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Etter en nedgangsperiode på 30 år er interessen nå våknet igjen for å finne nye
malmforekomster. Med nedleggingen av så mange gruver er også en del viten gått
tapt. Det kunne derfor kanskje være nyttig å friske opp minnet om en del erfaringer
fra den tiden da det fantes mange forskjellige malmgruver og prosjekter her i
landet. Under mitt arbeide med norske malm- og mineralforekomster i tiden 1955
til 1983 gjaldt min oppmerksomhet hele tiden, hvilke sammenhenger det kunne
være mellom malmene og de omgivende bergarter slik at malmletingen kunne
utføres mere målrettet og kostnadene dermed kunne minimeres.

1. STJERT-OM-STJERT-OPPBYGGING AV SULFIDMALMER
1.1 Vigsnes Kobberverk.
Den første malmtypen jeg hadde befatning med var de kobberholdige
kisforekomstene ved Vigsnes Kobberverk (Gamle Vigsnes og Rødklev) på øya
Karmøy. På Gamle Vigsnes gruve kunne det sees noe som er typisk for denne
typen malmforekomster: Malmen består av en rekke enkeltlinser (figur 1).
Et gruvekart fra 360m-etasjen i samme gruve viser også noe som ble observert ved
mange forekomster: enkeltlinsene lå ikke i samme plan, men „stjert-om-stjert“
forskjøvet i forhold til hverandre (figur 2).
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Figur 1. Lengdesnitt gjennom Gamle Vigsnes gruve. Malmene er projisert inn i ett plan. Man ser at
malmen var delt opp i enkeltlinser som er nummerert fra I-V, den nederste ble kalt Ia. Fra Geis
(1965a)
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Figur 2. Dette gruvekartet fra 360m-nivået i Gamle Vigsnes gruve viser godt oppdelingen av malmen
i enkeltlinser som ligger stjert-om-stjert til hverandre. 1 massiv kismalm, 2 massiv grønnstein, 3
klorittskifer, 4 serisittskifer. Kartlagt av J.Færden, noe forenklet. Fra Geis (1978).
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1.2 Folldal Verk
I Folldal Verks gruve Nordre Gjetryggen var denne stjert-om-stjert-oppbygging så
regelmessig at den ble benyttet under oppfaringen: Når malmen kilte ut, visste
minererne nöyaktig mot hvilken side de måtte drive videre for å støte på den neste
malmlinse (figur 3).
Neste malmlinse ble således funnet høyere oppe i stratigrafien eller lengre nede,
avhengig av utgangsposisjonen. Malmkroppen i seg selv kunne også „vandre“
gjennom stratigrafien ved å sende kiler mot hengen in den ene retning og mot
liggen i motsatt retning.

Figur 3. Gruvekart fra Folldal Verks gruve Nordre Gjetryggen over etasjene 9 (620 m o.h.), 10 (575
m o.h.) og 11 (535 m o.h.). Også her var malmen delt opp i enkeltlinser som lå stjert-om- stjert i
forhold til hverandre. Fra Geis (1961).

1.3 Bleikvassli Gruber.
Interessant nok ble prinsippet med stjert-om-stjert-oppbygging også observert i
bly-sink-gruva Bleikvassli (figur 4). Malmkroppenes ”vandring” gjennom
stratigrafien er her også tydelig å se. Mens de massive kobber- og sinkførende
kismalmene alltid var knyttet til grønnsteiner, tilhørte Bleikvasslimalmen en annen
type, den lå i sedimentære bergarter (glimmerskifer).

Mineralproduksjon 6 (2015) B33-B44

B37

Figur 4. Gruvekart fra Bleikvassli gruves 330 m-nivå. 1 kompakt malm, 2 kvartsitt, 3 granatrik
skifer, 4 glimmerskifer, 5 mikroklin-gneis, 6 små forkastninger. Bergartskartlegging av Vokes (1966),
malm av Geis. Også her ser man malmens oppdeling i enkeltlinser. Malmen og de omgivende
bergarter faller med varierende vinkler mot nordvest. Man ser at malmlinsene fra sørvest til nordøst
ligger i et stadig høyere stratigafiske nivå. Fra Geis (1978).

