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Bakgrunn

• Thorium Norway AS (TN) ble etablert 15.12.2015 med 
formål å inngå avtale med REE Minerals AS (REEM) om 
rettighet til overtakelse av alt Thorium som i fremtiden 
utvinnes fra kommende gruvedrift på Fen feltet i 
Ulefoss.

• En gruppe REEM aksjonærer ønsket eksponering mot 
energimarkedet via etablering av nye produkter basert 
på Thorium. 

• Siktemålet er utvikling og produksjon av Thorium-
baserte produkter med tilstrekkelig renhetsgrad, 
eventuelt også fra andre leverandører enn REEM. 
Arbeidet som er utført i perioden har gitt oss nye 
samarbeidspartnere og nye muligheter. (Thor Energy 
AS)

Vår forretningsmodell inndeles i to hovedspor:

I. Videreforedling av Thorium-mineralet levert fra Fen 
feltet, eller andre kilder.

II. Erverv av Undersøkelsesrett til Statens mineraler på 
deler av Fens feltet, benevnt Norsjø 1, 2, 3, 4 og 5. 



Marked

Videreforedling av Thorium - mineralet

Dette er selskapets hovedfokus og kjerneområde. TN 
har vurdert forskjellige forretningsområder hvor 
Thorium-mineralet raskest mulig kan komme til 
anvendelse i et internasjonalt marked. Dagens 
atomreaktorer bruker uranbasert brensel, men i dag er 
det beviselig enkelt å bygge om slike til Thorium-basert 
brensel. 

Dette gir betydelige gevinster innenfor sikkerhet og 
miljø, men vårt formål er også å avdekke den 
økonomiske gevinsten ved å drifte energiverkene basert 
på Thorium-basert brensel. 

Vår målsettingen er at dette kan skje via egen fabrikk i 
nær tilknytning til gruvedriften på Fens feltet. 



Samarbeidspartner: Thor Energy AS

• TN har over lengre tid utviklet en god 
relasjon til selskapet Thor Energy AS. Dette 
selskapet har bl.a. patenterte prosesser for 
produksjon av Thorium pellets som brensel
i kraftverk. 

• Selskapene har gjensidig interesse av å 
utvikle et fremtidig samarbeid. Thor Energy 
AS har stort potensial som en fremtidig
samarbeidspart for Thorium Norway AS, 
bl.a. fordi de ikke besitter eget
produksjonsanlegg.









Bilfinger studie:

• Definere en produksjonslinje/verdikjede for industriell storproduksjon av Fuel Grade Th – stort potensial.

• Fuel Grade Th (oksid-pulver) – spesifikasjon vil bli basert på dagens standard for Uran-oksid.

• Foredle Thorium - «slagg» fra gruvedrift til Fuel Grade, har et stort potensial – som «oppdrags-prosessering» for eksterne
besittere av råstoff, eller egen produksjon.

• Definere industriell prosess for rensing av Thorium til tilstrekkelig renhetsgrad til å kunne benyttes som brensel i
kraftverk, basert Thor Energy sine patenter.

Verdikjede:



Rettighetene til Norsjø 1,2,3,4 og 5 er 
tildelt etter direkte søknad til Dirmin. 

Leteområder



Norsjø 1, 2, 3, 4 og 5
Nome kommune

Leteområder



Analyseresultat følger på den neste sidene.



Thorium Norway vil forfølge to forretningsområder:

• Thorium Th Mox som fremtidens brenselsløsning for energiproduksjon.

• Utnytte våre Undersøkelsesretter til å dokumentere drivverdig ressurssituasjon for å 
få godkjent Utvinningsrettigheter av mineraler på FEN feltet. 

For begge ressursområder er det i dagens situasjon naturlig å se for seg fremtidig
samarbeid med industrielle aktører for å realisere våre forretningsmuligheter.

Vi ser med spenning inn i fremtiden!


