
Resultater og erfaringer fra berg
grunnsundersokelsene i Nord
Gudbrandsdalen

Av Einar Tveten - NGU arsme/ding 1983

Bakgrunn
Arbeidsformen ved NGU er preget av en viss omstilling til sterre , samord
nede programmer. Tanken er at denne arbeidsformen skal fere til nrermere
samarbeid og koordinering mellom fagseksjonene, og at programmene utad
skal fere til et bedre samarbeid med lokale bedrifter, prospekteringsselska
per, kommuner og fylkeskommuner.

Det ferste samordnede programmet startet i 1979 under navnet Nord
Gudbrandsdalsprogrammet. Senere er det samordnede undersekelsesproq 
rammet for Finnmark startet opp og et tilsvarende for Nord-Trendelaq er
under forberedelse. Utgangspunktet for undersekelsene i Nord-Gudbrands
dalen var en malmletingsplan utarbeidet av det finske selskapet Outokumpu
Oy i 1975. Etter innledende dreftinqer i Industridepartementet henvendte
Oppland fylkeskommune seg til NGU, noe som resulterte i en plan for under
sekelse av aile typer berggrunnstoffer i kommunene Dovre, Sel, Nord-Fron,
Vaga, Lesja og Lom. Det ble dannet et interkommunalt selskap, A/S Nord
dalsmalm som engasjerte NGU til a gjennomfi1lre undersekelsene. Disse ble
igangsatt i 1979 og skulle yare j 4 ar, slik at sommeren 1982 var siste ar med
feltarbeid .

Kommunene som har de/tatt i undersekelsene i Nord-Gudbrandsda/en gjen
nom A Is Nordda/sma/m.
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RESULTATER
Leting ble fra begynnelsen konsen
trert om mulige starre. dagnrere sul
f idforekomster . Senere ble det lagt
mer vekt pa a finne nye talk- og kle
bersteinsressurser.

En rekke lokaliteter pekte seg i
lepet av undersekelsene ut som
interessante ut fra sammenfallende
bekkesedimentanomalier, VLF-ano 
malier (elektrisk ledende sone)og ge
ologisk miljl1l . De aller fleste av disse
lokalitetene er undersekt og funnet
uten ekonorn isk interesse, men noen
steder er muligheten for sulf idmalm
til stede , og to av disse er mutet.
Den ferste mutingen ble gjort ved
Veggemkampen vest for Otta der
heve nikkelverdier i bekkesedimen 
tene kunne pavises nrer en liten
gabbrokropp. VOO nrermere oppfel
ging viste anomalien seg a henge
sammen moo utlu ting av morene 
meterialet moo stort ultramafittinn 
hold, og mutingen er senere ikke
opprettholdt.

Den andre mutingen ble gjort ved
Storhovda i Dovre kommune der en
VLF-anomali fait sammen med
gamle Draga kopperskjerp , Selve
skjerpet viste seg ved oppfelqende
geofysiske malinger aveere knyttet til
en for liten mineralisering, men en
starre VLF-anomali i nrerheten ble
mutet. Mutingen er forel0pig opp 
rettholdt fo rdi det her vii veere mulig
a fasts la anomaliarsaken med noen
fa, kort e boringer. Ano malien er av
en type det er flere av i undersekel 
sesornradet, og minst et par av disse
stedene bar bores fo r a fa kjennskap
til hva de forarsakes av, Pa en lokali 
tet pa grensen mellom Vaga og Sel
har man en liknende anomali med
muligheter for funn av sulf idmineral i-

seringer i samme niva som de kjente
forekomstene ved Asoren.

De gamle skjerpene ved Svart 
kampen i Sel kommune er beskrevet
i eldre rapporter, og opplysningene i
disse rapportene om et hevere gul 
linnhold enn normalt for omradet er
bekref tet . Selv om vi er enig i kon
klusjonen fra Outokumpu's underse 
keiser der mineraliseringene blir reg
net for a vrere langt under drivverdi
get i volum, mener vi at de gullanri
kende prosessene ber studeres neer
mere. Noe grunnlag for mutinger er
det ikke i dett e tilfelle.