2. MALMFOREKOMSTER LIGGER OFTE DER OMGIVENDE BERGARTER
HAR EKSTRA STORE MEKTIGHETER

Mens de tidligere nevnte observasjoner hovedsakelig vil komme til nytte ved den
nærmere undersøkelse og drift av en forekomst, kan en annen observasjon allerede
brukes i malmletingsfasen: lagbundne malmforekomster finnes ofte der hvor de
omgivende bergarter har sin største mektighet.
2.1 Grong Gruber.
Et godt eksempel på det jeg mener med dette går frem av Oftedahls kart fra Joma
malmfelt (figur 5). Det viser en linseformet innleiring av grønnstein i sedimentære
bergarter. Det hele er foldet til en synklinal som stuper mot sydvest. Hvor
grønnsteinens utgående har sin største bredde i NØ-SV-retning (som må tolkes som
den største mektighet) ligger de største malmanrikninger. Mindre malmstokker
ligger – særlig på nordsiden – stjert om stjert forskjøvet mot hengen.
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Figur 5. Kart over Joma malmfelt. Kismalmen ligger i grønnstein. Den uttrukne linjen angir
begrensningen av grønnsteinen. Grønnsteinen danner en synklinal som stuper mot sydvest. Svart:
malm. Tynne streker: elektromagnetiske anomalier. Man ser at de største malmanrikninger ligger der
hvor grønnsteinen er bredest, d.v.s. der den har sin største mektighet. Mindre malmstokker ligger –
særlig på nordsiden, stjert om stjert forskjøvet mot hengen. Etter Oftedahl (1958).

2.2 Vigsnes Kobberverk.
Til mine undersøkelser på Karmøy hørte en kartlegging av bergartene på den
nordre del av øya. Den viste at en grønnsteinsserie ligger over et gabbroid
underlag. På nordspissen av Karmøy ligger det en leirglimmerskifer over
grønnskiferen. Bergartene er foldet til en synklinal som stuper flatt mot NNV (figur
6).
Malmene ble funnet i vest der hvor grønnsteinsserien har sin største kjente
mektighet. Grønnsteinen består av en øvre (sedimentær) grønnskifer og en nedre,
massiv, vulkansk del. Grønnsteinsseriens mektighet øker fra 2500 m i øst til 6000
m i vest hvor den går under havet.
Forholdene har således en viss likhet med Jomafeltet, bare at halvparten av
grønnsteinssynklinalen ligger under havet.
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Figur 6. Geologisk kart over Nord-Karmøy samt tilstøtende fastland. Etter egne resultater (Geis
1965a og 1968) og etter Reusch (1884 og 1888). 1 sedimetær grønnstein. 2 lava-grønnstein. 3
”saussurittgabbro”. 4 gneis. 5 Visnes-skiferhorisont. 6 grønnskifer med kvartslinser. 7 soner
mineralisert med pyritt, magnetitt og pyrrhotitt (magnetkis). 8 synklinalakse med stupning. I-I Visnesskiferhorisont med A Gamle Visnes gruve, B Rödklev gruve. II-II mineralisert sone Våge-Gloppe.
III-III grönnskifer med kvartsårer. IV-IV mineralisert sone Vikingstad-Hauge. V-V Dale
magnetkisdrag.
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De to gruvene ligger i Visnes-skiferhorisonten innenfor lava-grønnsteinen. Visnesskiferhorisonten består av en hornblendeskifer, i liggen av malmen finnes en
kvarts-serisittskifer, på stedet kalt ”liggfjell”.
Noen ville kanskje mene at når det er så stor forskjell mellom grønnsteinenes
mektighet i øst og vest, burde også utgåendet på vestsiden være mye bredere enn
på østsiden. Dette er imidlertid ikke tilfelle fordi i øst er fallvinkelen mye flatere
enn i vest, og den øker med mektigheten, hvormed utgåendets bredde avtar.
2.3 Rødsand Gruber.
Jern-titan-vanadium-malmen ved Rødsand Gruber ble funnet i den nordvestre
gneisregionen som tilhører sen prekambrium. Hernes klarte her å skille ut et
system av synklinaler og antiklinaler mellom Sunndalsøra og Kristiansund. På
sydsiden av Tingvoll-synklinalen lå gruva. I det han kalte “Raudsand-Gruppe” som består av rød og grå gneis - er innleiret amfibolitter med magnetitt-ilmenittlinser. De sistnevnte ble avbygget. Min egen kartlegging viste store mektigheter av
röd og grå gneis i gruveområdet og vesentlig mindre mektighet på nordsiden av
synklinalen (fig. 7). Man kan således også her se at malmen er knyttet til de störste
mektigheter i de omgivende bergarter. Meisingset-forekomsten som muligens er
like stor som selve Rødsand malmen ligger i strøkets forlengelse mot øst på den
andre siden av Sunndalsfjorden. Sju mindre forekomster av samme type ligger på
sydsiden av synklinalen vestenfor Rødsand.

Figur 7. Profil langs riksvei 666 mellom stedet Rausand og Angvik. Det er gode blotningsforhold, og
den røde gneisen fra gruveområdet ble funnet igjen ved Angvik. Man ser at bergartspakkens
mektighet øker betydelig fra synklinalens nordside til dens sydside. På sydsiden, i forlengelse fra
gruva vestover ligger det over en lengde på 50 km ytterligere seks mindre forekomster, på nordsiden
bare én. I gruvens forlengelse østover på den andre siden av Sunndalsfjorden ligger forekomsten
Meisingset. Den kan være av samme størrelsesorden som Rødsand Gruber og er urørt. Fra Geis
(1965b).
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2.4 Andørja jernmalmforekomst
En sammenheng mellom malmføringen og omgivende bergarters mektighet i en
mindre målestokk ble funnet på øya Andørja utenfor Harstad (figur 8). En apatittførende magnetittforekomst ligger her i en sydøstvendt skråning i en
hornblendeskifer-sone innenfor granat-glimmerskifer. Hornblendeskiferen
begrenses oppad og nedad av kalkmarmor. Malmanrikningene har også her
linseform og overlapper hverandre delvis. Det hele hører til Balsfjordgruppen
øverst i øvre dekkeserien. Malmforekomsten ble undersøkt i 1960-årene.
Et konsortium bestående av Christiania Spigerverk, Mannesmann og Norsk Hydro
vurderte drift. Lave jernmalmpriser gjorde at drift ikke ble satt igang.

