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I 1980 startet NGU et l0-6rig program
for i undersoke de geologiske ressurse-

ne i Finnmark (FinnmarksProgram-
met). Programmet giennomfsres i nar
kontakt med fylkeskommunen og de

selskaper som driver prospektering i
fylket. En vesentlig del av innsatsen er

knyttet til den grunnleggende kartleg-
gingen i forbindelse med malmletingen
pt Finnmarksvidda.

Formll og metodikk
Ved malmleting i omrider der fjell-
grunnen er si kraftig overdekket med
lssmasser som pi Finnmarksvidda, er
det viktig 6 kjenne til hvordan lssmas-
sene er dannet. Spesielt viktig er det 6
vite fra hvilken retning og hvor langt
lssmassene er transportert under og i
innlandsisen eller i smeltevannselver.
Pi den miten kan en finne tilbake til
det sted en malmfsrende blokk eller
geokjemisk anomali kommer fra.
I dette arbeidet er det viktig A fi en

oversikt over hvilke losmassetyper en

har med il gsore, hvordan de er fordelt,
og i hvilke omrider de er tykkest' Vi-
dere er det nsdvendig 6 vite i hvilken
rekkefolge de er kommet pt plass. For
i greie denne oppgaven er store deler
av vidda flyfotografert med fargefilm.
Bildene er senere tolket og geologien

framstilt pA oversiktlige kvartargeolo-
giske kart.
Pi vidda er lssmassedekket dominert
av morenemateriale som er transpor-
tert og avsatt av is. Undersskelser om
hvilke retninger isbevegelsene har
fulgt, har tidligere stort sett vert gjort
ved A mile retningene pi isskurings-
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stripene pi fjelloverflaten. En annen
metode, som ikke har vrrt brukt ved
malmleting i Norge, men som lenge

har vart brukt i Sverige, Finland og
Canada, er 6 undersske de forskjellige
morenelagene. Dette gjores bl.a. ved i
mile lengderetningen pi morenesteine-
ne. Fordelen med 6 undersske det inn-
byrdes forholdet mellom morenelage-
ne (morenestatigrafien) er at en fir av-
gjort entydig i hvilken rekkefolge bre-
en har forandret bevegelsesretning i lo-
pet av istiden(e).
PA grunn av disse forholdene ble det
fra begynnelsen lagt vekt pi i underss-
ke morenestratigrafien, og dette arbei-
det er gjort parallelt med den vanlige
kartleggingen.

Resultater
Til ni er kartbladene Millejus, Rai-
sjavri, Kautokeino og Carajavri kart-
lagt i M l:50000. De to fsrstnevnte er
kartlagt av Geografisk institutt, Uni-
versitetet i Oslo. I traktene fra Masi og
sorover til grensen mot Finland er 6tte
andre kartblad i M l:50000 flyfototol-
ket og senere kontrollert ved en grov
kartlegging i felt. I Karasjokomridet
er det samme gjort med 3Vz kartblad.
I praksis blir moreneundersokelsene
foretatt i 6pne skjeringer i tomter,
langs veier eller pA andre steder med
nye snitt. Noen steder er det nodvendig
i lage nye skjreringer med gravema-
skin.
Arbeidet har i Kautokeino-omrAdet
gitt en rekkefolge i morenelagpakken,
som avspeiler et kontinuerlig bilde av
hvordan isbevegelsene endret retning i



og mellom de forskjellige fasene under
siste nedisning. Ialt kan det pi grunn-
lag av 12 moreneskjaringer vises at si-
ste nedising kan deles i 3-4 forskjellige
isbevegelsesfaser. Der hvor lssmasse-
dekket har store tykkelser kan vi regne
med et enda mer sammensatt beveg-
elses- og transportmonster. Disse re-
sultatene viser at den siste nedisningen
startet fra et issenter i grensetraktene i
Dividalsomridet og Nord-Sverige
(nord for Tornetr?isk), som ga isbeve-
gelser mot sstnord og nordost over
vidda. Deretter flyttet bresenteret seg

