
Storregional geokjemisk kart leg
ging pit Nordkalotten

mye sterre enn de arealer i Norge vi
hittil har drevet systematisk geokje
misk kartlegging i forbindelse moo
malmleting. Kartleggingen har da
vanligvis veert uttart i ornrader der
sjansene for malm funn ansees som
gode. Prevetettheten har gjerne veert
3 prever av bekkesedimenter pr.
km2. I Nordkalottprosjektet bruker vi
maksimum 3 prevesteder for hver
100 km2. Sa lav pravetetthet er ned 
vandig i at sa stort ornrsde for at
ikke kartlegg ingan skal bli for kost 
bar.

Et annet karakteristisk trekk vad
prosiektet er at aile araalenheter til
leggas lik vekt og prevetas med
samme tetthat, uavhengig av hva vi
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Nordkalottprosjaktet
Prosjektet tar sikte pa a kart legge
mulighetene for funn av mineralske
rastoffer pa Nordkalotten. Dette gjll
res ved a sammenstille regionale ge
ologiske . geofysiske og geokjemiske
kart . Prosjektet stettes av Nordisk
Ministerrad, og utteres av de geolo
giske undersakelssr i Finland, Norge
og Sverige i samarbeid. Nordkalott
prosjektet er tidl igere beskrevet i
NGU's arsmelding for 1981. Vi skal
her se litt pa den geokjemiske del.

Provetaking og analysering
Det ornradet som skal kart legges, er
sa stort som 300.000 km2 . Dette er
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pa forhand matte mene om sjansene
for malmfunn. Vi gj0r ganske
grundig arbeid for hver prevestasjon.
bade under prev stakinqen og ved
analyseringen. I stedet for bare bek
kesedimenter, som hittil har veert
den vanligste orevetvpe i Norge,
samler vi inn prever av jord (2 tvper),
bekkevann, bekketorv, bekkemose
og bekkesedimenter. Pr0vene, eller
ulike fraksjoner av prevene, blir ana
Iysert i Finland, Norge og Sverige
bade pa svrelesliq og totalt innhold
av sa mange som 30 - 40 grunnstof
fer . F0r har vi stort sett veert vant til
bare a analysere pa de grunnstoffene
vi leter etter. Na regner vi med at an
alyseresultatene fra mange grunn
stoffer vii skaffe et godt grunnlags 
materiale for fremtidig rastoffleting.
Ettersperselen etter rasto ffer varierer
fra en tidsperiode t il en annen, og
grunnstoffer som det er Iiten inte
resse for i dag, kan vise seg a bli ut 
nyttbare i fremtiden. De regionale
menstre for mange grunnstoffer i
samspill vii ogsa kunne bidra t il a

kartlegge de geologiske fo rhold be
dre enn fa grunnsto ffer kan separat .

Noen eksempler p6 geokjemiske
result at er
Nordkalottprosjektet ble pabegynt i
1980, og sluttrapporten skalleveres i
1986. De geokjemiske resultater er
tilgjengelige ved NGU som forela
bige kart etterhvert som de fo relig
ger. Nedenfor gir vi noen eksempler
fra disse kartene. Et belte med h0yt
nikkelinnhold i morene strekker seg
fra Karasjok i Norge til 0st-Lappland
i Finland. Nikkelbeltet faller i store
trekk sammen med en kjent gr0nn
steinssone. Lenger vest - nordove r
og sydover fra Kautokeino - er det
ogsa en sone med gr0nnsteiner,
men nikkelinnholdet i morenen fra
denne vestlige sonen er ikke sa h0yt
som i den estliqe. Vare geokjemiske
data indikerer altsa at gr0nnsteins
beltene pa Nordkalotten kan vrere
forskjellige. Grennsteinsbelter som
hittil har veert regnet som like, kan
tenkes a vrere ulike bade i sammen-
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tnnhotd av nikkel INi) i moreneprever tre
deler av Nordkalotten. Prevene er tatt i
60 em dyp. Hvert punkt angir en preve.
Sterretsen pa punktet eker med konsen 
trasjonen av Ni, som er angitt i ppm =
mg /kg. Riksgrensene er trukket med hel
strek.

setn ing, opprinnelse og alder. En slik
erkjennelse kan veere viktig i den
videre malmleting.

