak 
spørsmålene alle ta feil? 

I budsjettbehandlingen for 2014, i desember 2013, ble regjeringens forslag om 
å bevilge penger til thorium-forskning stemt ned. «Heldigvis» sa en jeg 
oppfatter som en Bellona-aktivist i en artikkel i «Dagsavisen».   



For tiden skjer det en betydelig utvikling av industri-sektorene hydrogen og 
ammoniakk. Betydelige beløp satses åpenbart på dette, først og fremst fra 
norsk industri.  

Hydrogen er tilgjengelig for alle land gjennom atmosfæren, Men må bruke 
energi for å utvinne den fra luften, men hvis man har energi, er hydrogen-
ressursene i atmosfæren uuttømmelige. Det er imidlertid noe selvmotsigende i 
reklamen for hydrogen- og ammoniakk som energibærere. Energimengdene som 
skal til for produksjonen er åpenbart store, og noen egentlig avklaring av hva 
som blir netto-effekten, om noen, har jeg ikke sett. Jeg har til gode å se en 
påstand og begrunnelse for at energien man oppnår ved satsing på hydrogen og 
ammoniakk som kraftbærere er større enn ressursene som går med til å skape 
dem. Jeg er skeptisk til «hypen» om hydrogen til jeg ser dokumentasjon på 
nettoeffekten! Det bør politikerne også være! 

Med grunnstoffet thorium er det åpenbart annerledes. Har man thorium, kan 
man utvinne energi, med betydelig netto-effekt.  Thorium-kraftverk har vært 
prøvet gjennom mange tiår i USA i forsøk, som så vidt forstås er avsluttet. Så 
vidt jeg forstår – men jeg kan ikke påberope meg ekspertise om dette – er 
thorium-kraftverk vesentlig mindre effektive enn vanlige kjernekraftkraftverk 
basert på uran og plutonium, også når det gjelder produksjon av strøm, men 
særlig når det gjelder produksjon av stoffer man trenger i atomvåpen. 
Stormakter som har tilgang til begge teknologier, vil så vidt forstås ofte velge 
atomkraftverk for å kunne lage atombomber.  

En vesentlig fordel med thorium-kraftverk er at produksjonen av radioaktive 
stoffer med meget lang halveringstid er vesentlig mindre og lettere å hanskes 
med enn for vanlige atomkraftverk. I dokument 20200430 i Thorium-delbloggen 
under mitsem-blogg.com er det opplyst at flytende salt-reaktorer (LFTR - Liquid 
Fluoride Thorium Reactor) produserer 98 % mindre restmateriale, samtidig som 
restmaterialet har en levetid på inntil 300 år, mot inntil 100.000 år for 
tradisjonelle reaktorer. 

Et nytt thorium-kraftverk ble satt prøveproduksjon in Wuwai i Kina for få 
måneder siden, jfr. dokument 20210910 i delbloggen Thorium under Mitsem-
blogg.com, og forsøk er under vei andre steder, bl.a. i India. Thorium-
kraftverket som alt er i prøveproduksjon i Wuwai har bare en kapasitet på 2 
megawatt, hvilket skal være tilstrekkelig for inntil 1000 hus, og kan være en 
passende størrelse for strøm til et oljefelt (så man slipper å belaste 
strømressursene på land og slipper forurensning fra gassturbiner på 
oljefeltene).  



Planene sies å være klare i Kina for et thorium-kraftverk med en kapasitet på 
373 MW, eller nærmere 200.000 hus. Et slikt kraftverk vil kunne overta 
funksjonen til samtlige vindkraftturbiner på land i Norge, med de positive 
virkninger det vil gi for miljøet i Norge. 

Norge satset i årene etter kriget betydelige midler på internasjonalt samarbeid 
om atomreaktorer på Kjeller og i Halden. Utviklingen har gjort at dette 
internasjonale samarbeid er avsluttet. 

Jeg tillater meg å oppfordre Jonas Gard Støre og den norske regjering til å 
etablere en komité med midler til å starte et internasjonalt samarbeid om 
utvikling av thorium-kraftverk i Norge. Hvis ikke landet med store thorium-
ressurser i undergrunnen – kanskje så meget som 10 % av de samlede thorium-
ressurser i verden – satser på dette, risikerer vi at vi får et utrivelig land med 
vindmøller alle steder.  

Med bevaring av de utvilsomme verdier som ligger i norsk natur, uten vindmøller 
i alle sikt-retninger, kan Norge fortsette som Lykkelandet i flere generasjoner. 

 


