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INNLEDNING

I januar, 1969 ble endel av NGU's samlinger gjennomgått rned ultrafiolett
larnpe". Scheelitt ble funnet i en rekke prpver fra hele'land.et.. Blant de
scheelittfgrende stuffer var det en prpve fra Grongfeltet. Stuffen var
endeL av en stprre kisfprende flyttblokk, 60x40x30 crn. ,Blokken ble funnet
av Ivar Hometad'28/8' 1958, 1.5 km Sv for store Tromsvann.

Homstad deltok. i 1957'1958 i et blokkletingsprogram i Grongfeltet ledet av
Chr. Oftedahl.

Etter avtale mellorn ledelsen i Grongprosjektet og.NGU, fikk saksbehandleren
i oppgave å fplge opp dette blokkfunnet rned nærlnere underspkelsä.i felt.

T IDLTGERE UNDERSøKELS E

IL97I utfprte saksbehandleren sarnmen med tekn. ass. Oddvar Furuhaug en
rekognoserende underspkelse etter scheelitt i Grongfeltet (se NGU rapport
nr. lq9l B). . I et ornråde begrenset av Grong, Solem og Nyneset ved Sanddgla
ble det foretatt tungrnineralvasking. Scheelitt ble ikke funnet i noen av de tolv
vaskekons entratene herfra.

Langs vegprofil på E ó'n-rellorn Grong og Brekkvasselv, på fylkesvegen mellom
Brekkvasselv og Gjersvik, og,på riksveg ?64 rnellorn Gjersvik og Lassernopn
ble vegskjæringene underspkt med UV-larnpe. Videre ble skogsbilvegen
rnellom SoIern og,Nyneset og riksveg 74 rnellorn Nyneset og tr.or.rnofoss
ùnderspkt på sarnme rnåte. Kun på ett sted,ble det funnet scheelitt. I en veg-
skjæring 3,.2 krn ovenfor Finnvollan,rnot Gjersvik ble det på en :15 rn lang
skjæring'funnet sparsomrne.irnpregnasjoner av scheelitt. Bergarten var en
,magnetittnik arnfibolitt og analyser viste 3-5? pprn ttr.

På bakgrunn'av identifikasjon.av scheelitt i.flyttblokk ( H 23) f.ra.Grongfeltet,
foretok:konstruktpr HaraldrElstad en befaring hpsten,LgT r. på. grunn av
dårlige værforholdrble befaringen begrenset til én dag. Et område ved;Mpkkel-
vikfjellet pst for blokkens funnsted b1e undersgkt. Det ble.sarnlet.inn prpver
fra kisfprende blokker og fra. rustsoner i fast fjell. Ingen av disse prgver
viste innhold av scheelitt.
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WOLFRAMPROSPEKTERING I97 4

Underspkelsen ble ledet av statsgeolog Jens Hysingjord. Sorn assistent
deltok,tekn. ass. Leif Furuhaug. Underspkelsen foregikk i tiden 29. julí -
Z. august 1974. Hensikt€n,fned underspkelsen var å fastslå hvorvidt den

scheelittfprende blokk er langtransportert eller ei, og om det eventuelt var
rnulig å spore blokken tilbake til en wolfrarnrnineralisering i fast fjelI.

Med de begrensede rnidler sorn var til rådighet, ble det tatt sikte på fplgende
unde r s pkel s e srn etodikk:

1. Gjenfinning av den scheelittfprenci.e blokk
2. Blokkunderspkelse i området
3. Underspkelse av rustssner nær blokkfunnet
4 " Tungrnineralvasking, i ornrådet

Arbeidet ble konsentrert i området nær blokkfunnet. Den scheelittfprend.e
blokk,ligger i en trang dal, sorn ifgtge Kollung er endel av en knusesone.
b"rrrr" knusesonen.ble underspkt særlig npye. Fra funnområdet ble under-
spkelsesområdet utvidet Pstover - rnot isbevegelsesretningen. , I lengre
avstand, fra funnområdet mot isbevegelsesretningen ble det lagt N-S profiler
hvor det ble foretatt blokkunderspkelse og tungtnineFalvagking.

PrPver av blokker, rustsoner og tungmineralkonsentrater fra vaskingen ble
hver kveld underspkt rned ultrafiolett lys, og eventuelle fluoriscerend.e
rnineralkorn ble registrert.

