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NORGES GEOLOGISKE UNDERSøKELSE

OPPGAVE

Under et rnøte ved NGU den 4. rnai 1976 rnellom representanter fra Orkla
Industrier A/S og NGU forespurte Verket orn NGU kunne foreta fornyet
gjennorngåelse av målingene utî.Øvt í 1954 i Hplonda - Løkkenfeltet for
å se orn det måtte frernkornrne tilleggsopplysninger sorn kunne bidra tit
bedre vurdering av feltets rnuligheter.

F'ORNYET GJENNOMGÅELSE AV E. M. VTÅ¡,INCNN UTI'øRT I Ig54
Kfr. kartskisser l35A-14 og 2.A.

Þen fornyede gjennorngåelse begrenser seg til å behandle det skrafferte
ornråde ved Fuglås samt de ledende soner av noe utstrekning i strlk sorn
kan antas å være av stØrst interesse. På grunnlag av foreliggende bereg-
ningsrnateriale, sarrrt en god del tilleggsberegninger, er det på kopier av
rapportkartene fra 1954 i tusj delvis påfprt nye indikasjonslinjer på ledende
soner slik de er vurdert i dag. Der posisjonene sternrner overens med d.e

tidligere angitte, gjelder disse. Det vil av kartene fremgå hvilke rnålelin-
jer og hvor på disse det er foretatt fornyet gjennorngåelse, ved at de er
pâ,f.grt dybdeangivelser (tatt i rneter ). tr'or de grunnere soner
vil denne angivelse være å betrakte sorrì rnaksirnalverdier grunnet stor
rnålepunktavstand langs profilene (25 og 50 rn). I detaljmålte ornråder
rned tettere rnålinger vil dybdeangivelsene være n/yaktigere.

For å begynne rned det skrafferte ornråde Øst ved Fuglås, kan feltstyrke-
forl6pet langs rnålelinjene tyde på strprnkonsentrasjoner også på store
dyp, anslagsvis 200 - 300 rn.

Syd for Fuglås, der man kun }:rar 2 rnåIelinjer og rned stor avstand rnellorn
målepunktene (50 m), er tydningen vanskelig. Det er på kartskissen anvist
2 svakt ledende parallelle soner i ca. 80 rn dyp. Forbindelsen rnellorn de

to profilene er usikker, rnen anornalibildet kan tilsi ca. NV-1ig str@k.

Det vites ikke orn retningen på de anviste soner í 1954 er overensstern-
rnende rned geologiske observasjoner i dagen. Sorn antydet foran kan felt-
styrkeforløpet på 500 V tyde på titstedeværelsen av en dypstr@rnkonsentra-
sjon. Posisjon sorn nå antydet og da i dyp av størrelsesorden 200 rnr-l. -
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På pr' 700 V er en slik mutighet mer usikker, rnen i tilfelle rnå den ligge
ca. 200 rn lengre nord. Den kan således være i samsvar med !6r nevnte
str@kretning. Skulle denne dypleder være reell, blir de to svake parallell-
soner da å betrakte sorn meget svake, og d.eres dyp under halvparten av
det angitte.

Det bØr kanskje nevnes at i ornråder der det er anvist I samlet leder i
stort dyp isteden kanopptre 2 eller flere ledere i rnindre dyp. Dersorn
avstanden mellom dern er liten i forhold til dypet, vi1 de ikke kunne la
seg skille fra hverandre ut fra rnåIingene i dagen.

Nord for FugIås og vest for Ellingvatn, tyder rnålingene på tilstedevær-
el sen av en sammenhengende svakt ledende sone av ca. 600 m lengde og
beliggende i dyp ca. 2?5 rn. Den ser ut til å opphøre rnot vest mel1om
1100 V og 1300 V. Dersorn den fortsetter videre østover fra 500 V, rnå
den i tilfelle bøye sterkt av nordover eller raskt bli grunnere, da man
rnot slutten av profil 300 v enda ikke har synlig tegn til påvirkning f.ra
noen dypsone. En enkelt tinje ll00 V sorn er rnåIt sydover fra en kabel
på 1200 N ser ut ti1 å gi en strlrnkonsentrasjon ca. 100 m lengre nord og
i et dyp ca. 3?5 rn. Dette kan kanskje sarntidig være indikasjon på nord-
lig fal1 og en viss utstrekning av lederen rnot dypet nordover.

ved skolda er anvist en svak sone rnellorn 500 v og 900 v i dyp ca. 50 -
90 rn' Dens videre lorlgp rnot vest er ikke undersøkt. Den kan fortsette
videre østover ut av undersØkelsesornrådet. Det sarnrne kan sies orn de
to rneget svake soner i dyp 40 - 60 rn nord for Skold.a.