Molybdeninnholdet i bekkesedi
mentene viser et helt uventet geo
grafisk fordelinqsrnenster. Storpar
ten av Nordkalotten har lavt molyb
deninnhold i bekkesedimentene. I
sterk kontrast t il normalforholdene,
star en molybdenprovins i et granit
tisk ornrade i Nord-Sverige. Innenfor
et areal pa minst 10.000 km2 er rno
Iybdnekonsentrasjonen nesten 100
ganger hevere enn det som ellers er
vanlig. Vi har ogsa funnet mange
andre geokjemiske provinser. Et par
eksempler er vist pa kartet over gul
linnholdet i asken av bekkemoser.
Man skal merke seg at det her dreier
seg om seerdeles lave konsentrasjo-
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nero Male-enheten er ppb, pa eng
elsk parts per billion, eller om vi vii,
mikrogram pro kg. Denne enheten er
1/10000 av ppm (parts per million),
som er enheten pa kartene for nikkel
og molybden. Allerede ppm er en
meget lav konsentrasjon, som det
skal fine analyseringsinstrumenter
og hev kompetanse til a bestemme
riktig. Ppb-nivset stiller helt spesielle
krav. Gullverdiene her er bestemt ved
hjelp av neutronaktivering. Bekke
mosene viser en mulig gullprovins i
ornradet rundt Treriksevsa . Provin 
sen forekommer dels i grunnfjell
(prekambium) og dels i kaledonske
bergarter, som ligger oppa grunnfjel 
let. Nederst til havre pa kartet indike
rer gullinnholdet i flere naboprever at
deler av den sentrale Lapplandsgra-



Innhold av gull (Au) i aske av bekkemoser
fra deler av Nordkalotten. Analysene er
gjort pa 3-4 semmenststte prover pa ste 
der rundt hvert punkt pa kartet. Den stip 
lede linjen everts til venstre er den geolo 
giske grensen mellom grunnfjell (pre
kembrium} og keledonske bergarter.
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dekket hittil ukjente rnenstre. Vi har
funnet overraskende mange tydlige
og vel avgrensede geokjemiske
provinser med karakteristiske inn
hold av grunnstoffer.

- Det ser ut til a veers fornuftig a
samle inn f lere prevetvper samti 
dig, ford i resultatene for de ulike
typer kan utfylle hverandre .

- Noen av de geokjemiske anomal ier
er blitt fulgt opp . I Finland og Sve
rige er det blant annet pavist hittil
ukjente gullm ineraliseringer
innenfor de provinser som er skilt
ut pa det geokjemiske kartet over
gull. i Norge har opp fe lqinqen til na
veert beskjeden , men f lere anoma 
lier, bl.a. en barium-anomali pa
Varanqerhalveva . har vakt inte
resse. Den og andre anomalier vii
bli nrermere undersekt .

- De geokjem iske resultater vii sann
synligv is komme t il a bli anvendt i
andre faqomrader enn malmleting.
Det er allerede stor interesse for
kartene i forbindelse med helse
spersrna l (geomedisinl. Materialet
vii ogsa kunne utg j0re et viktig da
tagrunnlag ved forurensningsun 
dersekelser.

nitten nord for Rovaniemi Finland
kan veere gullmineralisert.

Oppsummering
Erfaringene hittil fra de geokjemiske
undersekelser i Nordkalottprosjektet
vii vi sammenfatte slik:
- Storregional geokjemisk kartleg

ging med lav prevetetthet har av-

- Det nordiske tverrfaglige sam 
arbeid i Nordkalottprosjektet har
betydd et stort skritt fremover
innenfor faqomradene anvendt ge
olog i, geofysikk og geokjem i i
Norden . Kanskje kan denne side
ved prosjektet i det lange 10P vise
seg a bli like betydningsfull som de
mer konkrete resultater, selv om
disse allerede na ser ganske 10
vende ut .
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