1. Den scheelittf ende blokk.

Under et blokkleti&ffaFnygram ledet av Chr. Oftedahl, ble i1957-1958 et

ornråde,mellorn Tunn'ejpen og Trornsfjell (se.kart) funnet 540 kisfgrende
btokker.,, Av disse fitlpes 85 prpver'i NGUrs samlinger. Alle disse er
belyst rned UV=larnpe, og,bare én prpve ( H 23) viste. innhsld av scheelitt.
Den scheelittfprende blokk ble funnet i en trang dal L 5 km SV for Store
Trornsvann, kartbi.ad I:50 000 Rpyrvik, I9Z4 IV, koordinater 155 868.
tr'unnstedet for blokken ble innplottet på flyfoto og er siden inntegnet på

et kart sarnTnenstillet av geolog,Kvien, rnå,lestokk 1:20 000: ItSk.isse over
rustsoner og, skjerp, Trornsfjelletrl

Prpven, sorn var rnerket H23, inneholdt kvarts og svovelkis som hoved-
bestanddeler. Små,rnengd.er av et blå-fluor.iscerende rnineral ble senere
identifisert ved hjelp'av rpntgen sorrì scheelitt.
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Det bLe foretatt wolfrarn og edelmetall-analyse av stuffen.

'Flyttblokk nr. H 23,. lokalitet 1" 5 krn SV for Store Tromsvann:

w 0.79 %

Au 2.5 pprn

Analytikere: Graff og Graf.f.fFaye.

Tãkket være en npyaktig innplotting av funnstedet på ftyfoto og kart, ble
blokken igjenfunnet etter få rninutters Leting. Blokken ligger i en trang dal
ca" 75 rn nord,for bgyen i gstr" 19p av Mgkkelvikelven der den svinger'mot
Sp ut av en d.al, 1.5 krn SV for Store Tromsvann. Blokken var ca. 50x40x20

clrr og bar tydelig spor av at endel var slått av, På den opprinnelige overflate
var det tildels et mprkt, brunt rustbelegg. Kantene på blokken var avrundete.
Blokken besto an,slagsvis av 80 % kvarts og ?A /o svovelkis. Kornstprrelsen
på kvartsen er 0.1 - 0.2 rnrn, svovelk,iskornene er noe stprre. UV-lampe
og senere rPntgen viste at den inneholder scheelitt.

Analyse utfprt hgsten' L)74 ga. fplgende resultat:

' Scheelittfprende blokk (H 23)

Funnsted i. 5 km SQ for Store Trornsvanri.

1ü O.2O %.
Analydike::: Per Reidar Graff

Kistypen er i fplge rr.runtlig meddelelse fra geologene Kollung og Kvien ikke
kjent f.ra fast fjell i Grongfeltet"

2, Blokl<undersókelse I974"
I 1974 ble det'lett etter kisfprende blokker nær funnstedet for den
sche elittflrende blokk,

Knusesonen VSV'og ONO for bIókken b1e avsøkt. Videre ble det lett i et
områðe syd'og sydve'st för Store 'Ts,pmsvanrr" (se kart). Øst Í.or funnområdet
(mot ísbevegel'seè'retningen) vèd Tu$&hjø og úe'd Liräingen btre det langs

: :: ' hoveðvegene i N-S profiler samlet inn þisblokker. 'Irigen''av ðe innsamlede
prlver viste spor av scheelitt,..

r I'et området"ved'Møkliëlvikfje'Ilet'og flêre steder ved'Tunræj@n ble det'
'firrinet flê're vel"runäe¿l'G"'bl'okkèr av en gignn gtandttgv'ende bergart.

:r 'Bergartên soin sarrnslrlligüis er'en granatarnfibolïtt kjertneg ikke fra fast
fjelf i 6st'lige deler av Grongfeltet"og må være""ttansþortert med isen
fra Sverige.



6

3. UndersØkelse av ru st sone r,
I området ved MØkkelvi.kfjellet ble det lett etter rustsoner og flere av disse
ble prlvetatt og undersØkt med UV-lampe" .

Resultatet av denne underslkelse var også negativ.

Ved Visletten skjerp (Otteaafrts (tlSS) skjerp nr" 43) ble det tatt prþver
av kisen og foretatt tungrr¡inralvasking i bekken. Det var heller íkke her
spor av scheelitt ã finne,

|4. Tunemí,neralva skinsen,
Det bLe foretatt tungrmineralvasking i samme ornråder som det ble samlet
inn kisprþver f,ra blokker og fast fjell (se,kart).

vaskingen ble foretatt med gullvaskèpanner. prþver på ca. B.kg av sand
og'glru's, tildels ôgså morene,' ble vasket ned til tungirrineralkonsentrater
på ca. l0 gram

Antall'fluoriserènde lcoin"ble om kvelden talt opp und.er ultraviolett lampe.
Senere ble de fluori serenðg lrniner"alkorn identíJise.rt ved-hjdlp ?v r øntgenfilm.