På rnålelinjene 1300 V - 1600 V synes rnålingene å tyde på strørnkonsen-
trasjoner i dyp ca. 200 - ?75 rn. Målelinjene er rnålt for kort, så både
posisjon og dyp er rneget usikre. Sonene kan derfor godt være sa1n¡¡ìen-
hengende rned rettlinjet forlØp. Det er ikke und.ersØkt orn disse
lederè har noen forbindelse rned den s/nnenfor anviste dypleder.

Pä ZZ0A V ca. 400 N ligger den tidligere anviste rneget svake sone i rnaks.
35 rn dyp. Denne sone ser ut til å fortsette samrnenhengend.e nordvest-
over rnot Svorka i en lengde av ca. 2.6 km. Sonen er stort sett svakt
ledende til 4100 v, og dypet har etter hvert steget til 100 rn. I sinvid.ere
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fortsettelse blir sonen sterkt ledende og går mot noe stØrre dyp, ca. 130 -
140 m, rnen blir grunnere igjen mot slutten. Det synes 60rrì sonen i sine
sterkeste partier kan ha steilt fall mot N og s. De flattliggende, plate-
forrnede ledere like nordenfor, antas å ligge i dyp ca. l0 - 40 m.

I ornrådet 3700 V - 4000 V synes feltforlppet å være noe anderled.es enn
hva det er i ornrådet til begge sider. Det er vanskelig å ha noen eikker
forklaring på denne ulikhet. En lgsning som ikke er uforenlig med felt-
forlØpet, er at det også her kan ligge en leder i stØrre dyp, anslagsvis
175 rn. Den er derfor anvist eorn usikker på kartskissen. En eventuell
fortsettelse videre rnot øst synes usannsynlig. skulle dyplederen være
reell, vil data for den grunne sonerr i dette ornrådet bli å forand.re til naer-
rnest meget svakt ledende og da i dyp omkring halvparten av det tid.ligere
angitte dyp. Tar rnan for seg anomalibildet for tilfellet 2ledere, vil alt-
så den grunne sonen få sprang i dyp i partiet Lra 4!00 v til 4150 v og den
dype aonen omtrent det tilsvarende sprang den and.re vegen. Det er derfor
vanskelig å. avgjøre om den grunnere sonen allikevel går over i sonen på
4150 v og at dypsonen kiler ut og opphgrer, eller at den grunne sonen opp-
h.gret og dypsonen isteden er identisk med sonen på 4t50 V. Flere mellom-
liggende målelinjer i dette ornrådet ville kanskje ha bragt mer klarhet i
dette spprsmålet.

De to parallelle, svakt til rneget svakt ledende soner sorn fra Øet forløpçr
rnot Åmotsagen, ligger i dyp ca. z0 - 30 m. Den nordligste av dem kan
korrespondere med den mineraliserte sonen sett i svorka.

Foruten å ha anvist nØyaktigere dybdeangivelser for de grunne gonene i
{.Jrvannornrådet, synes målingene enkelte steder å gi en del opplysninger
ut over dette, I den plateforrnede leder Øst for vannet, d.er det korte bor_
hullet viser malm av va6skistype, kan det registreres returstrØmrner i
platen i dyp 50 - t00 m. Denne indikasjonslinje viser utstrekning av platen
rnot dypet. Platen kan muligens ha atþrre utstrekning enn antydet, rrren
kabel har ugunstig poeisjon for nØyaktigere besternrnelse av d.enne. Vid.e-
re er det urnulig å ei om det er noen forbindelse mellom platens østkant
og den sterke meget grunne sone på 6r00 v. Det synes tydelig at d,enne
sonen rnå ha steilt fall og kanskje helst syd.lig. Man kan derfor spørre
6eg orrì det foreligger noen form for forkastning rnellom 6000 V og 6100 V.
Mellorn 6500 v (6400 v) og 6600 v synes fallet tydeligvis igjen å være nord.-
lig, hvilket det ogeå er for sonene videre vestover til L. Sjursåstjern.
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Sonen nord for Bustadvatn har sine grunneste og sterkeste anomalier i
rnidtpartiet og synes å bli svakere og noe dypere til begge sider.

