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Bakgrunn
Et annet bruksornrade er milj,,En vanlig mate a beskrive jordskor- vern. For f"rste gang er det gitt en
pen pa er a kartlegge utbredelsen av geografisk oversikt over det natur de forskjellige bergartstypene. I lige kjemiske rnilie for mange grunnNorqe har slike undersakelser lange stoffer i hele Norge. Dette er helt
nedvendiq bakgrunnkunnskap a ha
tradisjoner. Det f"rste geologiske
oversiktskart ble utg itt allerede 1849. for a kunne vurdere omfanget av en
En bergart , f.eks . granitt eller eventuell forurensing.
Geologene vii naturligvis ogsa ha
gneis, bestar av mineraler, og mineralene er sammensatt av ulike grunn - nytte av kartene nar de utarbeider
stoffer. Naturens virkelige byggeste- modeller for jordskorpens utvikling
iner er altsa grunnstoffene. En mate og historie i Norge.
a karakterisere jordoverflaten pa er
derfor a kartfremstille utbredelsen av Litt om prevernaterialet
grunnstoffene bestemt i prover av Av praktiske og ekonomiske arsaker
berggrunn eller lesrnasser. De terste er oversiktskartet basert pa bare ca.
geokjemiske oversiktskart over hele 700 observasjoner eller prevetaNorge i lit en matsstokk produsert av kingspunkter. Prevernaterialet matte
derfor ha den egenskap at det var
NGU foreligger na.
I f"rste rekke vii kartene nyttes av representat ivt for berggrunnen over
malmleterne. Disse vii fa opplys- store ornrader. Et prevetakinqsmeninger om geokjemiske provinser dium som har denne evnen er en
hvor spesielle metaller er srerlig van- type elvesand som vi kaller for flomsediment.
lig forekommende.
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Flomsedimenter avsatt

pa en elveslette.

Landet vart dreneres av et tett
nettverk av bekker og elver. Vannet i
disse elvene har en stor eroderende
kraf t . Under de arlige varf lommene
og ved sporad iske flomkatastrofer
vii elver og bekker flomme over og
store deler av et nedslagsfelt utsettes for erosjon. Bergartsfragmenter
feres med elvene og avsettes pa
steder der vannet renner roligere eller
nar vannstanden gar tilbake til det
normale . Pa denne rnaten bygges
det opp lag pa lag av sedimenter pa
visse steder i vassdragene. En preve
av denne lagpakken vii vesre tilneermet lik en sammenblandet preve av
bergarter og lesmasser i vassdragets
nedslagsfelt .
Det ble samlet inn 687 slike prever
av flomsedimenter fra hele Norge.
Dette t ilsvarer en prove per 470 km 2 .
Det er altsa en vesentlig mer glissen
prevetakninq enn vi ellers er vant til.
Prevene ble terrsiktet i laboratoriet

og det mest finkornede materialet
ble brukt ved kjemisk analyse .
lalt 30 gru nnstoffer ble bestemt i
prevene pa to forskjellige mater, to t alinnholdet og den svreles liqe del.
Det totale grunnstoffinnhold ble analysert ved hjelp av rentqenfluorescens. og det salpetersvrelesliqe
grunnstoffinnhold ble fastlagt med
bruk av plasmaspektrofotometer og
atomabsorpsjon .
Prevene ble analysert i tilfeldig
rekkefelqe sam men med mange
ulike kontrollprever, og vi regner a ha
oppnadd to sett med palitliqe analy sedata .
Noen resultater
Noen grunnstoffer opptrer
eiendommelige
skarpt
avgrensede
rnenster. Den nordvestlige del av
Ser-Norqe trer fram som en veldefi nert strontiumprovins. Dette er et
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ganske overraskende og uventet resultat, Kartet synes a indikere kjemisk slektskap mellom gneisene pa
Ml!lre og bergartene i de kaledonske
skyvedekkene i Jotunheimen.
Berggrunnen i Norge er blitt til i to
geologiske perioder . En del av landet
ble dannet i jordas urtid. Senere ble
deler av landet utsatt for den kaledonske deformasjonsperiode. Na ble
dels ny jordskorpe dannet og dels
ble den gamle skorpen omvandlet.
Denne inndeling av landet kommer
fram i den geografiske fordeling av
en rekke grunnstoffer. Urtidsskorpen
har for eksempel gjennomgaende et
lavere natrium innhold enn den yngre
kaledonske skorpen. Andre elementer har fordelinqsrnenstre pa tvers av
dette alderskille. Hele Ser-Norqe er
f .eks. en kaliumprovins i forhold til
resten av landet .
De kjente molybdenforekomstene
i ornradet mellom Egersund og Telemark ligger i en klart definert geokjemisk provins . Provinsen er sterre enn
det som gar frem av kart over gruver
og skjerp. En annen molydenprovins
kommer fram i Nordland . Her er det
ikke kjent sa mange molybdenforekomster, men dette er muligens et
nytt leteornrade .
Det har lenge veert hevdet at
landet vart tilferes store mengder bly

og andre bestanddeler som lufttransportert forurensing fra kontinentet og Storbritannia. Det er tidli gere rapportert en tydelig nord -syd
gradient i blyinnholdet i norske hurnusprever (overflate [ord .) Prevene
fra serlands og vestlandskysten har
betydelig hevere blykonsentrasjon
enn prevene fra resten av landet.
Imidlertid har ikke det naturlige blyinnhold i norsk jordskorpe veert kjent .
Blykartet for flomsed imentene gir
et ganske overraskende resultat og
antyder at det ogsa er en naturlig
blyprovins i servest Norge. Dette
gjl!lr forurensninqsundersekerlsene i
ornradet ytterligere komplisert .
Sluttbemerkninger
Den lave prevetettheten tilsier natur ligvis at dette kartverket ikke er det
endelige svar pa norsk jordskorpes
kjemiske sammensetning . Store omrader er overhodet ikke pravetatt ,
Kartverket ma betraktes som en
ferste skisse. Geokjemikerne har na i
1986 levert sitt ferste landsdekkende
oversiktskart, over hundre ar etter
geologene . Forhapentliqvis vii NGU i
relativ nesrframtid kunne offentliggjere et mer komplett geokjemisk
kartverk.
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