Det'ble'tatt'vaskeprlver i knusesonen nær funñstëdet for ðen scheelittførende
btokk, ":i Møkkelvikfjb:llet j '¡¡-U i piofilèr ved'Tunn Aø o¿ ved Lirningen, Videre

'b1e'dei'tatt va'skéþr@ver tied Hrlddiàgsvannet, ved KVeli"ôg nær Nordli. Til-
sarnmen ble'det'vadkèf Z)"'çtr'6vér, I T6'àv,prØvénê blê -det overhodet ikke
'funnêf scheelitt" ï.to'av'l,pr.@vene blet'det'funirêt et koln. ,I en;'eúkelt prøve
fra Styggedalsbekken syd for MøkkelvikfjelLet ble det'funnet 20 scheelitt-
korn"

[Jt fra erfaririg fra scheeJíttunderslkelser i'Bindalsorprådet og fra MosjØ-
området må resultatet av tungmineralvaskingen karakteriseres som
negativ, .

Det bl.e íkke noen steder'-funnet slike konsentrasjoner av scheelitt at det
varrrimèltg'å àntä'at'en ÇF i nærheten av ;schedlif,tpriineralisering i fast
fjell. Bakgrunnsveidiene for-scheelitt i va'bkepr øvex í'Grongfeltet, ligger

' lan$t lávêre enn'i" '-dä1!co'nQrå4:ét;"'D-ette rñå':tolkes'derhen at sjansen for
å'finne'schedli'tt i fdst fjê1I'i de undersØkte dLIer av Gronþfeltet'er mind,re

'enn'i BinðalËorñråiÌet. -Viöete må äet ta's sorb et indisiu'm for at'den ene
" regisür,re'rt'è'sé-þeêLíttbloltk ikke høier hjenime'i'det geoRjemiske milj6 og

f6lgetr ig må være' langgransportert.
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Ï en enkeltpr6ve fra Styggedalsbekken ble det funnet 20 scheelittkorn i
konsentratet. Også dette er f,or lite til å ha noen betydning, !.or å ha hva
en kan kalle rrinteressanterrverdier må en'if.þLge erfaringer Íra scheelitt-
vasking andre steder ha fra 50 - I00 scheelittkorn i vaskepannen. FØrst
ved slike verdier kan en r.egne med å være i nærheten av àcheelitt-
mineralisering i fast fjell.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON.
Den scheelittførende blokk ble gjenfqnhet. An{re scheelittfØrende
blokkèr ble ikke funn'et. Scheelitt ble héller ikke funnetìl fast fjetl"
Vaskeprlvene inneholËter uvanLíg lite scheelitt,

Det må ksnkluderes med a,t scheelittførende blokker er,sjeldne i de under-
sØkte deler av Grongfeltet. Viðere, viser va,äkepiþvene'át scheelitt i det
hele tatt gpptrer m.eget sparisomt i felte.t,

"D et'*må''detfor'anta s "at*den's'cheëlittblókk som e r funnët er langransportert,
sannsyriliS$ute ;helt fra. Sveri ffi ., .,

I"l'971 ble: det firnnet'err 'sparsom scheelittimpregnàsjon i en vegskjæring
í den-nordéslre ,ìel-av Grnngfeltet.., .

I en vegskjæring 3,'? \rq fra"F.innvollaii rnot:Gjeibvili ble det'ftrnne,t 3-57 ppm
rW í en magnetittrik arhfibolitt. Dþnne berga'rt burde undèrsØkes ngyere i
feIt"

LiT TERA TUR

Hysi.ngjord, "Jens t9? I:'rrlMqlftramprospektering i Grongfeltetrr, NGU

ra'pport nr, I09l B
Oftedahl, Chr. 1'958: 'iOversikt bver Gtongfeltets skjerp og malmforq-

koçnsterrr NGU nr, Z0Z.

Trondheím, 14" november I974

/l

s Hysingjord
statsgeolog
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Scheelitt i va skekonsentrater.

ñr.' Dato. Lokälítet
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