Figur 8. Kart over hovedmalmene på sydsiden av øya Andørja. Svart: malmers utgående. Fra Geis
(1967).

Jeg benyttet loggene fra 94 diamantborehull til å undersøke hvilken sammenheng
det kunne være mellom hornblendeskifer-mektigheten og malmføringen i tonn
pr.m². Kartet nedenfor viser resultatet (figur 9).
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Figur 9. Kart over en del av jernmalmfeltet på Andørja. Den stiplete linjen som er merket ”marmor”
angir undergrensen av den malmførende horisont, en amfibolskifer. Røde linjer forbinder steder med
lik mektighet av amfibolskifer (i m). Grønne linjer forbinder punkter med lik malmføring i ”Gropa”nivået i t malm pr. m². Blå linjer forbinder punkter med lik malmføring i ”Kuliberget”-nivået i t malm
pr.m². Kuliberget-nivået ligger under Gropa-nivået. Etter Geis (1963).

Man ser at hornblendeskiferen har (øverst) en minste mektighet på 80 m som øker
vestover til 90 m (videre vestover er dens øvre del borterodert). I samme retning
øker malmføringen i Gropa-malmen fra 25 til 45 t/m².
Østover øker hornblendeskiferens mektighet fra samme utgangspunkt til 150 m. I
denne retning avtar fortsatt Gropamalmens malmføring til 0, mens den i Kuliberget
øker fra 0 til 35 t/m².

3. MULIGE KONSEKVENSER FOR MALMLETING OG DRIFT

Beskrivelsene i kapittel 2 viser at den maksimale malmføringen i en rekke tilfeller
er knyttet til den største mektigheten i de omgivende bergarter. Finner man under
malmleting at den malmførende bergartspakke forandrer mektighet i en bestemt
retning, så skulle det etter de beskrevne erfaringer i samme retning være en økende
sannsynlighet for å nærme seg den relativt beste malmføringen. Diamantborehull
kan herved plasseres der sannsynligheten for treff er størst.
Det som jeg har beskrevet her er lagbundne malmforekomster. Ikke alle malm- og
mineralforekomster opptrer på den måten. Ved andre, feks. Tellnes, danner
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ilmenitten utfellinger i dypbergarter; det lønner seg kanskje å se etter om
hovedmalmene også her opptrer der de omgivende bergarter har påfallende store
mektigheter.
Mange malmer opptrer som årer eller ganger. Også her kan malmføringen være
knyttet til strukturer, men med andre former, som i Kongsberg hvor sølvet opptrer
kun hvor kalkspatårer krysser soner som er impregnert med svovelkis. Disse soner
kalles for fahlbånd.
Dessuten finnes det mange andre forekomster hvis fysiske egenskaper skiller seg så
lite ut fra omgivelsene at det ikke kan ventes geofysiske anomalier. Feks
finfordelte edelmetaller, en del selskaper leter jo allerede etter gull. Eller
industrimineraler som kvarts, nefelinsyenitt, olivin, talk, klebersten, rutil (i
Engebøfjellene i Sunnfjord blir det forhåpentlig snart drift). To av NGUs geologer
viste forleden hva som kan finnes av hittil ukjente forekomster ved systematisk
kartlegging alene (GEO 4/2011): I Hamaröy fant de klebersten, gull, sølv og
palladium. Tatt i betraktning at det allerede tidligere har vært utført regional
malmleting, spesielt i Finnmark, mener jeg at sannsynligheten er større til å finne
nye forekomster av denne typen enn av slike som skiller seg ut med tydelige
geofysiske anomalier.
Den linseformede oppbygging som jeg beskrev i første kapittel har ikke så stor
betydning i den første, den egentlige malmletingsfasen. Den har mere betydning i
en undersøkelses- og driftsfase. Men det er jo viktig å vite hva man kan støte på.
Man må også vite at malmforekomster av den nevnte type er av en begrenset
størrelse. Så inneholdt Gamle Vigsnes gruve totalt 1.364.583 t malm med en
kobbergehalt på 1,66 % ned til 700 m under dagen (Geis 1965a).
Det spørs om man ikke allerede nå skal begynne å tenke på alternative
driftsmetoder for å utvinne marginale forekomster.
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