Anvisningen av dypleder på 10400 v er sikker. Den ligger i dyp ansrags-
vis 140 rn. Dens fortsettelse mot øÊt er usikker, ikke minst grunnet for-
styrrelser fra den nord-sydgående kraftlinje. Mot vest kan lederen siee
å ha sikker utstrekning til 10500 V. Herfra ril ca. l0?50 V blir feltstyrke-
forlppet rner komplisert. Den kanskje sannsynligste tolkning er at dyp-
sonen fortsetter videre vestover til l0?50 v i de mindre dyp z0 _ 40 m.
Visse tegn i feltstyrkeforløpet i dette område kan tyde på at dypsonen også
kan være til stede her. Den antae i tilfeue å rnåtte ligge på ca. I50 rn dyp
og i posiejon litt slnnenfor den anviste grunnere sone i dette område. Da
antakelsen er så vidt usikkerr er dypsonen ikke anvist i kartskisse ZA, rnen
siden en slik l6sning ikke kan sies å være helt uforenlig med måleresulta-
tene har rnan ikke nØlt med å meddele dette. Veet for 10800 V er den grun-
ne sone så sterkt ledende at den helt og holdent vil skjerme for eventuelle
effekter fra dypereliggende ledere.

På t0750 v har en feil i utregningen av feltforr4pet gítt z str@mkonâentra-
sjoner (ca. 2050 N). Det riktige er I sterk leder i ca. 40 m dyp (se pl.¿A).
Den forløPer sannsyntigvis over i sonen på 10800 V, selv om både dyp og
styrke her er sterkt endret. Mot underslkeleesområdets vestgrense svekkes
sonen, og dypene blir noe større. Den synes å opph6re ved Raubekken,

KONKLUSJONER

Etter den fornyede gjennorngåelse av målingene i det undersØkte område êr
det frernkornrnet et rner nyansert anornalibilde i Fuglåsområdet. tr'or de
viktigste ledende soner videre vestover er det delvis angitt nye posisjoner
og dyp sorn kan korrespondere rned de dyp i meter sorn er angitt på kart-
ski s s en,

Fuelåsornrådet

Det antas at det skrafferte ornråde kan 1Øses opp i flere enkeltledere av
varierende utstrekning, opp tit 600 rn eller rner, og sorrl ligger i dyp fra
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I

ca' 50 - ca' 300 m' De fleste ledere fortsetter sannsynligvis ut av under-
sØkelsesområdet mot øst.

Fuslåshosstret - Åmotsa en

Den utstrakte, sannsynligvis sammenhengende lpder er svakt ledende i rela_
tivt grunt, tiltakende dyp inntil 3900 V - 4000 V (ó5 _ Z0 m). Videre rnot
vest blir den sterkt ledende i noe stØrre dyp (maks. ca. r40 m), for så igjen
å bli grunnere mot slutten av sonen. Total lengde ca. 2.6 km. Nær midt-
partiet av soner¡, mellom 3900 V og 4100 V, katr det se ut sorn d.et også fin_
rres en - antakelig separat - reder i 150 - r75 m dyp. Det er vanskerig å
ha noen formening om sonen har fo¡r'tsettelse ut til begge sider grunnet for -
styrrende effekter fra den grunne aonen, Den nord,rigste av de to svake
(rneget svake) soner som forløper ti1 svorka ved,Ä.motsagen, kan korrespon-
dere med mineralisasjonene funnet i elven på det sted.

Urvatn - L Siursåst.lern

Det er intet â ttrî6ys til d'e ledende Eoners angitte posisjoner i stikningsnet-
tet. Målingene synes dog i dette ornråde å gi,rrer detaljerte opplysninger.
sorn f' eks' registrering av returstrørnkonsentrasjoner nede i den platefor-
rnede leder sorn angir rninimum utstrekning mot dypet. Elrer for sonen
sorn fra þstLþper inn under urvatnet. Denne leder rnå ha steilt fall, ,,,en
det er vanskelig å ei til hvilken retning.

Bustadvatn

sonen har sin grunneste og sterkest redende del i midtpartiet og synes å
bli dypere til begge sider.

Svorka - Skiøtskifr

Mellom 10200 v og t0450 v gir målingene relativt sikre anomalier på en
leder i dyp av stø].relsesorden 150 rn. videre vestover blir den etter hvert
grunnere for gå å ligge på ca. 40 m dyp på 10?50 v. på de nesre 50 m går
dypet opp til utgående under grunt overdekke, sarntidig som den er biitt
rneget sterkt ledende og helt dominerer feltbildet. sonen opphører ved det
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undersøkte områdets vestgrense.

Med hensyn til verdien av de indikerte ledere gir målingen ingen direkte
opplysninger. Siden det sannsynligvis.vil være få eller ingen steder at
Iederne kan avdekkes ved røsking, vil en nøyere undersøkelÊe av Êonene
bare kunne gjØtea ved diamantboringer for å bringe verdien på det rene.

Skulle videre undersøkelser komme på tale, vil NGU til enhver tid være
behjelpelig om det skulle være npdvendig.

Trondheirn 21. februar 1977,
NQRGES GEOLOGISKE UNDERSøKEI,SE

Geofyeisk avdeling
¡'1 .

il 
"1-177 

' *qVb,uha
G. I''. Saxhaug ü

geofysiker

9






