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Metoden som gjennom analyse av
vekstdeler sporer malminnhold i
marken kalles biogeokjemisk rnalrn
leting. Det ble tidligere gjort med sa
kalte indikato -vekster, men skjer i
dag med aile typer av vekster, skriver
Nils H. Brundin t idligere statsgeolog
ved SGU.

Fjellgrunnen og dermed ogsa lese
jo rdhauger som dannes ved fjell 
grunnens forvitring. varierer sterkt i
sin kjemiske samm ensetning. som
igjen har en stor innvirkning pa vege
tasjonen .

Aile burde kjenne til at der fjell
grunnen utgj"res av kalkstein eller
dolomitt utvikles en spesiell vegeta
sionstvpe, kjennetegnet av en rikelig
forekomst av kalkelskende planter. I
sydlige og midtre Sverige vokser
edle levtre, som f .eks. ask og lann
og i den rikelige markvegetasjonen
inngar mange arter av ertevekster og
orkideer.

Over serpent in og andre basiske
bergarter dannes jord, fattig pa kalk,
men med heve verdier av magne
sium og Iii og med av sporelementer
som krorn , nikkel og kobolt. Her
ogsa kommer det opp en spesiell
flora. kjennetegnet av fa arter og in
divider.

Observasjon av vegelasjonen kan
derlor of Ie hjelpe en sekende geolog
Iii a avgrense visse bergartslyper til
og med innenfor ornrader der fjell
grunnen er helt dekket av '''5jord.
Dette har en viss belydning for
rnalrnlet inq ettersom visse malmty
per eksempelvis scheelittforekom-
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ster er bundel til kalkrike bergarter
mens andre som innholder kromit
eller nikkelmineral finnes i sterkt ba
siske bergarter.

Indikator pll kobbermalm
Visse vekster kan imidlertid ogsa di
rekte vise malmleteren pa steder, der
maim finnes og da taler man om in
dikatorvekster. Disse f innes rikelig
representert innom ornrader, der
markens innhold av et visst malm e
lement er unorm alt h"y. dvs . i neer
heten av maim .

Om den rikelige fo rekoms ten be
ror pa at veksten for sin trivsel
trenger h"yt innhold av et visst me
tall eller den er resistent overlor
dette rnetall , som pa konkurrerende
vekster virker som et gift. er vel ikke
helt klarlaqt.

I Skandinavia utnyttet man
allerede for hundrevis av ar siden
forekom sten av fjellnelliken Viscaria
A lpina som indikato r for kobber
maim . Et eksempel fra moderne tid
er LKAB's oppdagelse av «Viscaria
rnalrnan» i nrerheten av Kiruna. Det
var i virkeligheten forekomsten av
Viscaria-alp ina som var foranled
ningen fo r at LKAB nrermere under
sekte ornradet, der malmen ble loka
lisert .

Indikatorvekster har med fram 
gang blitt utnyttet utenfor Skandina
via fo r lokalisering av kobbermalmer.
Framfor alt gjelder dette Zambia. der
indikatorvekster aktivt bidro til fun
net av landets store og rike kobber
forekomster. Til og med for sink har



indikatorvekster veert kjent ganske
lenge. Det er framfo r alt fi olen. Viola
Calaminria, som seerskilt i det gamle
Tyskland og Belgia ble brukt som in
dikator for sinkmalmer.
I Det stersts fun net gjort med indi
katorvekster var i den senere tid i ve
stre USA og spesielt pa Colorado 
plataet ved prospektering etter uran.
Uranforekomster bestar hovedsake
lig av mineralet carnotit og innholder
store mengder selen.
Det viste seg at visse arter av slekten
Astragalus indikerte store innhold av
Selen i marken i naerheten av uran
maimer, som indirekte kunne lokali-,
seres.

Bruken av vegetasjonsstud ier for
maling av berggrunnens sammen
setning, samt utnytting av indikator
vekster for malmleting kan sammen
fattes under betegn ingen GEOBO
TANIKK .

Biokjemisk malmlet ing over hele
jorde n
Kjemisk analyse av indikatorvekster
~iser, att disse holder vesentlig
hevere innhold enn normalt av de
rnalmrnetaller, som de indikerer.
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Allerede i midten av 1930-tallet vis
tes imidlertid at man til og med gjen
nom kjemisk analyse av helt vanlige
vekster , dvs. ikke indikatorvekster,
kan spore innhold av maimer. De
Iers te forsekene ble gjort, helt uav
hengig av hverandre, dels i USSR
Tkalich og dels i Sverige og England,
Brundin og Palmqvist og dannet
grunnlaget for sakalt biokjemisk
malmlet ing som etterhvert forekom
mer i sto r utstrekning over hele
jorden.

