Mineraljakt Nord-Norge
As/a ug Bisseberg - Aftenposten 26 / 10-87

Vel 200 personer fra 12 t il 86 ar mange drevet av gullfeber - deltok i
arets mineraljakt i Nord -Norge. Av
de over 300 rnineralprever , var det
imidlertid bare en med gull. - Det er
ikke spers mal om a f inne mest gull.
Det er de ekonom isk sett mest 10 vende mineralfunn som blir prerniert.
sier konservator Per 80e ved Trornse
Mu seum .
Mine raljakten blir salt igang for a
skaffe geologene mer kjennskap til
mineralf orekomster i de fire nord ligste fylkene. ldeen kommer fra
Sverige og Finland hvor arnaterundersekelser har resultert i store
maim - og mineralfunn. Landsdelsut valget og fylkesgeologene i samar beide med Norges geologiske undersekelse og Trornse Museum inviterte
aile som gar i skog og mark t il a
sende inn stenp rever, og 24 000 kro -

ner er salt opp i premier til de mest
verdifulle funn.
- Fersteprernien var ifjor pa 5000
kroner, iar vii den bli sterre , sier 80e.
Vinnerne vii bli kunngjort i november.
Det ble gjort flere nye gullf unn i
Nord -Norge i arets mineraljakt , men
konservat oren vii ikke ut med hvor.
Fra gammelt av har vi visst at indre
Finnmark har gull i grusen. Det er
f unnet gull i Karasjok , og lenger S0r i
landet ved Eidsvoll og Beml o. Det er
gull a finne for den som leter, sier
han.
Men gull er som nevnt ikke hoved poenget ved mineraljakten . Dette er
en series undersekelse som har en
halv million kroner i offentlig ste tte
og hvor rnalet blant annet er a finne
nye og utvinnbare forekomster av
mineraler.
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