Talk og kleberstein har det vrert
let t ette r ved hjelp av berggrunn
skartlegging og ved magnetiske ma
linger over lovende, overdekte omra
der. Ideen bak de magnetiske ma
lingene har veert at karakteristiske
profiler over kjente forekomster
skulle gjenta seg i de overdekte om 
radsne. og vise hvor reskinq eller bo 
ring ber gjl1lres. Letingen har resultert
i at Lesjahorrungane peker seg ut
som det beste ornradet for kleber og
talk . Lokale politiske avgjl1lrelser i le
sja gar imot videre undersekelser og
eventuell drift.

Ved Klefstadlykkja i Nord -Fron er
det pekt pa en lovende klebersone.
Her er det beret litt i forbindelse med
igangvrerende gruvedrift, men det er
muligheter utover dette hvis noen vii
satse pa leteboring her. Ved Nysetri i
Sel og Vaga kommuner ser det ut til
a veere en enkel sammenheng mel
10m de positive magnetiske anomali
ene som finnes og kleberforekom
ster. Boringer er her i gang, og sam
arbeidet med A/S Granit som star
for drift og boringer har veert frukt
bart . Et ornrade ved det gamle
Viste-bruddet i Vaga peker seg ogsa
ut som lovende for kleberstein , men
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boringer er eneste mulighet for a
fortsette letingen.

Skiferbryting er i Nord-Gudb
randsdalen den bergverksvirksomhe-

ten som sysselsetter flest personer
utenom gruveanlegget pa Hjerkinn.
NGU har anbefalt prevedrift av et
nytt fait ved skiferbruddet ved Horn-

Klebersteinsbryting er den viktigste bergindustrien ved siden av skiferdrift og
malmbrytingen pa Hjerkinn. Bildet er fra klebersteinsbruddet i Asorlia i Sel
kommune. Til venstre vises den gamle drittsmiiten, til hevre den nye. Legg
merke til spesialsaga foran traktoren.

STENSLIPING
Stikk innom oss og se vart

store utvalg til rimelige priser .

• Slipeutstyr
• Rasten
. lnnfatninger
• Mineraler

• Stensmykker
• Presangartikler
• Cabochoner i norsk

sten og mye mer

GEO·HOBBY~
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sjI,hili i Dovre . Prevedritten ble
finansiert av Distriktenes utbyg
gingsfond, men resulta tet var nega
tivt pa grunn av darlig klev i bergar
ten . NGU har ogsa arbeidet i de store
skiferbruddene i Otta og Vaga, men
konklusjonen er at det er lite a oopna
med faggeologer i de enkelte brud 
dene. I stedet har vi funnet det nyttig
a kartlegge de skiferferende bergart 
senhetene i malestokk 1:10000. Et
slikt kart vii veere et godt grunnlag
fo r framtidig arealdisponering.

A rbeidet med berggrunnskartene i
ornradet vii fortsette i de neerrneste
arene i det kartbladene Ardal og lil
lehammer i rnalestokk 1:250 000 skal
fu llferes . Tolv kart i rnalestokk 1:50
000 er gjort helt eller delvis ferd ig i
lepet av programpe rioden, og disse
vii bli utg itt i farger eller svart /hvit t
(forelapiqe utgave r). Dette gjelder
kartene: Hjerkinn 1519 III, Dornbas
141911, Lesjaskog 1419111, Torsvat 
net 1319 II, Lom 1618 IV, Vaga 1618
I, Otta 1718 IV, Rondane 1718 I,
Atnsieen 18181V, Sygnefjell 1518111,
Vinstra 1718 11 og Ringebu 1818 111.
Det kan ogsa ventes noen fagartikler
med utg angspunkt i det store mate 
riale som er samlet inn.