Desverre er det imidlertid ikke sa
enkelt a f inne maimer som a bare ga
ut i naturen, plukke blomster og ana
Iysere dem. Det har nemlig vist seg
at de forskjellige vekstene, spesielt
deres deler over jorden, reagerer ulikt
pa stort innhold av et vist maim me
tall i jorden der de vokser. Derl or kan
en vekstart i sine kvister , barnater,
blad, bark etc . registrere for stort
innhold av sink i jorden men ikke bly
eller kobber , som derimot registreres
av andre arter.

Dessuten kan vekstens ulike deler
forholde seg ulikt overlor visse me
taller (Se figuren) da blir den biokje-
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miske prospekteringen en komplisert
historie om den blir basert pa vek
stenes everst voksende deler. F0rst
ma man vite hvilket metall eller me
taller som forventes a finne i ornra
det . Siden ma man finne ut hvilken
vekst som er allminnelig og hvilke
deler av denne vekst som er best eg
net i dette spesielle tilfelle .

Tross disse vanskelighetene har
biokjemisk malmleting basert pa
kvister , barnaler, blad, bark etc . blitt
drevet med fremga ng pa mange
plasser i verden. Dette vises gjen
nom den omfattende spesiallittera
turen. Vekstenes ratter virker mindre
nevaktiqe enn de ovenjordiske deler
med enkelte metaller, som tas opp
og lagres i vevet if01ge undersekelser
gjort bade ved SGU og i USSR.

R0tter som er analysert med mul
tielementmetoder, skulle dertor
kunne generelt anvendes som bevis
materia Ie innom omrader, der malm
typen e er ukjente dvs. gjennom re
gional - og oversiktsprospektering.

Bekker av srerskilt int eresse
Da det har vist seg at malmmetaller
langs bekker kan bli spredd kilome 
tervis i omgivelsene fra en maim, er
spesielt vegetasjonen ved bekker av
interesse ved oversiktprospektering
og regional prospektering innom
ukjente ornrader. SGU's undersekel
ser viser at man ved slik prospekte 
ring meget ofte kan utnytte ratter av
kjente arter av Starr Carex og
Salix for de fleste malmmetaller.
Ogsa bekkemose Font inalis kan bru
kes.

SGU anvender imidlert id ikke disse
mulighetene i sitt rut inearbeide ba-

sert pa at vekster ette r sin d0d tilbyr
en mer lettilgjengelig hjelpemiddel
for mamleteren i Sveriges fuktige og
kj01ige klima. Ved de alltid fuktige
bekkefarene finnes nemlig dedt
vekstmateriale i ulike stadier av
«bekketorv» som begjrerlig absorbe
rer malmm etall -joner.

Mult ielementanalyse av bekketorv
har i f1ere ar med gode resultater blitt
anvendt av SGU ved oversiktspro 
spekte ring og regionalprospektering.
Arlig innsamles og analyseres ca.
30000 prever av bekketorv fra hele
Sverige av SGU for analyse av
malmpotensialen. Dette har ledet til
atskillige interessante malmfore
komster av uran, bly, molybden ,
kobber etc .

Under andre klimatiske forhold der
bekketorv ikke dannes, kan vekstrat
ter derimot ha store muligheter ved
malmleting. Forsek med lovende
resultat har et svensk f irma uttert i
Iran, der prever ble tatt av vegeta
sjonen i utterkeds bekkeleier,

Hvordan forholdene er i bekker i
de tropiske urskogene ble undersekt
pa nordlige Sumatra i et pilotprosjekt
i SGU's regi, stettet av FN.

Til slutt noen ord om prevebered
ning og analyse. De organiske pre 
vene terkes og brennes til aske.
deretter utferes analyse pa asken.
Da innholdet av malmmetallene i all
menhet beror pa ppm og ornkost
ningene ikke skal bli for heve, stilles
det store krav til analyseutrust 
ningen.
Ved SGU brukes i de f leste tilfeller
optisk emisjonssprekt ralanalyse eller
mntgenfluorescens. I utlandet bru 
kes i stor grad atomabsorpsjon .

Bytteannonser i NAGS Nytt er gratis!
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