og isbevegelsen ble rettet mot nord-
nordsst. I den etterfslgende fasen be-
veget ismassene seg mot nord-nordvest
over vidda. Den siste regiofiale fasen
dannet store langstrakte morenerygger
(drumliner), som med sin nordlige
lengdeutstrekning viser isens bevegel-
sesretning mot nord.
Det er vanskelig i vurdere hvor

materialet i en morene er transportert.
Detaljerte berggrunnskart vil i mange
tilfeller kunne gi en losning. NAr slike
kart mangler kan runding og form pi
steinene i de forskjellige bergartsgrup-
pene antyde bAde transportlengde og
transportmite. Erfaring viser at tran-
sportlengden til morenematerialet va-
rierer sterkt. Generelt er den sjelden
mindre enn 50-100 m, mens distanser
fra noen hundre meter til flere kilome-
ter er vanlig. Ntr vi undersoker grus-
og steinmateriale fra vidda, viser det
seg at opptil 40-6090 er transportert
minst 20-30 km.
Bruk av resultatene fra de morenstrati-
grafiske undersskelsene.
En meget stor del av morenemassene
har i lopet av siste istid vart transpor-
tert flere ganger. Ofte har transportret-
ningen skiftet og andre bergarter er
blitt plukket opp. Pi denne miten har
materialsammensetningen blitt foran-
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dret flere ganger. Dette er viktig 6 hu-
ske pi nir man skal finne irsaken til at
en geokjemisk anomali eller en malm-
blokk finnes pA et bestemt sted. Som
regel mA man stotte seg til analysere-
sultater fra steinorienteringer, bergart-
stellinger o.l. for 6 skille morenene fra
hverandre. Det er derfor ofte nodven-
dig 6 foreta analyser i forskjellige nivi
i moreneskjreringene. Uvanlig er det
heller ikke at ett eller flere morenelag
mangler. At eldre morenelag gir opp
til overflaten er et viktig poeng nir ge-
okjemiske anomalier skal vurderes. Et
provenett der provene er tatt 0.5-l m
under overflaten vil derfor lett kunne
inneholde materiale fra minst to for-
skjellige morener uten at det er mulig i
se dette fra overflaten.
Noen steder under siste nedisnings mo-
rener finnes morenelag fra eldre nedis-
ninger. Dette for forelopig pAvist pA to
av lokalitetene som er undersokt. PA
begge disse stedene er losavsetningene
mer enn l0 m mektige. Geokjemiske
anomalier i organisk eller minerogen
jord, malmfsrende steiner i eller ved
bekkelop kan i noen tilfeller skyldes er-
osjon i slike gamle morenelag.

Nir man har funnet ut i hvilken re-
tning f.eks. en malmfsrende blokk har
vrcrt transportert, gjenstdr A finne
transportlengden. For i kunne ansl6
denne er det nodvendig med et nart sa-
marbeid mellom de impliserte malmle-
tere for i vurdere hvilken undersskel-
sesmetode som best kan folge anoma-
lien tilbake til kilden.
Med de transportlengder som er nevnt
tidligere, er det klart at et best mulig
kjennskap til transportretningene for
de forskjellige morenelagene er avgjo-
rende, nAr kilden til de geokjemiske el-
ler mineralogiske anomalier skal fin-
nes.

Videre arbeid
Undersskelsene av de regionale isbeve-
gelsene skal i 1983 utvides til ogsi A

omfatte Karasjok-omridet. Senere vil
vi prove 6 folge isbevegelsene helt ut
mot kysten i nord.
Etter at den regionale oversikten er la-
get, bAde med hensyn til isbevegelser
og isavsmelting, er det aktuelt med fle-
re lokale undersskelser av morenenes
opptreden, mineralogi og lagtykkelser
i omrider med malmindikasjoner.
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