Erfaringer f ra programmet

Arbeidet ble ledet av en geolog med
bakgrunn i bergrunnskartlegging. En

~
Iinnehaver M agnus Svensli

malmgeolog , en geofysiker og en
geokjemiker arbeidet store deler av
sin tid med undersekelsene. Dess
uten var noen medarbeidere innom
samarbeidsgruppen kortere eller
lengere tid . Arbeidsgruppen fungerte
bra bade faglig og administrat ivt .

Det store antall kjemiske analyser
som ma til , gjilr at fire ars varighet
for et program av denne typen blir
for lite, ford i resultater fra bekkese
dimentanalysene filrst kan fillges
opp aret etter. Behovet for mer lett
vinte «snusemetoder» fo r geokje
misk opptelqinq (raske, halvkvantita
tive feltana lyser) var meget telbart,

Et annet verktev som far en av
gjilrende betydn ing i slike samord 
nede undsrsekelser er EDB. De EDB
hjelpemidler som NGU disponerer
har veert uunveerliqe, og behovet for
en sterkt ekt kapasitet pa ornradet
har blitt klart i lepet av undersekel
sene. En samordnet undersekelse er
avhengig av fullstendig oversikt over
sveert store datamengder fra flere
faqornrader. For aile prob lemstil
linger ma velges ut relevante data fra
denne massen, og disse ma visuali
seres raskt og effektivt for de som
skal lese problemene. Dette krever
EDB-systemer der bade program
yare og maskiner kan lagre og be
handle dig itale data , kartdata og
tekst .

SMYKKE - STEN - SLiPING

og utstyr for st ensllpmg

Fasettsliping utfores
Nordnorske mineraler

GRAN ASEN 11 - N -8610 GRUBHEI - NORWAY - T ELEFON 087 30 436
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Undersekelsens ble planlagt fo r et
ar av gangen pa bakgrunn av resul
tatene f ra det siste aret. Plan og
budsjett ble sa godkjent av stvret
A /S Norddalsmalm som var sty
ringsgruppe for undersekelsene,
Styret kunne ikke ga inn med mer
midler uten klare positive indikasjo
ner pa forekomster av mineralske
rastoffer. Bearbeiding av anomalier
fram t il slike indikasjoner tar vanligvis
sapass lang tid at man i praksis
neppe kunne kommet lenger innen
programmets tids ramme . I tillegg
var programmet i utganspunktet
underfinansiert i forhold til de opp
gayer som man ansket a lese, Dette
har f"rt til at noen interessante ano
malier ikke er blitt fulgt opp fo rdi bo 
ring er eneste oppf"lgingsmate. Et
leteprogram skulle allt id ha sikret
midler t il et minimum med boring.

slik at ihvert fall noen typi ske anoma
lier kunne undersekes mer grundig.

Videre arbe id
i Nord-Gudbrandsdalen
Den geologiske forstaelsen for
enkelte strukturer og lagf" lger i om 
radet vii ogsa etter programmets av
slutning vrere problernatisk, selv om
vi na har et mate riale som vii for 
bedre forstaelsen. Dette betyr at
heller ikke de ekonornisk-geotoqiska
muligheter er fu llt utforske t , og det
understrekes i NGU's slut trapport til
A / S Norddalsmalm at det som er
gjort bar veere terste fase i et mer
langsikt ig program for ornradet.
Blant annet for a f"lge opp dette
arbeidet kan det vesre aktuelt fo r
Oppland fylke aansette en fylkesge 
olog slik det na er gjort i en rekke
andre fy lker.

Bytteannonse i NAGS Nytt er gratis!

N 4280 Skudeneshavn • Tlf.04 829140 kl . 11.00- 18.00
ved fergekai t il Stavanger

Sender over hele lander, 10 dgr. returreU
M IKROSKOPER. FOTOMIKROGRAFI . GEIGERTELLERE. UV -LAM PER

M INERALESKER - MONTASJEKITT - M INERALSTANDS

I BUTIKKEN: GODT UTVALG I NORSKE OG UTENLANDSKE MINERALER
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