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Jakten etter gull i Nord·Norge, vii
bll utv idet i 1984. Et ornrade som
ekspertene har store forventn inger
til , er Ringvassllly i Troms. Selska
per som driver series gulleting ,
tror Ringvassllly er like latterlk som
Bindal i Nordland.
AiS Sydvaranger var slst sommer
pa Ringvassllly , og fortsetter sine
undersekelser i ar. Undersakelser
som inkluderer kjerneboringer.
Men Sydvaranger far ikke ha Ring·
vassey alene. Folldal Verk som
samarbeider med oljeselskapet
Amoco og Norsk Hydro, skal ogsa
lete etter gull pa Ringvassllly.
De torelep lqe undersekelser av
bekkesedimenter pa Ringvasllly ,
har avslert like mye gull som ble
fun net under lignende forhold i
Binda l i Nordland. I sommer star
ter det torseksdrltt etter gull i Bin
dal. En drift det slilles store for
hapnlnqer til.
Men ogsa gulljakten pa Finn 
marksvidda og i Skjornenornradet
ved Narvik, blir intensivert . Fjor-

arets leteresultater ga i hvert fall
ikke grunnlag for a trappe ned virk
somheten, iflllige statsgeolog Arne
Bjertykke i Norges geologiske un
dersekelser,
Foruten de nevnte selskaper driver
Sulfidmalm og oljeselskpaet Arco
en betydelig leting etter mineraler.

HISSIGE
Pa Finnmarksvidda i Karasjok
ornradet starter letingen allerede
1. mars . Selskapene er hissige pa
a komme i gang . Ikke tar har den
verste kulda gitt seg tar hellkopte
re og snescootere vii bringe inn ut
styr til de aktuelle leteornradene.
Noe lenger lid vi i det ga ter virk
somheten kommer i gang pa Ring
vasscy. Ingen aktuelle sels kaper
er srerlig interessert i a gi noen
vurderinger av Ringvassllly.
Men prospekteringssjef Thor L.
Sverdrup i AiS Sydvaranger bekref
ter at bergstrukturen pa Ringvas s
Illy er interessant.

STENKJELLEREN ~~~~
MINERALER, SLiPEUTSTYR, RASTEIN

SKIVER, INNFATNINGER, CABOCHONER.
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